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I. CONTEXTUALIZAÇÃO DA IES E DO CURSO 

1. Contexto da Instituição 

1.1. Dados da mantenedora 

Mantenedora: 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA 

PARAIBA – CAMPUS MONTEIRO. 

CNPJ: 10.783.898//0008-41  
Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal 

End.: Ac. Rodovia PB-264  n.: S/N 

Bairro: Vila Santa Maria Cidade: Monteiro CEP: 58500000 UF: PB 

Fone: (83)3351 2354 Fax: +55 (83) 3351-2470 

E-mail: ricardolima@ifpb.edu.br  

Site: http://www.ifpb.edu.br/campi/monteiro 

1.2. Dados da mantida 

Mantida: IFPB – CAMPUS MONTEIRO 

End.: Ac. Rodovia PB-264 nº: S/N 

Bairro: Vila Santa Maria Cidade: Monteiro CEP: 58300000 UF: PB 

Fone: (83)3351 2354 Fax: +55 (83) 3351-2470 

E-mail: ricardolima@ifpb.edu.br  

Site: http://www.ifpb.edu.br/campi/monteiro 

 

1.3. Breve histórico da instituição 

O atual Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba 

– IFPB tem mais de cem anos de existência. Ao longo de todo esse período, 

recebeu diferentes denominações: Escola de Aprendizes Artífices da Paraíba - 

de 1909 a 1937; Liceu Industrial de João Pessoa - de 1937 a 1961; Escola 

Industrial Coriolano de Medeiros ou Escola Industrial Federal da Paraíba - de 

1961 a 1967; Escola Técnica Federal da Paraíba - de 1967 a 1999; Centro 

Federal de Educação Tecnológica da Paraíba – de 1999 a 2008; e, finalmente, 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, com a edição da Lei 

11.892 de 29 de dezembro de 2008. 

 Criado no ano de 1909, através de decreto presidencial de Nilo 

Peçanha, a então Escola de Aprendizes Artífices   buscava atender a uma 

determinação contextual que vingava na época: a de prover de mão de obra 

qualificada o modesto parque industrial brasileiro que estava em fase de 

instalação. .  
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 Àquela época, a Escola absorvia os chamados “desvalidos da sorte”, 

pessoas desfavorecidas financeiramente e até indigentes, grupos que, ao lado 

dos escravos expulsos das fazendas, provocavam um aumento desordenado 

da população das cidades, devido à migração destes para os centros urbanos. 

. O IFPB, no início de sua história, assemelhava-se a um centro 

correcional, pelo rigor de sua ordem e disciplina. O decreto do Presidente Nilo 

Peçanha criou uma Escola de Aprendizes Artífices em cada capital dos 

Estados da Federação, como solução reparadora da conjuntura 

socioeconômica que marcava o período, para conter conflitos sociais e 

qualificar mão de obra barata, suprindo o processo de industrialização 

incipiente que, experimentando uma fase de implantação, viria a se intensificar 

a partir dos anos de 1930. 

A Escola de Artífices, que oferecia os cursos de Alfaiataria, Marcenaria, 

Serralheria, Encadernação e Sapataria, funcionou inicialmente no Quartel do 

Batalhão da Polícia Militar do Estado, transferindo-se depois para o edifício 

construído na Avenida João da Mata, onde funcionou até os primeiros anos da 

década de 1960. Finalmente, já como Escola Industrial, instalou-se no atual 

prédio localizado na Avenida Primeiro de Maio, bairro de Jaguaribe. Nesta fase, 

o domicílio tinha como único endereço a capital do Estado da Paraíba. Ao final 

da década de 1960, ocorreu a transformação para Escola Técnica Federal da 

Paraíba e, no ano de 1995, a Instituição interiorizou suas atividades, com a 

instalação da Unidade de Ensino Descentralizada de Cajazeiras – UNED-CJ. 

Transformado em 1999 no Centro Federal de Educação Tecnológica da 

Paraíba, a Instituição experimentou um fértil processo de crescimento e 

expansão de suas atividades, passando a contar, além de sua Unidade Sede, 

com o Núcleo de Extensão e Educação Profissional - NEEP, localizado na Rua 

das Trincheiras. Foi nesta fase, a partir do ano de 1999, que o atual Instituto 

Federal da Paraíba começou o processo de diversificação de suas atividades, 

oferecendo à sociedade todos os níveis de educação, desde a educação 

básica à educação superior (cursos de graduação na área tecnológica), e 

intensificando também as atividades de pesquisa e extensão.  
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A partir de então, foram implantados cursos de graduação na Área de 

Telemática, Design de Interiores, Telecomunicações, Construção de Edifícios, 

Desenvolvimento de Softwares, Redes de Computadores, Automação 

Industrial, Geoprocessamento, Gestão Ambiental, Negócios Imobiliários e 

Licenciatura em Química.  

Este processo experimentou grande desenvolvimento com a criação 

dos Cursos de Bacharelado nas áreas de Administração e de Engenharia 

Elétrica, além de a  realização de cursos de pós-graduação em parceria com 

Faculdades e Universidades locais e regionais, a partir de modelos 

pedagógicos construídos atendendo às disposições da Constituição Federal e 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB - e normas delas 

decorrentes. 

 Vale ressaltar que a diversidade de cursos ofertados pela Instituição 

justifica-se pela experiência e tradição desta no tocante à educação 

profissional. 

Nessa perspectiva, o IFPB atua nas áreas profissionais das Ciências 

Agrárias, Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Ciências Exatas e da Terra, 

Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, Engenharias, Linguística, 

Letras e Artes. São ofertados cursos nos eixos tecnológicos de Recursos 

Naturais, Produção Cultural e Design, Gestão e Negócios, Infraestrutura, 

Produção Alimentícia, Controle e Processos Industriais, Produção Industrial, 

Hospitalidade e Lazer, Informação e Comunicação, Ambiente, Saúde e 

Segurança. 

O Instituto, em consonância com seus objetivos e finalidades previstos 

na nova Lei, desenvolve estudos com vistas a oferecer programas de 

capacitação para formação, habilitação e aperfeiçoamento de docentes da rede 

pública. Também atua fortemente na educação de jovens e adultos, tendo no 

PROEJA ( Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a 

Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos ), FIC 

(Formação Inicial e continuada), CERTIFIC (Programa de Certificação de 

Saberes Adquiridos ao Longo da Vida) e Projetos Mulheres Mil, o cumprimento 

da sua responsabilidade social. 
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Visando à ampliação de suas fronteiras de atuação, o Instituto 

desenvolve ações para atuar com competência na modalidade de Educação a 

Distância (EaD) e tem investido fortemente na capacitação dos seus 

professores e técnicos administrativos, no desenvolvimento de atividades de 

pós-graduação lato sensu, stricto sensu e de pesquisa aplicada, preparando as 

bases para a oferta de pós-graduação nestes níveis, horizonte aberto com a 

nova Lei. 

Até o ano de 2010, contemplado com o Plano de Expansão da 

Educação Profissional Fase II, do Governo Federal, o Instituto conta, no Estado 

da Paraíba, com 09 (nove) Campi e a Reitoria, quais sejam: João Pessoa e 

Cabedelo, no litoral; Campina Grande, no brejo e agreste;  Picuí, no Seridó 

Ocidental; Monteiro, no Cariri; Princesa Isabel, Patos, Cajazeiras e Sousa 

(Escola Agrotécnica, que se incorporou ao antigo CEFET, proporcionando a 

criação do Instituto), na região do sertão.  

 
Figura 1: Configuração da Interiorização do IFPB 

As novas unidades educacionais levam a essas cidades e suas 

adjacências Educação Profissional nos níveis básico, técnico e tecnológico, 

proporcionando-lhe crescimento pessoal e formação profissional, 

oportunizando a essas regiões desenvolvimento econômico e social, e, 

consequentemente, melhor qualidade de vida a sua população. 

 Vale ressaltar que a diversidade de cursos ofertados pela Instituição 

justifica-se pela experiência e tradição desta no tocante à educação 

profissional. 
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Atendendo, ainda, ao Plano de Expansão da Educação Profissional, a 

Fase III contempla cidades consideradas polos de desenvolvimento regional, 

quais sejam: Guarabira (em funcionamento, como Núcleo Avançado), Catolé 

do Rocha, Esperança, Itabaiana, Itaporanga e Santa Rita.  

Assim, a figura abaixo apresenta a nova configuração interiorização 

do IFPB: 

 

Figura 2: Nova Configuração da Interiorização do IFPB 

As novas unidades educacionais levarão Educação Profissional a 

estas cidades, nas modalidades básicas, técnica e tecnológica, em todos os 

níveis, oportunizando o desenvolvimento econômico e social e a consequente 

melhoria na qualidade de vida destas regiões. 

A organização do ensino no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Paraíba oferece oportunidades em todos os níveis da 

aprendizagem, permitindo o processo de verticalização do ensino. São 

ofertados desde Programas de Formação Continuada (FIC), PROEJA, 

Mulheres Mil, até o prosseguimento de estudos através do CERTIFIC;, além de 

Cursos Técnicos, Cursos Superiores de Tecnologia, Licenciaturas, 

Bacharelados e estudos de Pós-Graduação Lato Sensu e Stricto Sensu. 

 
Educação Profissional de nível Técnico 
 
A Educação Profissional de nível técnico no IFPB é ofertada nas 

modalidades integrado e subsequente, nas áreas profissionais da construção 

civil, da indústria, da informática, do meio ambiente, do turismo e hospitalidade, 

da saúde, da cultura, considerando a carga horária mínima e as competências 
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exigidas para cada área, de acordo com o Decreto n. 5.154/2004 e Resoluções 

CNE/CEB n. 04/1999 e n. 01/2005 do Conselho Nacional de Educação - CNE.  

O IFPB oferece Cursos Técnicos em diversos segmentos da 

economia e áreas profissionais, em todos os seus Campi. 

Tabela I – Cursos Técnicos ofertados pelo Instituto 

CAMPUS EIXOS TECNOLÓGICOS CURSOS 

 Cabedelo 

RECURSOS NATURAIS  
Técnico em Pesca (Integrado e 
Subsequente) 

AMBIENTE, SAÚDE E 
SEGURANÇA  

Técnico em Meio Ambiente (Subsequente) 

 Cajazeiras 

INFRAESTRUTURA  
Técnico em Edificações (Integrado e 
Subsequente) 

CONTROLE E 
PROCESSOS 
INDUSTRIAIS  

Técnico em Eletromecânica (Integrado e 
Subsequente) 

INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO  

Técnico em Manutenção e Suporte de 
Informática (Integrado) 

Campina 
Grande INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

Técnico em Manutenção e Suporte de 
Informática (Integrado e Subsequente) 

 

Técnico em Informática (Integrado) 

RECURSOS NATURAIS 
Técnico em Mineração (Integrado e 
Subsequente) 

PRODUÇÃO INDUSTRIAL Técnico em Petróleo e Gás (Integrado) 

Guarabira 

GESTÃO E NEGÓCIOS Técnico em Contabilidade (Integrado) 

INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 

Técnico em Informática (Subsequente) 

 João Pessoa 

CONTROLE E 
PROCESSOS 
INDUSTRIAIS 

Técnico em Eletrotécnica (Integrado e 
Subsequente) 

Técnico em Mecânica (Integrado e 
Subsequente) 

Técnico em Eletrônica (Integrado e 
Subsequente) 

INFRAESTRUTURA 
Técnico em Edificações (Integrado e 
Subsequente) 

PRODUÇÃO CULTURAL E 
DESIGN  

Técnico em Instrumento Musical (Integrado 
e Subsequente) 

AMBIENTE, SAÚDE E 
SEGURANÇA 

Técnico em Equipamentos Biomédicos 
(Subsequente) 

Técnico em Controle Ambiental  (Integrado) 

Monteiro 
INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 

Técnico em Manutenção e Suporte em 
Informática (Integrado e Subsequente) 
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PRODUÇÃO CULTURAL E 
DESIGN 

Técnico em Instrumento Musical (Integrado) 

Patos 

INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 

Técnico em Manutenção e Suporte em 
Informática (Integrado e Subsequente) 

INFRAESTRUTURA 
Técnico em Edificações (Integrado e 
Subsequente) 

Picuí 

INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 

Técnico em Manutenção e Suporte em 
Informática (Integrado e Subsequente) 

RECURSOS NATURAIS  
Técnico em Mineração (Subsequente) 

INFRAESTRUTURA  
Técnico em Edificações (Integrado) 

Princesa Isabel 

INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO  

Técnico em Manutenção e Suporte em 
Informática (Subsequente) 

AMBIENTE, SAÚDE E 
SEGURANÇA  

Técnico em Controle Ambiental (Integrado) 

INFRAESTRUTURA 
Técnico em Edificações (Integrado e 
Subsequente) 

Sousa  

INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO  

Técnico em Informática (Integrado e 
Subsequente) 

RECURSOS NATURAIS 
Técnico em Agropecuária (Integrado e 
Subsequente) 

PRODUÇÃO ALIMENTÍCIA  
Técnico em Agroindústria (Integrado e 
Subsequente) 

AMBIENTE, SAÚDE E 
SEGURANÇA Técnico em Meio Ambiente (Integrado) 

 
A Educação Profissional Técnica Integrada ao Ensino Médio, cuja 

organização de cursos conduz o aluno a uma habilitação profissional técnica de 

nível médio que também lhe dará o direito à continuidade de estudos na 

educação superior, será oferecida para estudantes que tenham concluído o 

ensino fundamental. 

A Educação Profissional de Nível Técnico no IFPB corresponde à 

oferta de cursos técnicos, considerando a carga horária mínima e o perfil 

profissional exigidos para cada eixo tecnológico, de acordo com o Catálogo 

Nacional dos Cursos Técnicos – Resolução do CNE/CEB nº 03 de 09 de julho 

de 2008. 

O currículo dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio está 

estruturado em regime anual com duração de 04 (quatro) anos, integrando a 

formação geral com uma carga horária mínima de 2.400 horas e a formação 

técnica, conforme a carga horária mínima exigida no Catálogo Nacional dos 
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Cursos Técnicos – CNCT – para a respectiva habilitação profissional, acrescida 

da carga horária destinada ao estágio curricular e/ou Trabalho de Conclusão de 

Curso – TCC.  

Ainda sobre o currículo dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino 

Médio, este está definido por disciplinas orientadas pelos perfis de conclusão e 

distribuídas na matriz curricular com as respectivas cargas horárias, 

propiciando a visualização do curso como um todo. 

 
PROEJA – Educação de Jovens e Adultos 

A Educação Profissional ofertada para a Educação de Jovens e 

Adultos, respeitando suas especificidades definidas no Decreto nº 5.840, de 13 

de julho de 2006, é ofertada com as mesmas características do Ensino Técnico 

Integrado estabelecidas no Decreto nº 5.154, de 23 de julho de 2004. Nesse 

sentido, o atendimento a essa clientela pressupõe ações voltadas para o seu 

projeto de vida e para as necessidades urgentes de (re)inserção e de 

(re)qualificação, visando à complementação da renda familiar ou ao provimento 

de seu sustento. Dessa forma, o ensino aponta para um projeto capaz de 

vislumbrar o trabalho como princípio educativo. Assim, a instituição de ensino 

assume o papel de resgatar sua  função social e promover dignidade e 

cidadania. Atualmente, o IFPB oferta esta modalidade de ensino contemplando 

os cursos: Técnico Integrado em Eventos, em João Pessoa; Operação de 

Microcomputadores, em Campina Grande; Desenho de Construção Civil, em 

Cajazeiras, e Agroindústria, em Sousa.  

Educação Superior – Cursos Superiores de Tecnologia, 

Licenciatura, Bacharelados e Engenharias. 

Os Cursos Superiores de Tecnologia integram as diferentes formas 

de educação ao trabalho, à ciência e à tecnologia, e visam, segundo suas 

diretrizes curriculares, a garantir aos cidadãos o direito à aquisição de 

competências profissionais que os tornem aptos para a inserção em setores 

profissionais nos quais haja a utilização de tecnologias. 

Com a Educação Profissional Tecnológica de Graduação, a 

Instituição tem galgado seu espaço, na Educação Superior, construindo uma 

educação gratuita e de qualidade, assentada nos mais modernos fundamentos 
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científicos e tecnológicos, potencializando-se em opção de qualidade para as 

diversas gerações. 

A oferta dos Cursos de Licenciatura visa ao atendimento à Lei 

11.892/2008 e foi criada com o objetivo de minimizar a falta de profissionais de 

educação para exercer a docência nas Escolas de Educação Básica. As 

Licenciaturas, cujo objetivo é a habilitação do profissional de diversas áreas do 

conhecimento para atuar no magistério, são ofertadas a portadores de 

diplomas de Ensino Médio. Os programas de formação pedagógica foram 

regulamentados pela Resolução nº 2, de 07 de julho de 1997, alterando a 

Portaria 432, de 19 de julho de 1971, que regulamentava a formação de 

docentes para as disciplinas do currículo da educação profissional. No entanto, 

mesmo antes da edição da referida Lei, atuando com uma visão de futuro, o 

IFPB já ofertava o Curso de Licenciatura em Química. 

O IFPB oferece atualmente o Bacharelado em Administração e em 

Engenharia Elétrica. A duração, carga horária e tempo de integralização dos 

cursos de Bacharelado presenciais no âmbito do IFPB atendem ao Parecer 

CNE/CES nº 08/2007 e Resolução CNE/CES Nº 02/2007. Os estágios e 

atividades complementares dos cursos de bacharelados, na modalidade 

presencial, não deverão exceder a 20% (vinte por cento) da carga horária total 

do curso, salvo nos casos de determinações legais em contrário, tomando por 

base a Resolução CNE/CES Nº 02/2007. 

Em relação aos Cursos de Engenharia, o IFPB adota como 

referencial o Parecer nº 1.362/2001 que estabelece Diretrizes Curriculares 

Nacionais dos Cursos de Engenharia. 

Tabela II – Cursos Superiores ofertados pelo Instituto 

CAMPUS EIXOS TECNOLÓGICOS CURSOS 

 Cabedelo  
PRODUÇÃO CULTURAL E 
DESIGN 

CST em Design Gráfico  

Cajazeiras 

INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO  

CST em Análise e Desenvolvimento de  
Sistemas 

CONTROLE E 
PROCESSOS 
INDUSTRIAIS  

CST em Automação Industrial  

LICENCIATURA  Licenciatura em Matemática 

Campina   INFRAESTRUTURA CST em Construção de Edifícios 
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Grande INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 

CST em Telemática 

LICENCIATURA Licenciatura em Matemática 

Guarabira GESTÃO E NEGÓCIOS Gestão Comercial 

Monteiro 

INFRAESTRUTURA CST em Construção de Edifícios 

INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 

CST em Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas. 

João Pessoa 

BACHARELADO Bacharelado em Administração 

BACHARELADO  Bacharelado em Engenharia Elétrica 

CONTROLE E 
PROCESSOS 
INDUSTRIAIS 

CST em Automação Industrial 

INFRAESTRUTURA CST em Construção de Edifícios 

PRODUÇÃO CULTURAL E 
DESIGN 

CST em Design de Interiores 

INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO  

CST em Geoprocessamento 

AMBIENTE E SAÚDE CST em Gestão Ambiental 

GESTÃO E NEGÓCIOS CST em Negócios Imobiliários 

INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO  
 

CST em Redes de Computadores 

CST em Sistemas de Telecomunicações 

CST em Sistemas para Internet 

LICENCIATURA Licenciatura em Química 

Patos SEGURANÇA CST em Segurança do Trabalho  

Picuí RECURSOS NATURAIS CST em Agroecologia  

Princesa Isabel AMBIENTE E SAÚDE CST em Gestão Ambiental  

Sousa 

RECURSOS NATURAIS CST em Agroecologia 

PRODUÇÃO ALIMENTÍCIA CST em Alimentos 

LICENCIATURA  Licenciatura em Química 

BACHARELADO Bacharelado em Medicina Veterinária 

 

Após a consolidação do ensino superior em nível de graduação, o 

IFPB iniciou a oferta de cursos de pós-graduação, nas suas diversas áreas, 

com a finalidade de atender à demanda social por especialistas. Os cursos de 
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especialização lato sensu em Segurança da Informação, Educação Profissional 

e Gestão Pública iniciaram uma série de cursos de pós-graduação ofertados 

pelo IFPB. 

Para uma instituição de ensino profissionalizante que prima pela 

qualidade e busca a todo tempo incrementá-la, é estratégico para o seu 

dinamismo ter um programa de incentivo e difusão da cultura da pesquisa 

científica e tecnológica. Nesse sentido, o IFPB tem buscado construir e difundir 

conhecimentos, apoiar tecnologicamente o setor produtivo, propiciar a iniciação 

científica aos discentes, fazer a realimentação curricular dos cursos, obter 

recursos para a Instituição e incentivar a formação em pós-graduação dos 

servidores. Estas são algumas das razões que justificam tal importância.  

Assim, a Pró-reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação, setor 

tático responsável pelas ações para o desenvolvimento da pesquisa científica e 

tecnológica, pela inovação tecnológica e pela pós-graduação no IFPB, 

apresenta uma proposta de Política de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação, 

tendo como diretriz primeira uma política, cujo instrumento norteador sejam as 

ações nestes campos. 

Os grupos ou núcleos de pesquisa constituem-se como células 

mater do desenvolvimento da pesquisa científica e tecnológica e da inovação 

na Instituição. 

Buscar formas de incentivar a sua criação/consolidação e apoiar o seu 

desenvolvimento torna-se crucial para o sucesso de qualquer plano 

institucional de pesquisa científica e tecnológica, inovação e pós-graduação. 

Naturalmente, associa-se pesquisa aos cursos superiores ou aos 

programas de pós-graduação. A pesquisa científica e tecnológica, desenvolvida 

no IFPB, porém, já vem sendo realizada em todas as modalidades de ensino 

do IFPB: Ensino Médio, Ensino Técnico, Ensino de Graduação (Tecnológico, 

Bacharelado e Licenciatura) e Ensino de Pós-Graduação (Lato Sensu). 

Assim, o IFPB há muito tem demonstrado o seu potencial no campo 

da pesquisa científica e tecnológica. Possui uma infraestrutura física de 

laboratórios de razoável a boa e um quadro efetivo de recursos humanos bem 
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qualificados. Atualmente, o IFPB possui 28 grupos de pesquisa cadastrados no 

CNPq e certificados pela Instituição, nas seguintes áreas:  

 Ciências Agrárias – 6; 

 Ciências Exatas e da Terra – 9; 

 Ciências Humanas – 6; 

 Ciências Sociais Aplicadas – 3; 

 Engenharias – 15; 

 Linguística, Letras e Artes – 3. 

Esses grupos têm apresentado produção acadêmica constante e 

consistente, inclusive proporcionando aos discentes a iniciação científica e 

servindo de incentivo para a formação de novos grupos. 

A Instituição conta, ainda, com um veículo impresso para divulgação 

de trabalhos científicos e tecnológicos, que é a Revista Principia. 

É sobre esta base de ciência e tecnologia, construída nos últimos 

anos, que o IFPB trabalha para reforçar a sua capacidade de produção de 

pesquisas científicas e tecnológicas e de inovação tecnológica, voltadas ao 

desenvolvimento educacional, econômico e social da nossa região de 

abrangência. 

Além das atividades pertinentes à Pesquisa, o IFPB tem atuado, 

também, junto à Extensão, desenvolvendo, de acordo com as Dimensões da 

Extensão estabelecidas pelo FORPROEXT (Fórum de Dirigentes de Extensão 

da Rede de Educação Profissional e Tecnológica), os seguintes projetos: 

Projetos Tecnológicos: desenvolvimento de atividades de 

investigação científica, técnica e tecnológica, em parceria com instituições 

públicas ou privadas que tenham interface de aplicação. 

Serviços Tecnológicos: oferta de serviços de consultoria, 

assessoria, e outros serviços de cunho técnico e tecnológico, para o mundo 

produtivo. 

Eventos: realização de ações de interesse técnico, social, científico, 

esportivo, artístico e cultural, favorecendo a participação da comunidade 

externa e/ou interna. 
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Projetos Sociais: projetos que agregam um conjunto de ações, 

técnicas e metodologias transformadoras, desenvolvidas e/ou aplicadas na 

interação com a população e apropriadas por ela, que representam soluções 

para inclusão social, geração de oportunidades e melhoria das condições de 

vida. 

Cursos de Extensão: ação pedagógica de caráter teórico e prático 

de oferta não regular, que objetiva a capacitação de cidadãos. 

Projetos Culturais Artísticos e Esportivos: compreende ações de 

apoio e promoção de eventos de caráter cultural, cívico, artístico e desportivo. 

Visitas Técnicas e Gerenciais: interação das áreas educacionais 

da Instituição com o mundo do trabalho. 

Empreendedorismo: compreende o apoio técnico educacional com 

vistas à formação empreendedora, bem como ao desenvolvimento de serviços 

e produtos tecnológicos. 

Acompanhamento de egressos: constitui-se no conjunto de ações 

implementadas que visam a acompanhar o desenvolvimento profissional do 

egresso, na perspectiva de identificar cenários junto ao mundo do trabalho e 

retroalimentar o processo de ensino, pesquisa e extensão. 

Para o ano de 2012, o IFPB lança curso de Pós-graduação stricto sensu, 

em nível de mestrado, na área de Engenharia Elétrica. 

 

1.4. Cenário socioeconômico da região 

A Paraíba está situada no Nordeste brasileiro, limita-se 

geograficamente com os Estados de Pernambuco, Rio Grande do Norte e 

Ceará, além de ter sua costa banhada pelo Oceano Atlântico. Em 2007, 

contava com uma população estimada em 3.641.395 milhões de habitantes, 

segundo o Censo de 2007, divulgado pelo IBGE. 

Apesar de possuir uma economia pequena, se comparada com 

aquelas dos Estados mais desenvolvidos do país, a Paraíba tem 

experimentado índices de crescimento bastante expressivos. A variação do 

Produto Interno Bruto do Estado, em comparação aos índices apresentados 

para o Nordeste e o Brasil, podem ser vistos com o auxílio da Tabela 3. 
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Tabela 3 - Produto Interno Bruto per capita do Brasil, Nordeste e Paraíba 

Ano Moeda 

PIB per 

capita 

2004 2005 2006 2007 

Brasil R$ 10.692,19 R$ 11.658,10 R$ 12.686,60 R$ 14.465,00 

Nordeste R$ 4.898,99 R$ 5.498,83 R$ 6.028,09 R$ 6.749,00 

Paraíba R$ 4.209,90 R$ 4.690,00 R$ 5.507,00 R$ 6.097,00 

Fonte: IBGE 2007 

 
No tocante aos aspectos econômicos, social e político, a Paraíba 

está dividida em 4 mesorregiões, assim denominadas, de acordo com a 

classificação estabelecida pelo IBGE: Mata Paraibana, Agreste Paraibano, 

Borborema e Sertão Paraibano (Figura 3). Essas mesorregiões estão, por sua 

vez, desagregadas em 23 microrregiões geográficas.  

Diante da prevalência dos problemas enfrentados pela população 

que habita as áreas semi-áridas do Estado e da necessidade de solucionar a 

crise econômica que afeta a Zona da Mata e a Região do Brejo, optou-se por 

adotar a divisão clássica do Estado da Paraíba e agregar seus principais 

espaços econômicos nas seguintes zonas geoeconômicas: Litoral-Mata, 

Agreste-Brejo e Semi-Árida. 

Figura 1 – Mesorregiões econômicas da Paraíba 

 
FONTE: PDI-IFPB (2010) 

 
A Zona Litoral-Mata corresponde à Mesorregião Mata Paraibana, 

definida pelo IBGE e integrada pelas seguintes Microrregiões Geográficas: 

Litoral Norte, Sapé, João Pessoa e Litoral Sul, que englobam 30 dos 223 
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municípios do Estado, ou seja, 13,45% do total. Com uma superfície de 5.242 

km² (9,3% do território do Estado), abrigava uma população de 1.196.594 

habitantes, em 2000, o que significa uma densidade de 228,3 hab/km². O 

grande aglomerado urbano da capital do Estado é um dos principais 

responsáveis por essa concentração populacional. 

A Zona do Agreste-Brejo abrange quase que integralmente as 

Microrregiões constitutivas da Mesorregião do Agreste, tal como definida pelo 

IBGE: Esperança, Brejo Paraibano, Guarabira, Campina Grande, Itabaiana e 

Umbuzeiro. Essas seis microrregiões reúnem 48 municípios (21,5% do total). 

Para os efeitos da classificação aqui adotada, a Zona do Agreste-Brejo deixa 

de englobar as Microrregiões do Curimataú Ocidental e do Curimataú Oriental, 

que passam a integrar a Zona Semi-Árida. Com isto, a Zona do Agreste-Brejo 

passa a ter uma área de 7.684km² (13,6% da superfície total do Estado) e uma 

população de 950.494 habitantes em 2000 (IDEME, 2001), consistindo em uma 

zona de grande concentração populacional, pois possuía uma densidade 

demográfica de 123,7 hab/km2 naquele ano, correspondendo a 54% da 

observada na Zona Litoral-Mata. A densidade demográfica do Agreste-Brejo é 

duas vezes superior à média do Estado. O peso populacional do Agreste-Brejo 

é, em grande parte, devido à cidade de Campina Grande, onde vivem 37,4% 

dos habitantes dessa zona. 

A Zona Semi-Árida é não só a mais extensa em área, com 43.513,65 

km² (77,1% do total do Estado), mas também a que apresenta maior número 

absoluto de habitantes. Sua população, em 2000, era de 1.296.737 pessoas 

(37,6% do total do Estado), o que representava uma densidade demográfica de 

29,8 hab/km². Esse indicador espelha as dificuldades enfrentadas pela 

população que vive nesta zona, pois dada a escassez relativa de recursos 

naturais que a caracteriza, ela apresenta a menor densidade demográfica entre 

as zonas geoeconômicas consideradas.  

A população da zona semi-árida está sujeita ainda a condições de 

insustentabilidade, tanto econômica quanto social, bem mais difíceis de 

controlar do que as encontradas nas Zonas Litoral-Mata e Agreste-Brejo. Além 
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disso, comparado aos demais espaços semi-áridos do Nordeste, o da Paraíba 

é um dos mais afetados pela degradação ambiental.  

Da categoria semiárida paraibana aqui considerada, fazem parte os 

seguintes espaços: Mesorregião do Sertão Paraibano (Microrregiões 

Geográficas de Catolé do Rocha, Cajazeiras, Sousa, Patos, Piancó, Itaporanga 

e Serra do Teixeira); Mesorregião da Borborema (Microrregiões do Seridó 

Ocidental, Seridó Oriental, Cariri Ocidental e Cariri Oriental); e as terras do 

Planalto da Borborema, conhecidas como Curimataú, representadas pelas 

Microrregiões do Curimataú Ocidental e do Curimataú Oriental, que integram a 

Mesorregião do Agreste, tal como classificada pelo IBGE.  

No que diz respeito à análise mercado, ,,, pode-se dividir a Paraíba 

em três mesorregiões distintas: a zona da mata, região polarizada pela capital 

João Pessoa; o agreste, região central do estado, polarizada pela cidade de 

Campina Grande e o sertão, com suas características próprias, polarizada pela 

cidade de Patos. 

O sertão se caracteriza pelo baixo índice de industrialização, em 

relação a sua extensão e densidade populacional. Basicamente, observam-se 

a presença de indústrias de beneficiamento mineral (área na qual o Estado 

apresenta um considerável potencial de exploração), além da indústria de 

alimentos e bebidas, ambas com baixos índices de automação. A mesorregião 

conta com três distritos industriais, o de Patos, com aproximadamente 35,0 ha, 

o de Sousa com 32,5 ha e o de Cajazeiras, com 21,39 ha. 

Embora dotadas de razoável infraestrutura, as indústrias dessa 

mesorregião não declararam investimentos em melhorias e/ou ampliações da 

capacidade produtiva no protocolo de intenções industriais entre 1996 e 1998, 

e apenas uma delas recebeu incentivos do FAIM (Fundo de Apoio as 

Desenvolvimento Industrial da Paraíba) no mesmo período, o que resultou em 

menos de 100 novas vagas na cidade de Cajazeiras. 
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1.5.  Cenário educacional da região 

 

Na área educacional, o sertão paraibano é atendido pela rede 

estadual de escolas públicas, responsável pelo ensino médio, na maioria das 

cidades da região. A rede municipal é responsável pelo ensino básico e 

fundamental, ofertado na zona urbana e rural na maioria dos municípios. A 

região conta ainda com dois Campi do IFPB, o de Sousa e o de Cajazeiras, 

servindo boa parte da região do sertão, além de unidades do SENAI, SENAC, 

SEBRAE e rede privada, sendo ainda atendida por projetos do SENAR e do 

SENAT. No ensino superior, além do Campus de Cajazeiras que oferta dois 

cursos superiores de tecnologia (Desenvolvimento de Softwares e Automação 

Industrial), o sertão conta com vários campi da Universidade Federal de 

Campina Grande (UFCG), localizados nas cidades de Patos, Sousa e 

Cajazeiras, onde são oferecidos cursos como Engenharia Florestal, Veterinária, 

Direito, Pedagogia e outros. A cidade de Patos conta ainda com a Fundação 

Francisco Mascarenhas, que oferece cursos de graduação e pós-graduação. 

A mesorregião do agreste paraibano apresenta um grau de 

urbanização e desenvolvimento maior que a do sertão e comparável à da zona 

da mata. Com três distritos industriais – todos situados na cidade de Campina 

Grande –, ela apresenta indústrias de transformação nas áreas de química, 

eletro-eletrônicos, mineração, têxtil, metal-mecânica, produtos alimentícios, 

bebidas, materiais plásticos, papel e papelão, cerâmica, couro calçado, editorial 

e gráfico e borracha. O índice de automação das indústrias varia de baixo a 

médio, com algumas indústrias empregando tecnologias de ponta no seu 

processo produtivo.  

A cidade Polo da região, Campina Grande, possui uma grande 

demanda de serviços técnicos na área de eletrônica, seja para atender ao 

parque industrial, seja na prestação de serviços de manutenção de 

equipamentos e sistemas, dentre os quais se destacam os de informática. 

Observando o número de empresas assistidas pelos recursos do FAIM entre os 

anos de 1996/98, cerca de 34 indústrias de diversos setores da economia 



                        

 - 25 - 

foram beneficiadas, gerando por volta de 6500 empregos somente na 

mesorregião. 

No que diz respeito à oferta de educação básica, a região é atendida 

pelas redes estadual, municipal e privada. Devido ao fato de a maior 

quantidade de renda estar situada no município, a cidade de Campina Grande 

possui ampla rede privada de ensino atuando tanto no ensino fundamental 

quanto no médio. 

A cidade de Campina Grande conta com três instituições de ensino 

superior. A Universidade Federal de Campina Grande e a Universidade 

Estadual da Paraíba, que oferecem cursos de graduação e pós-graduação nas 

diversas áreas do conhecimento, e a Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas 

(FACISA), que se destaca por oferecer cursos nas áreas de Saúde, Tecnologia 

e Ciências Sociais Aplicadas.. Além disso, recentemente foi lançada pelo 

Sistema FIEP (SESI, SENAI e IEL) a Universidade Corporativa da Indústria da 

Paraíba, que terá sede na cidade e oferecerá cursos superiores em várias 

áreas do conhecimento.  

Outro fator de destaque da região é seu potencial para o 

desenvolvimento de novas tecnologias no campo da Engenharia Elétrica e de 

Informática, devido principalmente à influência da UFCG, com seu Curso de 

Engenharia Elétrica, classificado entre os cinco melhores do país, e à Escola 

Técnica Redentorista. Como resultado dessa vocação, observa-se o aumento 

do número de empresas de base tecnológica e empresas incubadas no Parque 

Tecnológico da Paraíba. A cidade de Campina Grande, por sua potencialidade 

econômica, também é sede da Federação das Indústrias do Estado da 

Paraíba. 

Situação similar à do agreste ocorre na mesorregião da zona da 

mata. Os seis distritos industriais existentes nas cidades de João Pessoa, 

Conde, Alhandra, Guarabira, Santa Rita e Cabedelo abrigam indústrias nas 

mais diversas áreas da atividade econômica. O número de indústrias, volume 

de produção e taxas de emprego são os maiores do Estado, com maior 

concentração na área de João Pessoa, Bayeux, Santa Rita e Cabedelo. 
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Embora o número de indústrias, bem como o volume de 

investimento, tenha aumentado, a média de empregos na indústria tem 

decrescido nos últimos anos no Estado, passando de 111,1% no ano de 1995 

para 95,3% no ano de 1998. Nota-se que, no mesmo período, houve um 

crescimento semelhante em outras áreas, como a de serviços e comércio. 

Na área educacional, destaca-se o número elevado de oferta de 

vagas nas instituições de ensino superior, bem como na educação básica e 

profissional. João Pessoa, a principal cidade da região, conta atualmente com 

onze IESs – o Instituto Federal incluso – centenas de escolas públicas e 

privadas que atuam na educação básica, além de unidades do SENAI, SENAC, 

SENAR, SENAT, SEBRAE e instituições privadas de educação profissional. Ela 

tornou-se um centro educacional de médio porte – em nível nacional – algo que 

tende cada vez mais a crescer em função da elevada demanda por 

oportunidades educacionais, tendência esta que tem merecido atenção e ações 

constantes do Instituto Federal da Paraíba, que conta com três unidades na 

região. 

O Plano de Desenvolvimento Sustentável do Estado prevê 

investimentos em diversas áreas, levando em conta os seguintes fatores:  

 Potencialidades associadas aos complexos produtivos já 

instalados e consolidados como o: têxtil-vestuário, couro-

calçados, eletroeletrônico, metal mecânico e mineração, indústria 

química e de alimentos, construção civil;  

 Capacidade científica e tecnológica em segmentos específicos, 

em especial, agropecuária, eletroeletrônica e informática;  

 Potencialidades representadas pelas pequenas e médias 

empresas;  

 Boa dotação de Infraestrutura; a presença marcante de entidades 

voltadas para a formação, especialização e treinamento de 

recursos humanos, como centro de ensino superior, ao lado de 

entidades como SENAI, SENAC, IFPB e a ESPEP;  

 Localização geográfica estratégica do Estado da Paraíba;  

 Redução das desigualdades sociais;  
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 Desenvolvimento de programas estruturantes referenciados na 

sustentabilidade ambiental;  

 Programas de saneamento e urbanização; 

 Programa de incentivo ao turismo; 

 Programa de recursos hídricos e de Polos de irrigação; 

 Programa de incentivo ao desenvolvimento das cidades Polos: 

João Pessoa, Campina Grande, Guarabira, Monteiro, Patos, 

Pombal, Sousa e Cajazeiras;  

 Programa de eixos de integração econômica (Rodovias, Ferrovias 

e Portos). 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba 

abrange todo o território paraibano: João Pessoa e Cabedelo, no litoral; 

Campina Grande, no brejo e agreste; Picuí, no Seridó Ocidental; Monteiro, no 

Cariri; Patos, Cajazeiras, Souza e Princesa Isabel, na região do sertão, 

conforme demonstrado na Figura 2. 

Atuando primordialmente na Paraíba, mas não excluindo atividades 

nacionais ou internacionais, o Instituto desenvolve atividades de ensino, 

pesquisa e extensão nas seguintes áreas: comércio, construção civil, 

educação, geomática, gestão, indústria, informática, letras, meio ambiente, 

química, recursos pesqueiros, agropecuária, saúde, telecomunicações e 

turismo e hospitalidade. 

Dessa forma, o Instituto Federal da Paraíba procura, ao interiorizar a 

educação tecnológica, adequar sua oferta de ensino, extensão e pesquisa 

primordialmente às necessidades estaduais. Ressalte-se que a localização 

geográfica da Paraíba permite que a área de influência do IFPB se estenda 

além das divisas do Estado. Isso fica evidente, pois, regiões mais 

industrializadas, como  Recife e Natal, têm, historicamente, solicitado 

profissionais formados pelo Instituto para suprir a demanda em áreas diversas. 

Portanto, além de desempenhar o seu próprio papel no 

desenvolvimento de pessoas, nos mais diversos níveis educacionais, o Instituto 

Federal da Paraíba atua em parceria com diversas instituições de ensino, 

pesquisa e extensão, no apoio às necessidades tecnológicas empresariais. 
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Essa atuação não se restringe ao Estado da Paraíba, mas gradualmente vem 

se consolidando dentro do contexto macro regional, delimitado pelos Estados 

de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. 

1.6.  Cenário socioeconômico e educacional da cidade de Monteiro 

O município de Monteiro, que abriga um dos campi do IFPB, fica a 319 

quilômetros de João Pessoa. Está localizado na Microrregião do Cariri 

Ocidental Paraibano, da qual é a parte mais característica. Limita-se ao Norte 

com o município de Prata (PB); ao Oeste, com Sertânia, Iguaraci e Tuparetama 

(PE); ao Sul, com São Sebastião do Umbuzeiro e Zabelê (PB); e, ao Leste, 

com Camalaú e Sumé (PB). 

Com uma área de 1.009,90 Km², Monteiro é o maior município do 

Estado. Hoje com uma população estimada em 33.000 habitantes, possui uma 

bacia hidrográfica formada por um rio temporário, o rio Paraíba e quatro 

açudes: Pocinhos, com capacidade para armazenar 5.900.00 m³ de água; 

Poções, 29.106.000 m³; São José, 3.000.000 m³; e Serrote, 3.000.000 m³. 

Atualmente tem-se uma população regional estimada em 200.000 mil 

habitantes, excetuando-se o nosso estado vizinho de Pernambuco. 

Economicamente, tem se desenvolvido com razoável velocidade, em 

função de ter preconizado iniciativas como o “Pacto Novo Cariri”, instrumento 

não institucional, mas que de modo consensual procurou incentivar 

investimentos na região e abrir nos governos Estadual e Federal espaços para 

a inserção do município e dessa região no mapa de desenvolvimento.  

Possui um povo extremamente resistente às adversidades 

características da região, e que, apesar das dificuldades e abandonos 

sucessivos dos governos, ainda conseguem produzir,  mostrando 

permanentemente que se pode investir na região, desde que de modo seguro e 

nos arranjos produtivos locais. 

O município de Monteiro desponta no cenário estadual por apostar nas 

vocações econômicas locais e incentivar o desenvolvimento sustentável, 

apoiando-se nas ações de geração de emprego e renda e investindo 

maciçamente na educação, principalmente no ensino básico, e no ensino 

superior de modo parceiro. É sede da 8ª Cia. de Polícia Militar, das 
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superintendências estaduais de Educação, Saúde e Segurança e da 

coordenadoria do INSS. Ademais, é comarca de segunda entrância com três 

varas judiciais, sede da única Vara de Trabalho da região, além de ter 

instalados na região escritórios regionais da Emater, Embrapa e Sebrae. 

Possui ainda 03 agências bancárias da rede oficial, Banco do Brasil, Bradesco 

e Caixa Econômica Federal. Na saúde, o município tem gestão plena de saúde 

(SUS), sendo o único a dispor de um hospital regional (Hospital Santa 

Filomena) e de uma (UPA) Unidade de Pronto Atendimento. 

Monteiro é portal de entrada do eixo leste para a transposição do Rio 

São Francisco e a única cidade a ter hoje seu Plano Diretor elaborado e 

aprovado através da lei municipal complementar nº 001/2006 de 09 de outubro 

de 2006, apresentado com destaque na Comissão de Desenvolvimento Urbano 

da Câmara dos Deputados em Brasília nos dias 12 a 14 de dezembro de 2006. 

Considerando a configuração local de Monteiro, percebe-se que o 

Curso de Tecnologia em Construção de Edifícios, contribui para a formação e 

desenvolvimento dos moradores dessa região, onde a ascensão e o 

desenvolvimento econômico, impulsionam o mercado da construção civil, tão 

como nas demais regiões do país, sobretudo, em função de programas como o 

PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) e o Minha Casa Minha Vida, 

do governo do Federal. Noutras palavras, o curso de Construção de Edifícios, 

destinado à demanda social, bastante específica e carente de formação, 

justifica-se pela contribuição relevante na formação dessas pessoas, além de 

contribuir para redução do déficit de profissionais no setor da construção civil 

no cariri Paraibano e nas demais regiões do país. 

1.7. Identidade Estratégica da IES 

1.7.1. Missão 

A missão, a referência básica e principal para a orientação 

institucional do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 

Paraíba, segundo o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI (2010-

2014), é 
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Preparar profissionais cidadãos com sólida formação 
humanística e tecnológica para atuarem no mundo do trabalho 
e na construção de uma sociedade sustentável, justa e 
solidária, integrando o ensino, a pesquisa e a extensão.  

 
 

             Sendo assim, o IFPB tem como um dos componentes da sua 

função social o desenvolvimento pleno dos seus alunos, bem como o 

preparo para o exercício da cidadania e a qualificação destes para o 

trabalho dentro do contexto da Educação Profissional e Tecnológica, de 

modo a tornar estes alunos agentes transformadores da sua realidade 

social. 

           Outros componentes da função social do IFPB são a geração, a 

disseminação, a transferência e a aplicação de ciência e tecnologia visando 

ao desenvolvimento do Estado a fim de que seja ambientalmente 

equilibrado, economicamente viável e socialmente justo, amplificando 

assim sua contribuição para a melhoria da qualidade de vida de todos.   

               Além disso, acrescenta-se, por meio deste projeto, uma nova e 

importante vertente na sua função social, que é a preparação de 

professores para atender à demanda da Educação Básica no País.  

 

1.7.2. Princípios  e Valores institucionais  

No exercício da Gestão, o IFPB deve garantir a todos os seus Campi 

a autonomia da Gestão Institucional democrática a partir de uma administração 

descentralizada tendo como referência os seguintes princípios: 

● Ética – Requisito básico orientador das ações institucionais; 

● Desenvolvimento Humano – Desenvolver o ser humano, 

buscando sua integração à sociedade através do exercício da 

cidadania, promovendo o seu bem-estar social; 

● Inovação – Buscar soluções às demandas apresentadas; 

● Qualidade e Excelência – Promover a melhoria contínua dos 

serviços prestados;  

● Autonomia dos Campi – Administrar preservando e respeitando a 

singularidade de cada campus; 
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● Transparência – Disponibilizar mecanismos de acompanhamento 

e de conhecimento das ações da gestão, aproximando a 

administração da comunidade;  

● Respeito – Atenção com alunos, servidores e público em geral;  

● Compromisso Social – Participação efetiva nas ações sociais, 

cumprindo seu papel social de agente transformador da 

sociedade. 

1.7.3. Finalidades e objetivos da Instituição  

 
FINALIDADES 
Segundo a Lei 11.892/08, o IFPB é uma Instituição de educação 

básica, profissional e superior, pluricurricular e multicampi, especializada na 

oferta de educação profissional e tecnológica, contemplando os aspectos 

humanísticos, nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação 

de conhecimentos técnicos e tecnológicos com sua prática pedagógica. 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba 

atuará em observância com a legislação vigente com as seguintes finalidades: 

I. ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus 

níveis e modalidades, formando e qualificando cidadãos com 

vistas na atuação profissional nos diversos setores da economia, 

com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e 

nacional; 

II. desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo 

educativo e investigativo de geração e adaptação de soluções 

técnicas e tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades 

regionais; 

III. promover a integração e a verticalização da educação básica à 

educação profissional e educação superior, otimizando a 

infraestrutura física, os quadros de pessoal e os recursos de 

gestão; 

IV. orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e 

fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, 

identificados com base no mapeamento das potencialidades de 
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desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação 

do IFPB; 

V. constituir-se como centro de excelência na oferta do ensino de 

ciências, em geral, e de ciências aplicadas, estimulando o 

desenvolvimento de ordem crítica e criativa; 

VI.  configurar-se como centro de referência no apoio à oferta do 

ensino de ciências nas instituições públicas de ensino, oferecendo 

capacitação técnica e atualização pedagógica aos docentes das 

redes públicas de ensino; 

VII. desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e 

tecnológica; 

VIII. realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o 

empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento 

científico e tecnológico; 

IX. promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de 

tecnologias sociais, notadamente as voltadas à preservação do 

meio ambiente e à melhoria da qualidade de vida; 

X. promover a integração e correlação com instituições congêneres, 

nacionais e internacionais, com vistas ao desenvolvimento e ao 

aperfeiçoamento dos processos de ensino e aprendizagem, 

pesquisa e extensão. 

 
 
OBJETIVOS 
 

Observadas suas finalidades e características, são objetivos do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba: 

I. ministrar educação profissional técnica de nível médio, 

prioritariamente na forma de cursos integrados, para os 

concluintes do ensino fundamental e para o público da educação 

de jovens e adultos; 

II. ministrar cursos de formação inicial e continuada de 

trabalhadores, objetivando a capacitação, o aperfeiçoamento, a 
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especialização e a atualização de profissionais, em todos os 

níveis de escolaridade, nas áreas da educação profissional e 

tecnológica; 

III. realizar pesquisas, estimulando o desenvolvimento de soluções 

técnicas e tecnológicas, estendendo seus benefícios à 

comunidade; 

IV. desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e 

finalidades da educação profissional e tecnológica, em articulação 

com o mundo do trabalho e os segmentos sociais, e com ênfase 

na produção, desenvolvimento e difusão de conhecimentos 

científicos e tecnológicos, culturais e ambientais; 

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

trabalho e renda e à emancipação do cidadão na perspectiva do 

desenvolvimento socioeconômico local e regional;  

VI. ministrar em nível de educação superior: 

a) cursos superiores de tecnologia visando à formação de 

profissionais para os diferentes setores da economia; 

b) cursos de licenciatura, bem como programas especiais de 

formação pedagógica, com vistas na formação de professores 

para a educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e 

matemática, e para a educação profissional; 

c) cursos de bacharelado e engenharia, visando à formação de 

profissionais para os diferentes setores da economia e áreas 

do conhecimento; 

d) cursos de pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento e 

especialização, visando à formação de especialistas nas 

diferentes áreas do conhecimento; 

e) Cursos de pós-graduação stricto sensu de mestrado e 

doutorado, que contribuam para promover o estabelecimento 

de bases sólidas em educação, ciência e tecnologia, com 

vistas no processo de geração e inovação tecnológica. 
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2. Contexto do Curso 

2.1. Dados Gerais 

Denominação do Curso: Tecnologia em Construção de Edifícios 

Modalidade: Ensino Presencial 

Endereço de Oferta: Ac. Rodovia PB-264 S/N - Vila Santa Maria, Monteiro (PB) 

SITUAÇÃO LEGAL DO CURSO  

 Autorização: Reconhecimento: 

Documento Resolução   

N. Documento N° 030/2008-CD   

Data Documento   

Data da Publicação 26/12/2008  

N. Parecer/Despacho   

Conceito MEC   

Turno de 
Funcionamento: 

Integral Matutino Vespertino Noturno Totais 

Vagas anuais:    80  

Turmas Teóricas    7  

Regime de Matrícula: Semestral 

Integralização 11 semestres 

Carga horária dos 
Componentes 

Curriculares 
2425 

Carga horária estágio  
supervisionado 

400 

Carga horária atividades 
complementares 

100 

 

2.2. Breve histórico do curso 

 O IFPB oferece o curso de Tecnologia em Construção de Edificios desde 

o ano de 2000. O curso tem suas raizes a partir do Curso de Tecnologia em 

Produção Civil, que surgiu em função da necessidade em formar profissionais 

habilidatos a gerenciar obras de construção civil. O objetivo geral do curso de 

Tecnologia em Produção Civil, foi sugestivo para que no ano de 2003 o curso 

fosse designado como gerenciamento de obras. Nesse contexto, o curso 

direciona seu foco especificamente para o gerenciamento de obras, em 

contrapartida aos moldes iniciais que visualizavam a matriz curricular 

contemplando toda cadeia produtiva da construção civil.  

Devido à vocação regional para o mercado de Edificações Verticais, a partir do 

ano de 2008 o curso passou a se chamar Tecnologia em Construção de 

Edificios para inserir no mercado de trabalho profissionais habilitados a ocupar 
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as vagas de trabalho emergentes em função do boom imobiliário provocado por 

programas de incentivo do governo Federal voltados para a área habitacional. 

 Com a expansão II dos Institutos Federais na Paraíba, o curso de 

Tecnologia em Construção de Edificios, foi implantado no ano de 2009 no 

Campus Monteiro. Com horário noturno e, diferentemente dos demais campi, o 

curso atende a demanda local e cidades circunvizinhas.  

 Em virtude da alta procura e empregabilidade do curso, no ano de 2010 

o campus- Campina Grande também passou a oferecê-lo, pórem, em periodo 

integral. O crescimento do mercado imobiliário e o déficit de profissionais 

capacitados foram os principais vetores para oferta desse curso nesses campi. 

 Por fim, estudos de viabilidade estão sendo desenvolvidos a fim de 

implantar o curso em outros campi, como é o caso do campus Guarabira que 

tem previsão de ofertar o curso a partir do semestre  2014.1. 

 

II. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

 

1. Concepção do curso 

O Projeto Pedagógico do Curso de Tecnologia em Construção de 

Edifícios, foi implantado no ano letivo de 2009, para demanda social, e teve 

origem em ampla discussão, através de audiência pública envolvendo  a 

sociedade civil do município de Monteiro e de regiões circunvizinhas. 

 Na concepção da proposta deste curso, levou-se em especial 

consideração o disposto no art. 43 da Lei de Diretrizes e Bases, nº 9.394/96, ao 

preceituar que 

 
[...] a educação superior terá de estimular a criação cultural e o 
desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo, 
incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, prestar 
serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma 
relação de reciprocidade e promover a extensão. 

 

Nessa perspectiva, entende-se que a educação é uma prática social que 

objetiva formar profissionais críticos, capazes de identificar e resolver 
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problemas, atuar em meio à complexidade e viver produtivamente neste mundo 

de rápidas transformações. 

A partir dessas diretrizes, emergiu a concepção desse curso que busca, 

sobretudo, habilitar profissionais comprometidos com o desempenho das 

funções que podem ser desenvolvidas por um Tecnólogo em Construção de 

Edifícios, quer na esfera pública quer na esfera privada, com o 

desenvolvimento das suas competências, contribuindo para o crescimento do 

país.  

 

1.1. Justificativas do curso 

Em uma economia globalizada, o Brasil precisa alcançar patamares cada 

vez maiores de produtividade. Para atingir tal objetivo, o país necessita de um 

sistema de educação preparado e devidamente aparelhado para responder com 

eficiência à capacitação de recursos humanos especializados, indispensáveis à 

modernização dos meios de produção.  

As consecutivas gestões do MEC/SEMTEC e IFETs, para a ampliação do 

raio de atendimento do ensino profissionalizante, demonstram bem a consciência 

de que as perspectivas do mundo moderno tendem, cada vez mais, a alterar 

valores científicos e tecnológicos exigindo, por conseguinte, que a educação esteja 

em constante sintonia com o progresso.  

A indústria de construção civil (ICC) difere das demais em muitos aspectos, 

apresentando peculiaridades que refletem uma estrutura dinâmica e complexa. 

Dentre essas peculiaridades, destacam-se as relativas ao tamanho das empresas, 

à curta duração das obras, a sua diversidade e à rotatividade de mão-de-obra. No 

aspecto econômico, ocupa papel de destaque no cenário nacional por gerar um 

grande número de empregos diretos e indiretos.  

Segundo Polari (2010), a indústria da construção civil da Paraíba, no que se 

refere à formação do PIB do Estado, atualmente, tem um peso modesto de 26%; 

enquanto a ICC responde por algo em torno de 30% do PIB industrial paraibano e 

8% do PIB total do Estado. De 2003 a 2007, o PIB da ICC/PB obteve uma taxa de 

crescimento de 98,5%, enquanto o PIB total da economia paraibana cresceu 

apenas 23,2%, e do seu setor industrial 16,3% (ver tabela abaixo). No contexto 

nordestino, foi a ICC-PB, também, a que mais cresceu. A ICC do Piauí, em 
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segundo lugar, atingiu a taxa de 88%. As demais ICC’s nordestinas obtiveram 

taxas de crescimento entre 26,6% e 66,7%.  

A despeito desses dados, a ICC/PB continua sendo uma das menores do 

Nordeste. Em 2003, as cinco maiores ICC’s nordestinas eram, pela ordem, as dos 

Estados da Bahia, Pernambuco, Ceará, Maranhão e Sergipe. A ICC paraibana 

superava somente a do Estado o Piauí. Em 2007, a ICC/PB passou a ocupar a 

quinta posição na Região. 

Diante da necessidade do mercado, associada à vocação natural da Área 

de Construção Civil do IFPB, que já oferece à comunidade o curso técnico de nível 

médio em Edificações há mais de 30 anos, e baseando-se no estudo de 

Demandas de Informações Tecnológicas da Construção Civil (estudo realizado 

pela UFPB, em 1998, sobre a demanda de informações tecnológicas no setor de 

Construção Civil da Paraíba; neste estudo foram pesquisadas 45 empresas de 

construção civil, de pequeno e médio portes, que atuam no Estado), constatou-se 

uma lacuna referente à habilitação para a gerência de obras, mais especificamente 

conhecimentos profissionais nas áreas de recursos humanos, logística, 

planejamento, controle, execução e manutenção de obras. Para o preenchimento 

desta lacuna, surgiu primeiramente no Campus IFPB - João Pessoa, o Curso 

Superior de Tecnologia em Construção de Edifícios. Mais recentemente, no final 

de 2009, o mesmo curso foi implem 

entado na cidade de Monteiro, Cariri paraibano.  

No que concerne ao município de Monteiro, acrescenta-se, em particular, o 

fato de que este é o portal de entrada do eixo leste para a transposição do Rio São 

Francisco, e a única cidade a ter hoje seu Plano Diretor elaborado e aprovado 

através da lei municipal complementar nº 001/2006 de 09 de outubro de 2006, 

apresentado com destaque na Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara 

dos Deputados em Brasília entre os dias 12 e 14 de dezembro de 2006. 
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1.2. Objetivos do curso 

1.2.1. Geral 

O Curso Superior de Tecnologia em Construção de Edifícios tem por 

objetivo geral proporcionar aos tecnólogos conhecimentos e formação integral, 

com base nas tendências da competitividade contemporânea, tornando-os 

capazes de intervir no desenvolvimento econômico e social da região. A área de 

atuação do formando compreende o gerenciamento, planejamento e controle de 

obras de edificações; a construção de obras de edificações; a realização de 

diagnóstico e gerenciamento de manutenção e recuperação de edificações já 

existentes e a promoção da garantia da qualidade na execução do produto e após 

a entrega do mesmo. 

1.2.2. Específicos 

 

 Formar profissionais aptos a exercer plenamente a profissão com uma 

visão abrangente de todas as áreas que envolvem a Construção de 

Edifícios;  

 Produzir um amplo conhecimento acerca da linguagem, dos materiais e 

das áreas de atuação da Construção de Edifício em consonância com a 

realidade contemporânea;  

 Prover o mercado de Construtores qualificados, com capacidade 

analítica, crítica, técnica e expressiva para atender às demandas 

existentes;  

 Formar profissionais com capacidade de desenvolver competências e 

habilidades empreendedoras no campo da Construção; 

 Garantir uma sólida formação teórico-prática que garanta uma atuação 

embasada em critérios de rigor técnico-científica e referenciais éticos e 

legais na área de construção;  

 Privilegiar propostas de ensino voltadas para a identificação e solução 

de problemas na construção de edifícios de forma crítica, reflexiva e 

interdisciplinar; 

 Habilitar profissionais para atuarem nas atividades de execução e 

controle de obras, estabelecendo diretrizes de conservação ambiental e 
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controle da qualidade, bem como a liderança de equipes e otimização 

serviços; 

 Capacitar os discentes a entenderem as situações reais da 

manutenção, buscando soluções adequadas e pertinentes aos 

problemas enfrentados na rotina dos complexos prediais, em todo 

ciclo de vida do empreendimento; 

 Desenvolver e disseminar conhecimento produzido por meio de 

pesquisas científicas, visando à inovação da construção e ao 

desenvolvimento tecnológico, voltado para realidade local, buscando 

funcionalidade, sustentabilidade, segurança e economia. 

1.3. Perfil do egresso do curso 

 

O Curso Superior de Tecnologia em Construção de Edifícios fundamenta 

seu projeto pedagógico, sua estrutura curricular e metodologia de ensino para 

formar profissionais que atendam às seguintes características:  

 Ser um profissional que possui pleno domínio metodológico e saiba atuar 

nas áreas de criação e desenvolvimento de projetos de forma inovadora, 

buscando atender as demandas existentes;  

 Ser capaz de trabalhar de modo individual e em equipe, através de bom 

relacionamento com clientes e profissionais de diversas áreas, interagindo 

de forma interdisciplinar;  

 Ter competências múltiplas e saber transitar entre as varias áreas da 

Construção de Edifícios, permanecendo sempre atento a novas tecnologias 

e exigências de conhecimento, qualidade e produtividade;  

 Ter dinamismo para adaptar-se a diferentes situações impostas pela 

profissão, sempre em consonância com as atuais necessidades de 

mercado.  

 Possuir ética profissional e consciência dos direitos e deveres dentro da 

profissão;  
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1.3.1. Atribuições no mercado de trabalho 

 Orientar a implantação de canteiros de obra; 

 Providenciar a documentação legal necessária à execução da obra;   

 Interpretar e executar os projetos arquitetônicos;  

 Identificar materiais de construção, identificar ensaios e 

compreender normas técnicas pertinentes. 

 Fiscalizar a execução de obras de edifícios;  

 Dimensionar as instalações hidrossanitárias, elétricas e telefônicas;  

 Elaborar cronogramas físico-financeiros;  

 Realizar o controle financeiro de obras de edificações;  

 Fazer apropriação de material, mão de obra e insumos, e elaborar 

seus respectivos orçamentos. 

 Gerenciar a aquisição dos suprimentos necessários à execução da 

obra;  

 Dimensionar, especificar, gerenciar e avaliar produtividade (mão-de-

obra e equipamentos).  

 Dimensionar equipes e equipamentos em consonância com o 

cronograma físico-financeiro de obras de edificações. 

 Utilizar conceitos de produção e produtividade para implementar e 

controlar métodos de execução do trabalho.  

 Contratar e selecionar a mão-de-obra;  

 Realizar o controle de qualidade dos produtos e serviços;  

 Gerenciar empresas de construção e manutenção de edificações. 

 Interpretar e documentar projetos, esquemas gráficos, memoriais 

descritivos e especificações. 

 Identificar patologias, identificar e selecionar equipamentos, ensaios 

e métodos de diagnóstico de patologias.  

 Avaliar sistemas construtivos e materiais utilizados em manutenção 

e recuperação de edificações. 
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 Sugerir a implantação de novas tecnologias para construção;  

 Utilizar recursos de informática para dar suporte às atividades de 

planejamento e elaboração de documentação técnica pertinente. 

 Fiscalizar a higiene e segurança no canteiro de obras;  

 Caracterizar e gerenciar os resíduos sólidos oriundos de obras de 

edificações. 

 Elaborar laudos técnicos de avaliação pós-ocupação de edificações;  

1.4. Diferenciais competitivos do curso 

 
Considerando que parte da demanda de oferta do Curso é voltada para 

alunos de cidades circunvizinhas que distam em até 70 quilômetros da 

instituição, e em alguns casos, com trechos de difícil acesso, a disponibilidade 

do horário das aulas é um facilitador para permanência do aluno no curso. 

Outro ponto importante é o fato da matriz curricular apresentar um 

alinhamento, entre as etapas de evolução de um empreendimento de 

construção de edifícios, que possibilita ao aluno, um entendimento completo de 

todo o processo, seguindo cronologicamente, as fases de um projeto, ao passo 

em que as mesmas ocorrem. 

Devido ao restrito mercado da região, o aluno concluinte pode optar pelo 

estágio supervisionado ou Trabalho de Conclusão de Curso, que pode inclusive 

ser fruto de um projeto de pesquisa ou extensão desenvolvido na Instituição. 

Ademais, mesmo com o modesto mercado da construção civil na região, o 

curso apresenta alta empregabilidade, tendo em vista que os egressos podem 

atuar em diversas regiões do país para suprir o déficit profissional sublimado 

pelo boom imobiliário, PAC, Copa de mundo de futebol de 2014 e as 

Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. 

2. Políticas Institucionais e sua correlação com o Curso 

As políticas de Ensino do IFPB, para o quinquênio 2010-2014, pautam-se 

na busca pela excelência do ensino, pela melhoria das condições do processo 

de ensino-aprendizagem e pela garantia do ensino público e gratuito, numa 

gestão democrática. 
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A concepção dessas políticas busca sempre responder aos anseios dos 

mais diversos segmentos da Instituição e também da sociedade, encontrando-

se articulada e integrada ao PPI. Sendo este, o documento que traduz a 

filosofia e a identidade pedagógica institucional, norteador da prática 

pedagógica nos aspectos técnicos e políticos, tendo em vista a qualidade 

institucional, no ensino, na pesquisa e na extensão. 

A demanda crescente por formação impõe desafios à educação dos 

cidadãos e à prática acadêmica das instituições de ensino exigindo que a 

ciência e a tecnologia estejam a serviço do atendimento dessas necessidades. 

O IFPB, enquanto instituição formadora, é “convocado” a participar 

ativamente desse processo e é nesse contexto que se situam seus cursos 

técnicos e de graduação e, a partir destes, seus formandos criam expectativas 

de possibilidades tanto de ascensão social, quanto de inserção no mundo de 

trabalho. 

Assim, as ações referentes às Políticas de Ensino no IFPB têm, como 

princípios básicos: 

a.  a busca pela ampliação do acesso e permanência na Escola Pública; 

b. constituir-se como um centro de referência para a irradiação dos 

conhecimentos científicos e tecnológicos no âmbito de sua abrangência; 

c. a implementação de novas concepções pedagógicas e metodologias de 

ensino, no sentido de promover a Educação Continuada e a Educação à 

Distância; 

d. a preocupação frequente com a capacitação de seus servidores 

docentes e 

técnico-administrativos;  

e. a garantia da indissociabilidade entre Pesquisa, Ensino e Extensão; 

f. uma constante avaliação e acompanhamento das atividades de ensino; 

g. a integração entre os campi e com outras Instituições de Ensino; 

h. o estabelecimento de parcerias com o mundo produtivo e com setores 

da sociedade; 

i. a articulação permanente com os egressos dos cursos; 

j. o atendimento às políticas de ações afirmativas; 
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k. o respeito à diversidade cultural e o atendimento aos princípios de 

inclusão 

social e educativa; 

l. a formação do ser humano em todas as suas dimensões. 

 As Políticas de Ensino no IFPB estão baseadas na relevância da 

educação com ênfase na qualidade, na construção dos conhecimentos 

técnico-científicos, no respeito às culturas, na proteção ao meio ambiente e 

nas necessidades sociais do Estado e da região. Devem almejar a criação 

de uma sociedade não violenta e não opressiva constituída de indivíduos 

motivados e íntegros, críticos e éticos, inspirados nos princípios 

humanitários, buscando desenvolver-se plenamente no campo dos 

conhecimentos científicos e tecnológicos e,  sobretudo, no campo das 

relações sociais. 

Desta forma o IFPB assume o compromisso com a formulação de uma 

prática de acesso e permanência na instituição educativa de sujeitos em 

situação de exclusão; política que se traduz numa diretriz pedagógica, cujo 

foco é o atendimento às necessidades características desta população 

excluída. 

Portanto, o IFPB, direcionando o trabalho para a democratização 

institucional, em que os sujeitos, coletivamente, assumem posturas 

transformadoras do fazer pedagógico, estabelece as Diretrizes Gerais do 

marco operacional do seu Projeto Pedagógico Institucional, enquanto políticas 

de ensino. 

       Em consonância com as politicas institucionais, supracitadas, de 

inclusão social e democratização da educação, o curso de Tecnologia em 

construção de Edifícios, do campus Monteiro procura, por meio de horários 

reduzidos, e consequentemente, em um período de curso mais longo que o 

habitual – a fim de cumprir com a carga horária definida pelo catálogo nacional 

de curso – incluir o público de cidades mais afastadas no cariri paraibano na 

educação superior, viabilizando seu acesso e permanência no curso. Além de 

proporcionar a este público uma educação profissional cuja formação 

possibilita atuar no modesto, porém promissor, mercado regional, bem como 
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nas demais regiões do país para ajudar a suprir o déficit de mão-de-obra 

qualificada que comprime o crescimento do setor da construção civil. 

3. Organização curricular  

O curso de Tecnologia em Construção de Edifícios, na modalidade 

presencial, está organizado em torno dos seguintes eixos:  

 I) O eixo articulador da formação geral – integra as disciplinas que 

objetivam garantir a acessibilidade e a qualidade dos trabalhos de pesquisas, 

que deverão ser realizados pelos alunos ao longo do curso, e prevenir a 

tendência à evasão, que normalmente é elevada em cursos de tecnologia; 

 II) O eixo articulador da concepção de empreendimentos de construção 

de edifícios –  integra as disciplinas que abordam as premissas básicas para 

definir o produto e o processo pelo qual será executado o projeto;.  

 III) O eixo articulador dos processos construtivos –  formado por um 

núcleo de disciplinas ou temas ligados à execução da obra/empeendimento 

que exigirá dos alunos a integração e aplicação dos conteúdos teóricos 

abordados tanto na formação geral como no eixo de concepção do 

empreendimento. Para tanto, o curso está estruturado de forma que sejam 

realizadas várias visitas técnicas a canteiros de obras durante os semestres 

letivos;, que contemplam essa etapa, os quais devem abordar questões 

envolvendo a experiência profissional dos alunos ou problemas identificados na 

prática escolar. 

 IV) O eixo articulador dos conhecimentos sobre gerenciamento de obras 

–  integra as disciplinas que abordam os fundamentos teóricos, que habilitam o 

tecnólogo a gerenciar obras, otimizando o uso dos recursos, com qualidade, 

agilidade e respeito ao meio ambiente; 

 V) O eixo articulador da formação em gestão de negócios – integra as 

disciplinas que objetivam preparar o aluno para uma visão macro do 

empreendimento de Construção de Edifícios em nível de mercado, seja no 

plano profissional, seja no plano empresarial. 
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3.1. Estrutura Curricular 

 
1º Período 

Disciplinas Teórica Prática Total 

Matemática Básica 67   

Leitura e Produção de Texto 67   

Química dos Materiais 67   

Informárica Básica 67   

Física I 67   

Subtotal    

 
2º Período 

Disciplinas Teórica Prática Total 

Estetística 33   

Inglês Instrumental 67   

Materiais de Construção 67   

Desenho Técnico  67   

CAD Básico 33   

Física II 67   

Subtotal    

 
3º Período 

Disciplinas Teórica Prática Total 

Matemática Financeira 33   

Mecãnica dos Solos e Fundações 67   

Argamassas e Concretos 67   

Desenho Arquitetônico 67   

Topografia 67   

Ciências do Ambiente 33   

Subtotal    

 
4º Período 

Disciplinas Teórica Prática Total 

Resistência dos Materiais 67   

Sistemas Construtivos 67   

Estruturas de Contenção 33   

Gestão de Empresas de Construção Civil 33   

Metodologia do Trabalho Científico 67   

Instalações Hidrossanitárias e de Gás 67   

Subtotal    

 
5º Período 

Disciplinas Teórica Prática Total 

Estruturas de Concreto Armado 67   

Higiene e Segurança do Trabalho 50   

Construções Sustentáveis 33   

Construções de Metálicas e de Madeira 50   

Instalações elétricas e telefônicas 67   

Ergonomia 33   

Relações Humanas no Trabalho 33   

Subtotal    

 
 
 
 
 



                        

 - 46 - 

6º Período 

Disciplinas Teórica Prática Total 

Especificações e Orçamentos de Obras 67   

Gestão de Recursos Humanos 67   

Patologia das Edificações 67   

Projeto e Implantação do Canteiro de Obras 67   

Optativa I 33   

Construções Industrializadas 33   

Subtotal    

 
7º Período 

Disciplinas Teórica Prática Total 

Qualidade na Construção Civil 67   

Gerência de Suprimentos 50   

Planejamento  e Controle de Obras 67   

Gestão de Residuos de Contrução 67   

Optativa II 33   

Avaliação Pós-Ocupação 50   

Subtotal    

 
QUADRO RESUMO 

Demonstrativo CHT (%) 

Disciplinas 2425  

Estágio Supervisionado 400  

Atividades Complementares 100  

Prática Pedagógica (se for o caso)   

Trabalho de Conclusão de Curso (se for o caso)   

Carga Horária Total do Curso 2925  

 

3.2. Coerência do PPC com as Diretrizes Curriculares  

A construção do currículo, bem como a proposta didático-

pedagógica do Curso de Tecnologia em Construção de Edifícios, na 

modalidade presencial, apresentadas neste Projeto fundamentaram-se nos 

seguintes documentos: 

● Lei n° 9.394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; 

● Resolução CNE/CES nº 1/2004, que institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-

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

Africana; 

● Decreto nº 4.281//2002, que regulamenta a Lei nº 9.795/1999, que 

institui a Política Nacional de Educação Ambiental; 

● Decreto 5.626/2005 que institui a disciplina de Libras; 
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3.2.1. Coerência dos Conteúdos Curriculares com os Objetivos do Curso 

O Projeto Pedagógico do Curso de Tecnologia em Construção de 

Edifícios consiste num conjunto de conteúdos oferecido de modo a atender aos 

objetivos previstos para a formação profissional.. 

Dessa forma, o alinhamento do conteúdo programático das disciplinas e 

demais atividades acadêmico-científicas envolve todos os atores do processo 

educativo, com o objetivo de que os conteúdos ministrados sejam relevantes 

para o perfil desejado do egresso e que a organização curricular contemple a 

inter-relação das disciplinas, articulando método e conhecimento. 

 Para tanto, a disposição do currículo compreende as seguintes áreas de 

formação acadêmica:  

O eixo articulador da concepção de empreendimentos de construção de 

edifícios integra as disciplinas que abordam as premissas básicas para definir o 

produto e o processo pelo qual será executado o projeto.  

O eixo articulador dos processos construtivos é formado por um núcleo 

de disciplinas ou temas ligados a execução da obra/empeendimento que 

exigirá dos alunos a integração e aplicação dos conteúdos teóricos abordados 

tanto na formação geral como no eixo de concepção do empreendimento. Para 

tanto, o Curso está estruturado de forma que sejam realizadas várias visitas 

técnicas a canteiros de obras durante os semestres letivos, que contemplam 

essa etapa, os quais devem abordar questões envolvendo a experiência 

profissional dos alunos ou problemas identificados na prática escolar. O eixo 

articulador dos conhecimentos sobre gerenciamento de obras, integram as 

disciplinas que abordam os fundamentos teóricos, que habilitam o tecnólogo a 

gerenciar obras otimizando o uso dos recursos, com qualidade, agilidade e 

respeito ao meio ambiente. 

O eixo articulador da formação em gestão de negócios integra as 

disciplinas que objetivam preparar o aluno para uma visão macro do 

empreendimento de Construção de Edifícios a nível de mercado, seja no plano 

profissional, seja no plano empresarial. 
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De forma integrada, as disciplinas mantêm correlação de conteúdos 

que permitem ao currículo favorecer uma concepção de prática profissional 

necessária a inserção do aluno no mercado de trabalho. 

O conjunto de disciplinas curriculares está representado da seguinte 

forma:  

Eixo articulador da Formação geral, teórico-científica e do 
desenvolvimento da autonomia intelectual e profissional. 

DISCIPLINAS  CARGA 
HORÁRIA 

CREDITOS 

1. Informática Básica 67 4 

2. Leitura e Produção  de Texto 67 4 

3. Química dos Materiais 67 4 

4. Matemática Básica 67 4 

5. Física I 67 4 

6. Estatística 33 2 

7. Inglês Instrumental  67 4 

8. Física II 67 4 

9. Matemática Financeira 33 2 

10. Metodologia do Trabalho Científico 67 4 

11. Libras 33 2 

CARGA HORÁRIA TOTAL 633 
 
 
 
 

Eixo articulador dos diferentes âmbitos de conhecimento profissional 
para Execução e Controle de Obras de Construção de Edifícios 

DISCIPLINAS  CARGA 
HORÁRIA 

CRÉDITOS 

12. Mecãnica dos Solos e Fundações 67 4 

13. Argamassas e Concretos 67 4 

14. Sistemas Construtivos 67 4 

15. Estruturas de Contenção 33 2 

16. Instalações Hidrossanitárias e de Gás 67 4 

17. Estruturas de Concreto Armado 67 4 

18. Higiene e Segurança do Trabalho 50 3 

19. Construções de Metálicas e de Madeira 50 3 

20. Instalações Elétricas e Telefônicas 67 4 

21. Ergonomia 33 2 

22. Construções Industrializadas 33 2 

   

CARGA HORÁRIA TOTAL 735 
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Eixo articulador dos diferentes âmbitos de conhecimento profissional 
para Concepção, Planejamento e Gestão de Projetos de Construção de 

Edifícios. 

DISCIPLINAS  CARGA 
HORÁRIA 

CRÉDITOS 

23. Materiais de construção  67 4 

24. Topografia 67 4 

25. Desenho Técnico 67 4 

26. CAD Básico 33 2 

27. Desenho Arquitetônico 67 4 

28. Resistencia dos Materiais 67 4 

29. Projeto e Implantação do Canteiro de Obras 67 4 

30. Especificações e Orçamentos de Obras 67 4 

31. Planejamento e Controle de Obras 67 4 

32. Qualidade na Construção Civil 67 4 

33. Gerência de Suprimentos 50 3 

   

CARGA HORÁRIA TOTAL 703 

 

Eixo articulador dos diferentes âmbitos de conhecimento profissional 
para Controle Ambiental e Conservação das Edificações. 

DISCIPLINAS  CARGA 
HORÁRIA 

CRÉDITOS 

34. Ciências do Ambiente 33 2 

35. Construções Sustentáveis 33 2 

36. Gestão de Residuos de Construção Civil 67 4 

37. Patologia das Edificações 67 4 

38. Manutenção Predial 33 2 

39. Avaliação Pós-Ocupação 50 3 

   

CARGA HORÁRIA TOTAL 267 

 
 

Eixo articulador dos diferentes âmbitos de conhecimento profissional 
para Formação empresarial e empreendedora. 

DISCIPLINAS  CARGA 
HORÁRIA 

CRÉDITOS 

40. Gestão de Empresas de Construção Civil 33 2 

41. Gestão de Recursos Humanos 67 4 

42. Legislação Previdenciária e Trabalhista 33 2 
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43. Empreendedorismo 33 2 

44. Relações Humanas no Trabalho 33 2 

45. Marketing imobiliário 33 2 

   

CARGA HORÁRIA TOTAL 234 

 

3.2.2. Coerência dos Conteúdos Curriculares com o Perfil do Egresso 

Para a formação de um profissional inserido no perfil almejado, os 

conteúdos curriculares, bem como as ações educativas dos profissionais do 

IFPB, são fundamentados em objetivos que sustentem e impulsionem a prática 

do tecnólogo, de forma a promover a atuação prática dos docentes, o que 

contribuirá para a formação do profissional desejado.  

Dessa forma, o currículo do curso é apresentado de forma flexível de 

modo a possibilitar aos alunos oportunidades amplas para atuar no atual 

mercado de trabalho, além de promover articulações entre Empreendedorismo, 

pesquisa, extensão e estágio. 

O curso oferece atividades de ensino que habilitam o egresso a trabalhar 

em diferentes áreas de construção de Edifícios (concepção, execução, 

gerenciamento e gestão de negócios), em especial as atividades voltadas para 

as tendências do mercado de trabalho na referida área. 

As disciplinas oferecidas durante todo o curso contemplam 

conhecimentos e saberes necessários à formação das competências 

elencadas no perfil do egresso a partir da congruência entre teoria e prática, 

pois aglutinam atividades que impulsionam o discente ao constante diálogo 

com o contexto profissional.  

Inserido no contexto de constante mudança, o alinhamento dos 

conteúdos programáticos das atividades acadêmicas no IFPB é trabalho 

constante das Coordenações em conjunto com o Núcleo Docente Estruturante 

e demais professores, dedicando especial atenção para que os conteúdos 

curriculares ministrados, bem como o ementário e demais atividades do Curso, 

sejam adequados ao perfil desejado do egresso em um processo de melhoria 

contínua. 
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3.2.3. Demonstrativo do Cumprimento das Diretrizes Curriculares 

O conjunto de disciplinas dispostas na estrutura curricular do Curso de 

Tecnologia em Construção de Edifícios, com vistas ao cumprimento das 

Diretrizes Curriculares Nacionais, está representado da seguinte forma: 

DISTRIBUIÇÃO DOS COMPONENTES CURRÍCULARES CONFORME - DCN - RES. N. CNE_______________ 

 DISCIPLINAS/COMPONENTES CURRICULARES CH 

1. Formação  Geral 

Matemática Básica 67 

Informática Básica 67 

Química dos Materiais 67 

Física I 67 

Leitura e Produção de Texto 67 

Inglês instrumental 67 

Física II 67 

Estatística 33 

Matemática Financeira 33 

Metodologia do Trabalho Científico 67 

Libras 33 

2. Formação  em Concepção de 
Empreendimentos de Construção de 
Edifícios. 

Materiais de Construção 67 

Desenho Técnico 67 

CAD Básico 33 

Topografia 67 

Desenho Arquitetônico 67 

Ciências do  Ambiente 33 

Argamassas e Concreto 67 

Resistência dos Materiais 67 

3. Formação  em Processos Construtivos 

Mecãnica dos Solos e Fundações 67 

Estruturas de Contenção 67 

Sistemas Construtivos 67 

Estrutura de Concreto Armado 67 

Construções Metálicas e de Madeira 50 

Construções Industrializadas 33 

Construções Sustentáveis 33 

Instalações Hidrossanitárias e de Gás 67 

Inatalações Elétricas e Telefônicas 67 

4. Formação em Gerenciamento de 
Obras 

Projeto e Implantação do Canteiro de Obras 67 

Higiene e Segurança do Trabalho 50 

Ergonomia 33 

Especificações e Orçamentos de Obras 67 

Planejamento e Controle de Obras 67 

Qualidade na Construção Civil 67 

Patologia das Edificações 67 

Gerência de Suprimentos 67 

Manutenção Predial 33 

Avaliação Pós-Ocupação 50 

Gerencia de Resíduos de Construção Civil 67 

5. Formação em Gestão e Negócios. 

Gestão de Empresas de Construção Civil 33 

Relações Humanas no Trabalho 33 

Gestão de Recursos Humanos 67 

 Empreendedorismo 33 

 Marketing Imobiliário 33 

 Legislação Previdenciária e Trabalhista 33 
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3.3. Ementário e Bibliografia  

3.3.1. Adequação e Atualização das Ementas 

 

O alinhamento das ementas e dos conteúdos programáticos das disciplinas 

do Curso Superior de Tecnologia em Construção de Edifícios consiste num 

trabalho permanente da Coordenação e do Núcleo Docente Estruturante em 

conjunto com os professores, primando para que os conteúdos ministrados 

sejam relevantes para o perfil desejado do egresso. 

3.3.2. Descrição do Ementário e Bibliografia do curso 

 
 

1º Período 

 

Disciplina: Matemática Básica 
Carga horária: 67 horas/aula – 4 créditos 
Pré-requisitos: Não há. 
 

Ementa: Geometria Plana; Introdução à Trigonometria; Geometria Espacial; 

Plano Cartesiano; Funções (pares, ímpares, inversas e compostas); Função 

Afim e Função Quadrática; Aplicações das funções. 

 

Bibliografia Básica: 

 

DANTE, Luiz Roberto. Matemática: Contexto e Aplicações. Vol. 1, 2 e 3. São 

Paulo: Editora ÁTICA, 2011. 

IEZZI, Gelson; MURAKAMI, Carlos. Fundamentos de Matemática elementar 

– Conjuntos e Funções, Vol. 1.  São Paulo: Atual, 2011. 

 

.Bibliografia Complementar: 

 

SILVA, J. D. Matemática para o Ensino Médio. Volume Único- 1º ed. São 

Paulo: IBEP, 2005. 

SMOLE, K. S. Matemática. Volume I. Ensino Médio, 3ª ed. Reformulada. São 
Paulo: Editora Saraiva, 2003 
 

Disciplina: Leitura e Produção de Texto  
Carga horária: 67 horas/aula – 4 créditos 
Pré-requisitos: Não há. 
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Ementa: Leitura, análise e produção de textos acadêmicos, visando a 

desenvolver habilidades de elaboração e reelaboração de textos orais e 

escritos, com ênfase nos gêneros utilizados ao longo do curso. Quanto aos 

estudos linguísticos e/ou gramaticais, serão tratados em função do texto em 

estudo. 

 

Bibliografia Básica: 

 

BECHARA. Evanildo. Gramática escolar da língua portuguesa. 2.ed. 

ampliada e atualizada pelo Novo Acordo Ortográfico. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 2010. 

FIORIN, J. L. & SAVIOLI, F. P. Lições de texto: leitura e redação. São Paulo: 

Ática, 2001. 

KOCH, I. V.  Ler e escrever: estratégias de produção textual. São Paulo: 

Editor Contexto, 2009. 

 

Bibliografia Complementar: 

 

ANTUNES, I. Muito além da gramática: por um ensino de línguas sem 

pedras no caminho. São Paulo: Parábola, 2007. 

BASTOS, L. K. A produção escrita e gramática. São Paulo: Martins Fontes, 

2002. 

BERLO, L. O processo da comunicação. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 

FERREIRA, M. Redação comercial e administrativa. São Paulo: FTD, 2001. 

FIORIN, J. L. & SAVIOLI, F. P. Para entender o texto. São Paulo: Ática, 1990. 

KOCH, I. V. A coesão textual. São Paulo: Contexto, 1989. 

MEDEIROS, J. B. Português Instrumental. São Paulo: Atlas, 2002. 

______________. Manual de Redação e normatização textual. São Paulo: 

Atlas, 2001. 

TRAVAGLIA, L. C. A coerência textual. São Paulo: Contexto, 1989. 

 

Disciplina: Química dos Materiais  
Carga horária: 67 horas/aula – 4 créditos 
Pré-requisitos: Não há. 
 

Ementa: O modelo atômico, A periodicidade das propriedades atômicas; 
Ligações químicas; Classificação dos Materiais; Funções inorgânicas; Ácidos e 
bases;  Massa atômica e massa molecular; Equações químicas; Estequiometria 
química e Reações químicas.  
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Bibliografia Básica: 

 

BROWN, T. L., LeMay, H, E., Bursten, B, E. & Burdge, J. R. Química a Ciência 
-     Central. Pearson, 2005.  
Callister, Jr, W. D. Ciência e Engenharia de Materiais – Editora LTC.  
 

Bibliografia Complementar: 

 

Feltre, Ricardo. Química Geral. V. 1.- ed. Moderna, 2004. 
 

 
Disciplina: Informática Básica 
Carga horária: 67 horas/aula – 4 créditos 
Pré-requisitos: Não há. 
 

Ementa: Introdução aos conceitos de microinformática, sistemas operacionais, 

editor de texto, planilhas eletrônicas, Internet e redes de computadores. 

 

Bibliografia Básica: 

 

MANZANO, A. L. N. G. e MANZANO, M. I. N. G. Estudo Dirigido de 
Informática Básica, 7ª Ed. Editora Érica, 2007. 
 

Bibliografia Complementar: 

 

ALVES, W. P. Informática Fundamental: Introdução ao Processamento de 

Dados. Editora Érica. 2010. 

BLUMER, F L; PAULA, E A de. Microsoft Office - Word 2007 - Inovação e 

Automação em Textos. Editora Viena 

CAPRON, H.L. Introdução a Informática. Pearson, 8ª edição, 2004. 

GUIMARÃES, A de M. Introdução à Ciência da Computação. Editora LTC. 

NORTON, P. Introdução a Informática. Makron Books 1997. 

SILVA, M. G. da. Informática - Terminologia Básica - Microsoft Windows 

Xp - Microsoft Office Word 2007. Editora ERICA. 

SURIANI, R. M. Excel 2007. Editora Senac. 2007. 

 

Disciplina: Física I 
Carga horária: 67 horas/aula – 4 créditos 
Pré-requisitos: Não há. 
 
Ementa: Introdução à Física Clássica, com abrangência em fundamentos de 

Mecânica, utilizando-se de abordagens históricas, conceituais e demonstrativas 

relacionadas, essencialmente, às leis de Newton do movimento e ao princípio 

de conservação da energia. 
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Bibliografia Básica: 

 

HALLIDAY, D.; RESNICK, R. & WALKER, J., Fundamentos de física. 8. ed. 

Rio de Janeiro: LTC, 2009. (vol. 1).  

NUSSENZVEIG, H. Moysés, Curso de física básica. 4. ed. São Paulo: 

Blucher, 2011. (vol. 1). 

SEARS, Francis; YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, Roger A. & ZEMANSK, Mark 

Waldo. Física. 12. ed. São Paulo: Addison Wesley, 2008. (vol. 1). 

 

Bibliografia Complementar: 

 

FEYNMAN, Richard P. LEIGHTON, Robert B. & SANDS, Matthew. Lições de 

física de Feynman.  Porto Alegre: Artmed, 2008 (volumes de 1 a 3). 

 

 

2º período 
 

Disciplina: Estatística 
Carga horária: 33 horas/aula – 2 créditos 
Pré-requisitos: Matemática Básica 
 

Ementa: Natureza da Estatística; Método Estatístico; População e Amostra; 

Variáveis e tipos de Amostragens; Séries Estatísticas; Dados Absolutos e 

Dados Relativos (percentagens, índices, coeficientes, taxas); Tipos de 

Gráficos; Distribuição de Frequência; Medidas de Posição; Medidas de 

Dispersão; Medidas de Assimetria e Curtose; Probabilidade; Distribuição de 

Probabilidades. 

 

Bibliografia Básica: 

 

CRESPO, A. A. Estatística Fácil. 18ª edição. São Paulo: Saraiva, 2002. 

IEZZI, Gelson. Fundamentos de Matemática Elementar – Estatística e 

Matemática Financeira. Vol. 11. São Paulo: Atual, 2011. 

 

Bibliografia Complementar: 

 

SPIEGEL, M. R. Estatística. São Paulo: Makron Books, 1994. 
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Disciplina: Inglês Instrumental 
Carga horária: 67 horas/aula – 4 créditos 
Pré-requisitos: Não há. 
 

Ementa: Leitura em Língua Inglesa. Gêneros textuais em Língua Inglesa: 

teoria e análise. Estratégias de leitura (dicas tipográficas, palavras cognatas, 

palavras-chave, prediction, skimming, scanning, inferência lexical e contextual). 

Processo de formação de palavras em Língua Inglesa. Referência linguística. 

Marcadores discursivos. Grupos nominais e verbais. 

 

Bibliografia Básica: 

 

MARCUSCHI, L. A. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. 

São Paulo, Parábola Editorial, 2008. 

MUNHOZ, R. Inglês instrumental: estratégias de leitura. São Paulo: Editora 

Texto Novo, 2001. vol. 1.   

MUNHOZ, R. Inglês instrumental: estratégias de leitura. São Paulo: Editora 

Texto novo, 2001. vol. 2.   

PARKER, J.; STAHEL, M. Password: English dictionary for speakers of 

Portuguese. São Paulo: Martins Fontes, 1995. 

SOUZA, A. G. F. et. al. Leitura em língua inglesa: uma abordagem 

instrumental. São Paulo: Disal, 2005. 

 

Bibliografia Complementar: 

 

BAZERMAN, C. Gênero, agência e escrita. Organização de Judith Hoffnagel 

e Angela Paiva Dionisio. São Paulo: Cortez, 2006. 

BRIEGER, N. & POHL, A. Technical English: vocabulary and grammar. 

Oxford: Summertown Publishing, 2002. 

BRITO, M. M. J. de; GREGORIN, C. O. MICHAELIS inglês: gramática prática. 

São Paulo: Editora Melhoramentos, 2006. 

DICIONÁRIO OXFORD ESCOLAR: para estudantes brasileiros de inglês. 

Português-Inglês / Inglês-Português. Oxford University Press, 2007. 

DIONISIO, A. P.; MACHADO, A. R.; BEZERRA, M. A. (org.). Gêneros textuais 

& ensino. São Paulo: Parábola Editorial, 2010. 

FÜRSTENAU, E. Novo dicionário de termos técnicos.  Volumes 1 e 2, 

Editora Globo, 24ª  edição, 2005. 

GREGORIN, C. O. & NASH, M. G. MICHAELIS: dicionário de phrasal verbs: 

inglês-português. São Paulo: Editora Melhoramentos, 2006. 

GRELLET, Françoise. Developing reading skills: a practical guide to reading 

comprehension exercises. Cambridge: Cambridge Language Teaching Library, 

1981.  
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HOLDEN, S. O ensino da língua Inglesa nos dias atuais. São Paulo: SBS, 

2009. 

 

Disciplina: Materiais de Construção 
Carga horária: 67 horas/aula – 4 créditos 
Pré-requisitos: Química dos Materiais 
 

Ementa: Materiais Utilizados na Construção Civil. Generalidades, Propriedades 

Mecânicas, NBR, Pedras Naturais, Materiais Cerâmicos, Madeira, Materiais 

Metálicos, Materiais Poliméricos, Materiais Betuminosos, Impermeabilizantes, 

Vidros, Tintas e Vernizes. 

 

Bibliografia Básica: 

 
BAUER, L. A. F. Materiais de Construção, Vol. 2, Editora LTC, 1994. 

FREIRE, W. J. Tecnologias e Materiais Alternativos de Construção, Editora 

Unicamp. 

 

Bibliografia Complementar: 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. Normas, 

Métodos de Ensaio e Especificações. Diversos. 

SOUZA, R.; MEKBEKIAN, G. Qualidade na Aquisição de Materiais e 

Execução de Obras. Ed. PINI, São Paulo, 1996. 

 

 

 

 

 

 

HUTCHINSON, Tom & WATERS, Alan. English for Specific Purposes. A 

learning-centred approach. Great Britain: Cambridge University Press, 1987. 

KLEIMAN, A. Texto & Leitor: Aspectos Cognitivos da Leitura. Campinas, SP: 

Pontes, 2010. 13ª Ed. 

KOCH, I. V.; ELIAS, V. M. Ler e compreender os sentidos do texto. São 

Paulo: Editora  Contexto, 2011. 

MARCUSCHI, L. A. Gêneros textuais: O que são e como se classificam? 

Editora da UFPE: Recife, 2000. 

PLAG, I. Word formation in English. Cambridge: Cambridge University Press, 

2003.  

SCRIVENER, Jim. Learning Teaching: A guide for English language teachers. 

2nd ed. Great Britain: Macmillan, 2005. 

SWAN, M. Practical English Usage. Oxford University Press, 2005. 3 ed. 

http://www.livrariasaraiva.com.br/produto/1389178/tecnologias-e-materiais-alternativos-de-construcao/?PAC_ID=18659
http://www.livrariasaraiva.com.br/produto/1389178/tecnologias-e-materiais-alternativos-de-construcao/?PAC_ID=18659
http://www.livrariasaraiva.com.br/produto/1389178/tecnologias-e-materiais-alternativos-de-construcao/?PAC_ID=18659
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Disciplina: Desenho Técnico 
Carga horária: 67 horas/aula – 4 créditos 
Pré-requisitos: Matemática Básica 
 

Ementa: Desenho Geométrico Básico; Uso e Manutenção dos instrumentos de 

desenho; Normas técnicas para desenho técnico; Projeções ortogonais; 

Noções de perspectiva; Noções de desenho arquitetônico e Apresentação do 

desenho. 

 

Bibliografia Básica: 

 

FREENCH, T., VIERCK, C.J. Desenho técnico e tecnologia gráfica. 7ª Ed. 

São Paulo: Globo, 2002. 

NEIZEL, Ernst. Desenho Técnico para a construção civil. Vol. 1. São Paulo: 

EPU-EDUSP, 1974. 

SILVA, A., RIBEIRO, C.T., DIAS, J., SOUSA, L. Desenho técnico moderno. 8ª 

Ed. Rio de Janeiro: Editora LTC, 2008. 

 

Bibliografia Complementar: 

 

ABNT. Normas Técncias de Desenho Técnico. 

MONTENEGRO, Gildo. A perspectiva dos profissionais. São Paulo: Edgard 

Blucher, 1983. 

______. Desenho arquitetônico. São Paulo: Edgard Blucher, 2001. 

 

Disciplina: CAD Básico 
Carga horária: 33 horas/aula – 2 créditos 
Pré-requisitos: Informática Básica 
 

Ementa: Arquivos de desenho no AutoCAD; Configuração de estilos e de 
preferências; Visualização de objetos; Criação de objetos; Propriedades de 
objetos; Modificação de objetos; Blocos; Recursos Auxiliares; 
Dimensionamento; Plotagem. 
 

Bibliografia Básica: 

 

LIMA, Claudia Campos. Estudo Dirigido de AutoCAD 2011. São Paulo: 
Editora Érica, 2010 
 

Bibliografia Complementar: 

 

SANTOS, João. AutoCAD 2012 & 2011: Guia de Consulta Rápida. São Paulo: 
Gráfica e Editora F.C.A, 2011. 
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FERRAMACHO, Hugo. O Guia Prático do AutoCAD 2010 a 2 Dimensões. 
Lisboa: Centro Atlântico, 2009. 
 

Disciplina: Física II 
Carga horária: 67 horas/aula – 4 créditos 
Pré-requisitos: Física I 
 
Ementa: Introdução à Física Clássica, com abrangência em fundamentos de 

Mecânica dos Fluidos, Termodinâmica e Eletromagnetismo, utilizando-se de 

abordagens históricas, conceituais e demonstrativas relacionadas, 

essencialmente, às leis de Newton do movimento e ao princípio de 

conservação da energia. 

 
Bibliografia Básica: 

 
HALLIDAY, D.; RESNICK, R. & WALKER, J., Fundamentos de física. 8. ed. 

Rio de Janeiro: LTC, 2009. (volumes 2 e 3).  

NUSSENZVEIG, H. Moysés, Curso de física básica. 4. ed. São Paulo: 

Blucher, 2011. (volumes 2 e 3). 

SEARS, Francis; YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, Roger A. & ZEMANSK, Mark 

Waldo. Física. 12. ed. São Paulo: Addison Wesley, 2008. (volumes 2 e 3). 

 
Bibliografia Complementar: 

 

FEYNMAN, Richard P. LEIGHTON, Robert B. & SANDS, Matthew. Lições de 

física de Feynman.  Porto Alegre: Artmed, 2008 (volumes de 1 a 3). 

 

3º período 
 

Disciplina: Matemática Financeira 
Carga horária: 33 horas/aula – 2 créditos 
Pré-requisitos: Não há 
 

Ementa: Razão; Proporção; Grandezas Diretas e Inversas; Porcentagem; 
Empréstimos; Juros e Desconto Simples; Juros e Desconto Compostos; 
Equivalência de Capitais; Taxas: nominal, efetiva e equivalente; Rendas: 
constantes e variadas; Sistema de Amortização de Dívidas; Correção 
Monetária; Depreciação; Análise de Investimentos; Comparação entre 
alternativas de Investimentos. 
 
Bibliografia Básica: 

 

CRESPO, A. A.. Matemática Comercial e Financeira Fácil. São Paulo: 

Saraiva, 2009. 

SOBRINHO, J. D. V. Matemática Financeira. 7ª Ed. São Paulo: Atlas, 2000. 
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Bibliografia Complementar: 

 
FARO, Clóvis de. Fundamentos de Matemática Financeira – Uma introdução 

ao Cálculo Financeiro e à Análise de Investimento de Risco. São Paulo: 

Saraiva, 2006 

 

Disciplina: Mecânica dos Solos e Fundações 
Carga horária: 67 horas/aula – 4 créditos 
Pré-requisitos: Não há 
 
Ementa: Esta disciplina apresenta a importância do conhecimento dos solos, 

em relação às suas propriedades mecânicas, onde serão construídas 

edificações, bem como os diversos tipos de fundações que melhor atendam às 

características do solo local. 

 

Bibliografia Básica: 

 

PINTO, C. de S. Curso básico de mecânica dos solos: em 16 aulas com 

exercícios resolvidos. São Paulo-SP: Oficina do Texto, 2006. 

CAPUTO, H. P. Mecânica dos solos e suas aplicações: fundamentos. Rio de 

Janeiro-RJ: LTC, 1988. 

SCHANID, F. Ensaios de campo e suas aplicações à engenharia de 

fundações. São Paulo-SP: Oficina de Textos, 2009. 

 

Bibliografia Complementar: 

 

CRAIG, R. F. Mecânica dos solos. Rio de Janeiro-RJ: LTC, 2007. 

VELLOSO, D. de A. Fundações: fundações profundas. São Paulo-SP: Oficina 

de Textos, 2010. 

ALONSO, U. R. Dimensionamento de fundações profundas. São Paulo-SP: 

Edgard Blucher, 2011. 

MILITITSKY, J. Patologia das Fundações. São Paulo-SP: Oficina de Textos, 

2008. 

 

Disciplina: Argamassas e Concreto 
Carga horária: 67 horas/aula – 4 créditos 
Pré-requisitos: Materiais de Construção 
 

Ementa: Esta disciplina aborda a importância do conhecimento de um dos 

mais importantes materiais de construção empregados nas edificações: 

argamassas e concretos; apresentando seus constituintes, suas propriedades 

nos estágios plástico e endurecido, suas aplicações, formas de dosagem, 
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ensaios de laboratório e de campo, bem como o controle tecnológico de 

qualidade. 

 
Bibliografia Básica: 

 

BAUER, L. A. F. Materiais de construção. Volume 2. Rio de Janeiro-RJ: LTC, 

2011. 

FIORITO, A. J.S.I. Manual de argamassas e revestimentos: estudos e 

procedimentos de execução. São Paulo-SP: PINI, 2010. 

FUSCO, P. B. Tecnologia do concreto estrutural: tópicos aplicados / São 

Paulo-SP: PINI, 2008. 

 
Bibliografia Complementar: 

 

SALGADO, J. C. P. Técnicas e práticas construtivas para edificações.  São 

Paulo-SP: Érica, 2009. 

 

Disciplina: Desenho Arquitetônico 
Carga horária: 67 horas/aula – 4 créditos 
Pré-requisitos: Desenho Técnico e CAD Básico 
 
Ementa: Edificação térrea; Circulação vertical; Edificação com dois 

pavimentos; Edificação com mais de dois pavimentos; Reforma e Ampliação; 

Levantamento de Obras e Correlação do projeto arquitetônico com os demais 

projetos. 

 
Bibliografia Básica: 

 
FERREIRA, Patrícia. Desenho Arquitetônico. Rio de Janeiro: Editora ao Livro 

Técnico, 2001.  

LEGGITT, Jim. Desenho de arquitetura: técnicas e atalhos que usam 

tecnologia. Porto Alegre: Bookman, 2004. 

 
Bibliografia Complementar: 

 

Código de Obras de Monteiro/Campina Grande PB.  

ABNT. Normas Técnicas de Desenho e Projeto Arquitetônico. 

MONTENEGRO, Gildo. Desenho Arquitetônico. 4 ed. São Paulo: Editora 

Edgard Blucher Ltda, 2001.  

OBERG, L. Desenho Arquitetônico. 22.ed. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico 

S/A, 1979.  

PRONK, Emile. Dimensionamento em arquitetura. 5.ed. João Pessoa: 

Editora Universitária-UFPB,1984.  
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Disciplina: Topografia 
Carga horária: 67 horas/aula – 4 créditos 
Pré-requisitos: Matemática Básica 
 
Ementa: Instrumentos e Acessórios. Unidades de Medidas. Orientação 
Topográfica. Rumos e Azimutes. Levantamentos Topográficos (convencional e 
eletrônico). Altimetria (nivelamento geométrico). Cálculo Analítico de Poligonais 
Fechadas. Curvas de nível. 
 
Bibliografia Básica: 

 
BORGES, A. C. Topografia Aplicada a Engenharia Civil. Editora Blucer, 2a 

Edição, São Paulo, vol. 1, 1977.  

BORGES, A. C. Exercícios de Topografia. Editora Blucer, 3a Edição, São 

Paulo.  

BORGES, A. C. Topografia Aplicada a Engenharia Civil. Editora Blucer, 2a 

Edição, São Paulo, vol. 2, 1977.  

 
Bibliografia Complementar: 

 

GONÇALVES, J. A. Topografia - Conceitos e Aplicações. 2a Edição 2010, 

São Paulo, Editora Lidel-Zamboni. 

ABNT NBR 13133. Execução de Levantamento Topográfico. 1994, versão 

corrigida 1996. 

 

Disciplina: Ciências do Ambiente 
Carga horária: 33 horas/aula – 2 créditos 
Pré-requisitos: Não há. 
 
Ementa: Meio ambiente; Ecossistemas e ciclos biogeoquímicos; 
Desenvolvimento, tecnologia e meio ambiente; Educação Ambiental e Poluição 
Ambiental no contexto cotidiano dos profissionais tecnólogos. 
 

Bibliografia Básica: 

 
BRAGA, B. et al, Introdução à Engenharia Ambiental. Prentice Hall, 2002, 

2ª reimpressão, 2004. 

TRIGUEIRO, A. Mundo Sustentável 2 – Novos Rumos Para um Planeta em 

Crise, Editora Globo, 2005. 

 

Bibliografia Complementar: 

 

VIANA, G.; SILVA, M.; DINIZ, N. O Desafio da Sustentabilidade: um Debate 

Socioambiental no Brasil. Ed. Fundação Perseu Abramo, 2001. 

http://www.livrariasaraiva.com.br/produto/1389178/tecnologias-e-materiais-alternativos-de-construcao/?PAC_ID=18659
http://www.livrariasaraiva.com.br/produto/1389178/tecnologias-e-materiais-alternativos-de-construcao/?PAC_ID=18659
http://www.livrariasaraiva.com.br/produto/1389178/tecnologias-e-materiais-alternativos-de-construcao/?PAC_ID=18659
http://www.livrariasaraiva.com.br/produto/1389178/tecnologias-e-materiais-alternativos-de-construcao/?PAC_ID=18659
http://www.livrariasaraiva.com.br/produto/1389178/tecnologias-e-materiais-alternativos-de-construcao/?PAC_ID=18659
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COELHO, R. M. P. Fundamentos de Ecologia. Porto Alegre. Ed.ArtMed, 

2000. 

 

4º período 
  

Disciplina: Resistência dos Materiais 
Carga horária: 67 horas/aula – 4 créditos 
Pré-requisitos: Física I 
 
Ementa: Elementos estruturais: tipos de carregamento, binário, classificação 
das estruturas. Vínculos: tipos, reações de apoio. Sistema estrutural: 
classificação das estruturas e seus esforços internos. Deformação estrutural: 
longitudinal e transversal, rotação, flecha. Módulo de elasticidade. Estudo da 
seção transversal da estrutura. 
 
Bibliografia Básica: 

 
BOTELHO, M. H. C. Resistência dos Materiais: Para Entender e Gostar, 

Editora Edgard Blucher. São Paulo, 1 Edição, 2008 

HIBBELER, R. C. Resistência dos Materiais. São Paulo, Editora Pearson 

Education - Br, 7a Edição, 2010. 

 
Bibliografia Complementar: 

 

BEER, F.P; JOHNSTOR, E.R; DEWOLF, J. T. Resistência das Materiais. São 

Paulo: Editora McGraw-Hill, 2006. 

BEER, F. P. Mecânica Vetorial para Engenheiros. São Paulo: Editora 

McGraw-Hill, 1991. 

NASH, W.A. Resistência dos Materiais: Resumo da Teoria, Problemas 

Resolvidos, Problemas Propostos. São Paulo: Editora McGraw-Hill do 

Brasil, 3a Edição, 1982. 

BOTELHO, M. H. C. Resistência dos Materiais Para Entender e Gostar. Ed. 

Edgard Blucher. São Paulo, 1a Ed. 2008. 

 

Disciplina: Sistemas Construtivos 
Carga horária: 67 horas/aula – 4 créditos 
Pré-requisitos: Não há 
 
Ementa: Serviços preliminares, movimentos de terra, fundação, estrutura, 

elevação, instalações, coberta, revestimento, pavimentação, pintura e limpeza 

final.  
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Bibliografia Básica: 

 

AZEVEDO, Hélio Alves de. O edifício até a sua cobertura. 5 ed. São Paulo: 

Edguard Blucher, 1979, vol.1  

CHAVES, Roberto. Como construir uma casa. Rio de janeiro: Tecnoprint. 

YAGIZI, Walid. A Técnica de Edificar. São Paulo: PINI, SINDUSCON-

SP.1998, 628 p 

 

Bibliografia Complementar: 

 

RIPPER, Ernesto. Como evitar erros na Construção. São Paulo: PINI, 1984 

122 p  

BORGES, Alberto Campos. Prática da pequenas construções. 4 ed. São 

Paulo: Edguard Blurcher, 1983.  

CARDÃO, Celso. Técnicas das construções. 7 ed. Belo Horizonte: Ed. 

Engenharia e Arquitetura.  

 

Disciplina: Estruturas de Contenção 
Carga horária: 33 horas/aula – 2 créditos 
Pré-requisitos: Mecânica dos Solos e Fundações 
 
Ementa: Aplicações da Geotecnia (rebaixamento de lençol freático, 

compactação e controle de aterros, provas de carga de estaca, escoramento 

de valas de fundação). Concepção de Obras de Contenção de Encostas. 

Estabilização de Solos. Tipos de Contenção (Métodos Construtivos e de 

Escoramento). Muros de Arrimo, Cortinas e Tirantes, Lajes Subpressão, 

Paredes Diafragma e Alvenaria Armada. 

 
Bibliografia Básica: 

 

CAPUTO, H. P. Mecânica dos Solos e suas Aplicações. Rio de Janeiro: 

LTC, 1998. 

Bibliografia Complementar: 

 

ALONSO, U.R. Exercícios de Fundações. Rio de Janeiro: Ed. Edgard Blücher 

Ltda, 1994. 

HACHICH, W. at al. Fundações, Teoria e Prática. São Paulo: Livro Editado 

Pela PINI/ABMS/: PINI: UFG, 1997. 

PINTO, C. de S. Curso de Mecânica dos Solos em 16 Aulas. São Paulo: 

Oficina de Textos, 2000. 
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VARGAS, M. Introdução à Mecânica dos Solos. São Paulo: Mcgraw-Hill do 

Brasil, 1978. 

 

Disciplina: Gestão de Empresas de Construção Civil 
Carga horária: 33 horas/aula – 2 créditos 
Pré-requisitos: Não há. 
 
Ementa: A natureza e desafios da administração. A visão histórica da 

administração. O ambiente organizacional. A cultura organizacional. Os 

fundamentos do planejamento. Os fundamentos da organização. A empresa da 

construção civil.   

 

Bibliografia Básica: 

 

CHIAVENATO, I. Administração nos novos tempos. 2.3d. Rio de Janeiro: 
Campus, 2010. 

MAXIMINIANO A. C. A; Teoria Geral da Administração: Da revolução Urbana 

à revolução Industrial 6° Ed, Editora Atlas, 2006. 

 

Bibliografia Complementar: 

 

CHIAVENATO, I; Administração para não administradores: A gestão de 

Negócios ao alcance de todos, 

2° Ed, Editora Manole: Rio de Janeiro, 2007.  

DRUCKER, P. Desafios gerenciais para o século XXI: Pioneira Thompson 

Learning, São Paulo. 2001.  

FERREIRA, A. A et al: Gestão Empresarial: De Taylor Aos Nossos Dias 

Evolução e Tendências da Moderna Administração de Empresas, Pioneira, 

2002. 

 

Disciplina: Metodologia do Trabalho Científico 
Carga horária: 67 horas/aula – 4 créditos 
Pré-requisitos: Não há. 
 
Ementa: Conhecimento: tipologia, universo conceitual. Metodologias de 

pesquisa. Leitura e interpretação de textos da esfera acadêmica. Definições 

metodológicas: tipologia, universo, amostragem, seleção de sujeitos. Coleta de 

dados. Elementos estruturais de trabalhos acadêmico-científicos. Normatização 

técnica para trabalhos acadêmico-científicos. Elaboração de projeto de 

pesquisa. 
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Bibliografia Básica: 

 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 23 ed. rev. São Paulo: 

Cortez, 2007. 

 
Bibliografia Complementar: 

 

ANDRADE, Maria Margarida. Introdução à metodologia do trabalho 

científico: elaboração de trabalhos na graduação. 4 ed. São Paulo: Atlas,1999.  

BEZZON, Lara Crivelaro. Guia prático de Monografias, Dissertações e 

Teses: elaboração e apresentação. 3. ed. Campinas, SP: Alínea, 2005. 

FRANÇA, J. L. et. al. Manual para a normalização de publicações técnico-

científicas. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2001. 5 ed. 

MACHADO, A. R.; LOUSADA, E.; ABREU-TARDELLI, L. S. Planejar Gêneros 

Acadêmicos. São Paulo: Parábola, 2005. 

RUDIO, F. Introdução ao Projeto de Pesquisa Científica. 17ª ed. Petrópolis: 

Vozes, 1992.  

 

Disciplina: Instalações Hidrossanitárias e de Gás 
Carga horária: 67 horas/aula – 4 créditos 
Pré-requisitos: Física II 
 
Ementa: Esta disciplina aborda aspectos teóricos e práticos referentes à leitura 

e análise de projetos e identificação de seus componentes, com vistas ao 

gerenciamento da execução de instalações prediais hidrossanitárias, de 

drenagem de águas pluviais, de prevenção e combate a incêndio e de gás 

combustível. 

 

Bibliografia Básica: 

 

MACINTYRE, A. J. Instalações hidráulicas: prediais e industriais. Rio de 

Janeiro-RJ: LTC, 2010. 

Manual de saneamento Brasília-DF: MS/FNS, 2006. 

 

Bibliografia Complementar: 

 

CREDER, H. Instalações hidráulicas e sanitárias. Rio de Janeiro-RJ: LTC, 

2012. 

KÖCHE, J. C. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e 

iniciação à pesquisa. Petropólis, RJ: Vozes, 2011. 29 ed. 

LAKATOS, E. M; MARCONI, M. de A. Fundamentos de metodologia 

científica. 7 ed. São Paulo; Atlas, 2010.  

_____. Metodologia do trabalho científico. 7 ed.São Paulo: Atlas, 2009.  
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5° Período 

 
Disciplina: Estruturas de Concreto Armado 

Carga horária: 67 horas/aula – 4 créditos 

Pré-requisitos: Resistência dos Materiais. 

 
Ementa: Conhecimentos sobre estruturas de concreto armado no que 

concerne às propriedades, características, produção, controle tecnológico, 

dimensionamento, armação e uso de formas para confecção das peças. 

 

Bibliografia Básica:  

 

BOTELHO, M. H. C. Concreto Armado Eu Te Amo. Vol. 1, 6a Edição. 2010 

Ed. Edgard Blucher, São Paulo. 

FILHO, J. R. F.; CARVALHO, R. C. Calculo e Detalhamento de Estruturas 

Usuais de Concreto Armado. 3a Edição.  EDUFSCAR. 

NAZAR, N. Fôrmas e Escoramentos para Edifícios - critérios para 

dimensionamento e escolha do sistema. Vol. 1, Editora PINI, 1a Edição. 

 

Bibliografia Complementar: 

 

BORGES, A. N. Curso Prático de Cálculo em Concreto Armado. Vol. 1, 2 

Edição, 2010, Ed. Imperial Novo milenio 

FUSCO, P. B. Técnica de Armar as Estruturas de Concreto. São Paulo, 

Editora PINI, 1995.  

ABNT NBR 6118. Projeto e execução de obras de concreto armado. 2007. 

ABNT NBR 7480. Barras e fios de aço destinados a armaduras para 

concreto armado. 1996. 

ABNT NBR 11919. Verificação de emendas metálicas de barras de 

concreto armado. 1978. 

ABNT NBR 7191. Execução de desenhos para obras de concreto 

simples ou armado. 1982. 

ABNT NBR 12655. Concreto – preparo, controle e recebimento. 1996. 

SÜSSEKIND, J. C. Curso de concreto. Rio de Janeiro: Globo, 1987. Volumes 

1 e 2. 
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Disciplina: Higiene e Segurança do Trabalho 
Carga horária: 50 horas/aula – 3 créditos 
Pré-requisitos: Não há. 
 
Ementa: Evolução Histórica da Segurança do Trabalho; Conceitos, Causas e 

Consequências dos Acidentes do trabalho; Visão geral das NR’s; CIPA (NR 05) 

e SESMT (NR 04); Tipologia de Riscos; PPRA (NR 09); PCSMO (NR 07); EPI 

(NR 06); Hierarquia das medidas de controle (EPC, OT, EPI); Insalubridade 

(NR 15) e Periculosidade (NR 16); Segurança na construção civil. 

 

Bibliografia Básica: 

 

BARBOSA FILHO, Antônio Nunes. Segurança do Trabalho e Gestão 

Ambiental. São Paulo: Atlas, 2010. 

GONÇALVES, Edwar Abreu. Manual de Segurança e Saúde no Trabalho. 

São Paulo: LTr, 2008. 

SAAD, Eduardo Gabriel & MARTHA, Geraldo Bueno. Introdução à 

engenharia de segurança do trabalho: textos básicos para estudantes de 

engenharia. São Paulo: FUNDACENTRO, 1981.  

 

Bibliografia Complementar: 

 

ZOCCHIO, Álvaro. Prática de Prevenção de Acidentes: ABC da segurança 

do trabalho. São Paulo: Atlas, 2002.  

Normas Regulamentadoras, disponível em: http:// www.mte.gov.br  

 

Disciplina: Construções Sustentáveis 
Carga horária: 33 horas/aula – 2 créditos 
Pré-requisitos: Não há. 
 
Ementa: Introdução ao conceito de Sustentabilidade e de Edificações 

Sustentáveis. Métodos de avaliação da sustentabilidade de Edificações. O 

impacto da construção de edificações no Meio Ambiente. A importância da 

produção dos Projetos de Arquitetura, Estruturas, Instalações Elétricas, Esgoto, 

Hidráulica e Instalações Especiais e suas interações objetivando a 

sustentabilidade. A importância das Especificações de Materiais e 

Equipamentos para a Sustentabilidade. Processos Construtivos, visando obter 

uma Edificação Sustentável. Eficiência Energética e o uso de Fontes 

Alternativas de Energia. Aproveitamento da água da chuva e reuso de águas 

servidas. 

 

 

 



                        

 - 69 - 

Bibliografia Básica: 

 

MARIAN, K.; BILL, B.: Fundamentos de projeto de edificações 

sustentáveis. Porto Alegre: Bookman Editora,  2009 

 

Bibliografia Complementar: 

 

MÜLFARTH, R. C. K. O papel da arquitetura na redução dos impactos 

ambientais, sistemas prediais. São Paulo, V.1 n.1, p. 35-37, julho/agosto 

2007 

ROMERO, M. A. Certificação de edifícios no Brasil: uma abordagem além 

da eficiência energética, sistemas prediais. São Paulo, V.1 n.1, p. 26-28, 

julho/agosto 2007. 

SILVA, V. G. Uso de materiais e sustentabilidade, sistemas prediais. São 

Paulo, V.1 n.1, p. 30-34, julho/agosto 2007. 

SILVA, V. G.; SILVA, M. G. da; AGOPYAN, V. Avaliação ambiental de 

edifícios no Brasil: da avaliação ambiental para avaliação de sustentabilidade. 

Ambiente Construído (São Paulo). Brasil, v. 3, n. 3, 2003, p. 7-18. 

 
Disciplina: Construções de Metálicas e de Madeira 
Carga horária: 50 horas/aula – 3 créditos 
Pré-requisitos: Não há. 
 
Ementa: A disciplina fornece ao aluno conceitos básicos para o projeto e 

dimensionamento de elementos e ligações em aço e madeira. Inicialmente, são 

estudadas as propriedades físicas e mecânicas de aços e madeiras utilizados 

em edificações. Com articular ênfase, são estudados elementos estruturais, 

bem como o dimensionamento de ligações parafusadas, soldadas, encaixe e 

cavilhas. Finalmente, são desenvolvidos dois projetos simples, em estruturas 

de aço e madeira. 

 

Bibliografia Básica: 

 

PFEIL, W.  Estrutura de Aço – Dimensionamento Prático,  Editora LTC. 7a 

Edição, 2000. 

PINHEIRO, A. C. F.  Estruturas Metálicas – Cálculos, Detalhes e Exercícios 

de Projetos  – Ed.Edgard Blucher Ltda, 2001. 

PFEIL, W. Estruturas de Madeira. 4a ed. Rio de Janeiro, Livros Técnicos e 

Científicos, Editora S.A., 1985. 
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Bibliografia Complementar: 

 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas – NB14/86(NBR 8800), 

Projeto e Execução de Estruturas de Aço de Edifícios (método dos estados 

limites), 1986. 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas – NB11/97(NBR 

7190),  Projeto de Estruturas de Madeira, 1997. 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas – NBR 6123,  Cargas 

Devidas ao Vento em Edificações, Rio de Janeiro, 1988. 

MOLITERNO, A. Caderno de Projetos de Telhados em Estruturas de 

Madeira. São Paulo: Edgard Blücher, 1988. 

 

Disciplina: Instalações Elétricas e Telefônicas 
Carga horária: 67 horas/aula – 4 créditos 
Pré-requisitos: Física II 
 
Ementa: Esta disciplina aborda aspectos teóricos e práticos referentes à leitura 

e interpretação de projetos e identificação de seus componentes, com vistas ao 

gerenciamento da execução de instalações prediais elétricas de baixa tensão e 

de instalações de tubulações telefônicas. 

 

Bibliografia Básica: 

 

CAVALIN, G. Instalações elétricas prediais: conforme norma NBR 

5410:2004. São Paulo-SP: Érica, 2011. 

NISKIER, J. Instalações Elétricas. Rio de Janeiro-RJ: LTC, 2008. 

 

Bibliografia Complementar: 

 

GUSSOW, M. Eletricidade básica. São Paulo-SP: Pearson Makron Books, 

2009. 

 

Disciplina: Ergonomia 
Carga horária: 33 horas/aula – 2 créditos 
Pré-requisitos: Não há. 
 
Ementa: Evolução histórica da ergonomia; Conceitos básicos; Organização do 
trabalho e ergonomia; Carga de trabalho; Abordagem ergonômica de sistemas;  
Antropometria; Posturas de trabalho; Noções da coluna vertebral e 
articulações; Ginástica laboral; Biomecânica ocupacional; Posto de trabalho; 
Ergonomia e fatores ambientais; LER/DORT; Aspectos cognitivos da 
ergonomia; Análise ergonômica do trabalho. 
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Bibliografia Básica: 

 

IIDA, Itiro. Ergonomia: Projeto e produção. São Paulo: Editora Edgard Blücher 
LTDA, 1992. 
VIEIRA J. L. Manual de Ergonomia. 2ª edição. São Paulo: EDIPRO, 2011. 
DUL, J. WEEDMEESTER, B. Ergonomia prática. São Paulo : Edgard Blücher, 
2004. 
 

Bibliografia Complementar: 

 

ATLAS. Segurança e Medicina do Trabalho. 52a. ed. São Paulo: Editora 
Atlas S.A., 2003. 715p. (Manuais de legislação Atlas). 
GRANDJEAN, E. KROEMER H. J. Manual de Ergonomia: Adaptando o 

Trabalhando ao Homem. Porto Alegre: Bookman Companhia, 2005 

 

6° Período 

 

Disciplina: Especificações e Orçamentos de Obras 

Carga horária: 67 horas/aula – 4 créditos 

Pré-requisitos: Instalações Hidrossanitárias e de Gás, Sistemas Construtivos, 

Instalações Elétricas e Telefônicas e Estruturas de Concreto Armado. 

 
Ementa: Especificações Técnicas de serviços: materiais, equipamentos e mão-

de-obra, Custos diretos e indiretos. Cálculo de quantitativos de serviços. 

Composições de custo unitário (CPU). Composição de verba. Composição de 

B.D.I. Organização de orçamentos de custo e de venda. Curva ABC. Análise e 

organização de orçamentos. Licitações e Contratos. 

 

Bibliografia Básica: 

 

LIMMER, C. V. Planejamento, orçamentação e controle de projetos de 

obras. Rio de Janeiro: LTC, 1997. 

MATTOS, A. D. Como preparar Orçamento de Obras: São Paulo: Editora 

PINI, 2006. 

TCPO 2008: Tabelas de composição de preços para orçamentos. 5. ed. 

São Paulo: PINI, 008. 

 

Bibliografia Complementar: 

 

CAVALCANTE, F. L. Administração da construção: uma abordagem 

prática. João Pessoa: UNIPÊ, 2000. v. 1 e 2. 

GIAMMUSSO, S. E. Orçamento e custos na construção civil. São Paulo: 

PINI 1991. 
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GOLDMAN, P. Introdução ao planejamento e controle de custos na 

construção civil brasileira. São Paulo: PINI, 1997. 

HERNANDES, J. P.; OLIVEIRA, L. M.; COSTA, R. G. Gestão estratégica de 

custos. São Paulo: ATLAS, 1999. 

 

Disciplina: Gestão de Recursos Humanos 
Carga horária: 67 horas/aula – 67 créditos 
Pré-requisitos: Não há. 
 
Ementa: Conceito, finalidade, princípios e funções da Administração de 

Recursos Humanos. Recrutamento e Seleção de Pessoal, Treinamento, 

Administração de Cargos e Salários. Motivação e Desempenho. Monitoração 

de Recursos Humanos. 

 

Bibliografia Básica: 

 

CHIAVENATO, I. Gestão de pessoas. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2010. 

MARRAS. J. P. Administração de recursos humanos. 14.ed. São Paulo: 
Atlas, 2011. 
 

Bibliografia Complementar: 

 

MAXIMIANO. A. Teoria Geral da Administração: da revolução urbana à 

revolução digital. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2005. 

 

Disciplina: Patologia das Edificações 
Carga horária: 67 horas/aula – 4 créditos 
Pré-requisitos: Estruturas de Concreto Armado 
 
Ementa: Conceito de Patologia aplicado à construção; manifestações 
patológicas da alvenaria e revestimentos; problemas causados pela umidade; 
recalques de fundação; manifestações patológicas do concreto armado; 
características do projeto de recuperação e reforço; procedimentos de reparo e 
reforço estrutural; metodologia para análise e diagnóstico das manifestações 
patológicas.  
 

Bibliografia Básica: 

 

CÁNOVAS, M. F. Patologia e terapia do concreto armado. São Paulo: PINI, 

1988. 522p.  

ÉRCIO, T. Trincas em edifícios: causas, prevenção e recuperação. 1 ed. 

São Paulo: PINI, 2000.  
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HELENE, P. R. L. et al. Manual para reparo, reforço e proteção de 

estruturas de concreto. 2 ed. São Paulo: PINI, 1992.  

VERÇOSA, E. J. Patologia das edificações. Porto Alegre: Sagra, 1991.  

 

Bibliografia Complementar: 

 

ANDRADE, M. C. Manual para diagnóstico de obras deterioradas por 

corrosão de armaduras. 1 ed. São Paulo: PINI, 1998.  

CARRIO, J. M. Patologia de Cerramientos y acabados arquitectonicos. 

España: Munilla-Leria, 1997.  

CASCUDO, O. O controle da corrosão de armaduras em concreto: 

inspeção e técnicas eletroquímicas. São Paulo: PINI: UFG, 1997.  

FIORITO, A. J. S. I. Manual de argamassas e revestimentos. São Paulo: 

PINI, 1994. 221p.  

HELENE, P. R. L. Corrosão em armaduras para concreto armado. São 

Paulo: PINI, 1986.  

MEDEIROS, J. S. Patologia de revestimentos cerâmicos (apostila). IBAPE-

PB, João Pessoa, 2002.  

PADARATZ, I. J. Patologia das edificações (apostila). Universidade Federal 

de Santa Catarina, Florianópolis, 1998.  

SILVA, P. F. A. Durabilidade das estruturas de concreto aparente em 

atmosfera urbana. São Paulo: PINI, 1995. 152p.  

SOUZA, V. C. M., RIPPER, T. Patologia, recuperação e reforço de 

estruturas de concreto. 1 ed. São Paulo: PINI, 1998. 255p.  

 

Disciplina: Projeto e Implantação do Canteiro de Obras 
Carga horária: 67 horas/aula – 4 créditos 
Pré-requisitos: Higiene e Segurança do Trabalho 
 
Ementa: Gestão das etapas de projetos. Legalização de obras: prefeitura, 

INSS, CREA, Incorporação Imobiliária.  Programas necessários à implantação 

do Canteiro de Obras: PCMAT, PPRA e PCMSO. Instalações provisórias: 

guarita, almoxarifado, alojamento, refeitório, sanitários, vestiários, áreas de 

lazer. Layout do canteiro: depósitos, centrais de concreto, armação e 

carpintaria, guincho, elevador, depósitos de materiais. 

 

Bibliografia Básica: 

 

SAMPAIO, J C de A. PCMAT: Programa de Condições e Meio Ambiente do 

Trabalho na Indústria da Construção. São Paulo: PINI: Sinduscon-SP, 1998.  

SOUZA, U E. L. Projeto e Implantação de Canteiro. São Paulo: O Nome da 

Rosa, 2001. 
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Bibliografia Complementar: 

 

CIMINO, R. Planejar para construir. São Paulo: PINI, 1999. 

SAURIN, T A & FORMOSO, C T. Planejamento de canteiros de obra e 

gestão de processos. Porto Alegre: ANTAC, 2006. 

THOMAZ, E. Tecnologia, Gerenciamento e Qualidade na Construção. São 

Paulo: PINI, 2001. 

YAZIGI, W. A técnica de edificar. São Paulo: PINI: Sinduscon-SP, 2008. 

 
Disciplina: Relações Humanas no Trabalho 
Carga horária: 33 horas/aula – 2 créditos 
Pré-requisitos: Não há. 
 
Ementa: Psicologia aplicada à administração, A compreensão pessoal e do 

outro; Comunicação interpessoal, Liderança; Ética Profissional.   

 
Bibliografia Básica: 

 

CASTILHO, Áurea. Dinâmica de trabalho de Grupo. 2 ed. Editora 
Qualitymark, 1992. 

FREITAS, Agostinho Borges de. A psicologia, o homem e a empresa. 2 ed. 
São Paulo: Atlas, 1991. 

TELES, Agostinho Xavier. Psicologia Organizacional.  4. Ed. Editora Ática, 
1994. 

BERGAMINI, Cecília Whitaker. Psicologia aplicada à Administração de 
Empresas: Psicologia do Comportamento Organizacional. 3 ed. São Paulo: 
Atlas, 1992. 

 

Bibliografia Complementar: 

 

SÁ, Antônio Lopes de. Ética Profissional. 2 ed. São Paulo, Atlas, 1998. 

IROUR, Robert Henry. Ética Empresarial. Rio de Janeiro: Editora Campos, 
2000. 
 
Disciplina: Construções Industrializadas 
Carga horária: 33 horas/aula – 2 créditos 
Pré-requisitos: Não há. 
 
Ementa: Pré-fabricados em concreto armado: pilares, vigas, lajes, pórticos, 
nervuras, painéis, telhas, ligações. Pré-fabricado em argamassa armada. 
Alvenaria estrutural. Racionalização e industrialização na construção. Centrais 
de concreto. 
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Bibliografia Básica: 

 

EL DERBS, Mounir Khalil. Concreto Pré-moldado: fundamentos e 
aplicações. EESC-USP. São Carlos, SP, 2000.  
HANAI, João Bento. Construções de Argamassa Armada. Pini. São Paulo, 
1992.  
 

Bibliografia Complementar: 

 

BRUNA, Paulo. Arquitetura, industrialização e desenvolvimento. Ed. 
perspectiva, SÃO PAULO, 2002. 
CASTRO, Jorge Azevedo de. Invento & inovação tecnológica: produtos e 
patentes na construção. Ed. Annablume, São Paulo/SP, 1999. 
 

 
Bibliografia Complementar: 

 
GONÇALVES, O. M. Execução e manutenção de sistemas hidráulicos 

prediais. São Paulo: PINI, 2000. 191 p SOARES, R A. Manual de 

manutenção preventiva. Rio de Janeiro: CNI 59 p.  

THOMAZ, E. Trincas em edifícios: causas, prevenção e recuperação. São 

Paulo: Pini, 1989. 194 p.  

 
 

7° Período 
 
 
Disciplina: Qualidade na Construção Civil 
Carga horária: 67 horas/aula – 4 créditos 
Pré-requisitos: Não há. 
 
Ementa: Conceitos básicos. Ferramentas para a qualidade. Padronização. 

Controle e garantia da qualidade. Sistema brasileiro de normalização. Sistema 

brasileiro de certificação. Qualidade na especificação e aquisição de materiais. 

Qualidade no gerenciamento e execução de obras. Qualidade nos serviços de 

manutenção e assistência técnica. Indicadores de qualidade e produtividade. 

 
Bibliografia Básica: 

 
MARANHÃO, M. ISO Série 9000: manual de implementação: versão ISO 
2000. 6. ed. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2001.  
THOMAZ, E. Tecnologia, Gerenciamento e Qualidade na Construção. 
São Paulo: PINI, 2001.   
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Bibliografia Complementar: 

 
CAMPOS, V F. Qualidade total: padronização de empresas. 2. ed. Belo 

Horizonte: Fundação Christiano Ottoni, 1992. 

FORMOSO, C T. Gestão da qualidade na construção civil: uma 

abordagem para empresas de pequeno porte. 2. ed. Porto Alegre: Programa 

da Qualidade e Produtividade na Construção Civil no Rio Grande do Sul, 

1995. 

FORMOSO, C T. Métodos e ferramentas para a gestão da qualidade e 

produtividade na construção civil. Porto Alegre: Programa da Qualidade e 

Produtividade na Construção Civil no Rio Grande do Sul, 1997. 

MESSEGUER, A G. Controle e garantia da qualidade na construção. São 

Paulo: PROJETO/PW, 1991. 

OLIVEIRA, M; et al. Sistema de indicadores de qualidade e 

produtividade para a construção civil: manual de utilização. 2. ed. rev. 

Porto Alegre: SEBRAE/RS, 1995. (Série SEBRAE Construção Civil). 

OLIVEIRA, S T de. Ferramentas para o aprimoramento da qualidade. São 

Paulo: Pioneira, 1995. 

SANTOS, A; et al. Método de intervenção para a redução de perdas na 

construção civil: manual de utilização. Porto Alegre: SEBRAE/RS, 1996. 

(Série SEBRAE Construção Civil). 

SCARDOELLI, L S; et al. Melhorias de qualidade e produtividade: 

iniciativas das empresas de construção civil. Programa da Qualidade e 

Produtividade na Construção Civil no Rio Grande do Sul, 1994. (Série 

SEBRAE Construção Civil). 

 
Disciplina: Gerência de Suprimentos 
Carga horária: 50 horas/aula – 3 créditos 
Pré-requisitos: Não há. 
 
Ementa: A Cadeia de suprimentos. Compras e qualificação de fornecedores. 
Administração de máquinas e equipamentos. Perda de Material nos Canteiros 
de Obra.  Planejamento e controle de estoques. Recebimento de materiais. 
Armazenagem. Gestão da distribuição física. O Kanban aplicado à gerência de 
suprimentos. Integração com sistemas de planejamento e controle da 
produção. 
 
Bibliografia Básica: 

 
BALLOU, R. H. Logística empresarial: transportes, administração de 

materiais e distribuição física. São Paulo: Atlas, 1993. 

DIAS, M. A. P. Administração de materiais: uma abordagem logística. São 

Paulo: Atlas, 1993. 399p. 
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Bibliografia Complementar: 

 

AMMER, D. S. Administração de material. Rio de Janeiro: Livros Técnicos 

e Científicos, 1979. 528p. 

ARNOLD, J. R. T. Administração de materiais: uma introdução. São Paulo: 

Atlas, 1999. 521p. 

BALLOU, R. H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos: planejamento, 

organização e logística empresarial. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2001. 

CHIAVENATO, I. Iniciação à administração de materiais. São Paulo: 

Makron, McGraw-Hill, 1991. 

CHING, H. Y. Gestão de estoques na cadeia de logística integrada – 

supply chain. São Paulo: Atlas, 1999. 182p. 

OLIVEIRA, M. et al. Sistema de indicadores de qualidade e 

produtividade para a construção civil: manual de utilização. 2. ed. Porto 

Alegre: SEBRAE/RS, 1995. (Série SEBRAE Construção Civil). 

SERPELL BLEY, A. Administración de operaciones de construcción. 

Chile: Pontifícia Universidad Católica de Chile, 1993. 

SOUZA, R.; MEKBEKIAN, G. Qualidade na aquisição de materiais e 

execução de obras. São Paulo: Pini, 1996. 

TUBINO, D. F. Manual de planejamento e controle da produção. São Paulo: 

Atlas, 1997. 

VIEIRA, H. F. Logística aplicada a construção civil: como melhorar o fluxo 

de produção nas obras. São Paulo: PINI, 2006. 

 
Disciplina: Planejamento e Controle de Obras 
Carga horária: 67 horas/aula – 4 créditos 
Pré-requisitos: Especificações e Orçamentos de Obras 
 
Ementa: Conceitos de planejamento e controle. Sistemas de produção e 

modelos de planejamento e controle. Função do PCP como sistema de 

informação. Planejamento da produção. Dimensionamento da mão-de-obra. 

Planejamento de tempo e de custos. Cronogramas. Parâmetros de controle. 

Sistemas de controle. Relatórios gerenciais. Análise dos resultados. 

 
Bibliografia Básica: 

 
ARNOLD, J. R. T. Administração de materiais. São Paulo: Atlas, 1999.  
GOLDMAN, P. Introdução ao planejamento e controle de custos na 
construção civil brasileira. São Paulo: PINI, 1997.  
LIMMER, C. V. Planejamento, orçamentação e controle de projetos de 
obras. Rio de Janeiro: LTC, 1997.  
Bibliografia Complementar: 
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BALLOU, R. H. Logística empresarial: transportes, administração de materiais 
e distribuição física. São Paulo: Atlas, 1993.  
CHIAVENATO, I. Iniciação à administração de materiais. São Paulo: 
Makron: McGraw-Hill, 1991.  
CONTADOR, J. C.; et al. Gestão de operações: a engenharia de produção a 
serviço da modernização da empresa. São Paulo: Fundação Vanzolini: Edgard 
Blücher, 1997.  
HUGE, E. C.; ANDERSON, A. D. Guia para excelência de produção: novas 
estratégias para empresas de classe mundial. São Paulo: Atlas, 1993.  
SLACK, N.; et al. Administração da produção. São Paulo: Atlas, 1997.  
 
Disciplina: Gestão de Resíduos da Construção 
Carga horária: 67 horas/aula – 4 créditos 
Pré-requisitos: Ciências do Ambiente 
 
Ementa: Introdução. A questão ambiental na empresa. Legislação sobre 

resíduos sólidos. Produção e caracterização dos resíduos sólidos da 

construção civil. Tratamento e disposição final dos resíduos oriundos da 

construção civil. Metodologia para reciclagem de resíduos. Programas de 

reciclagem de resíduos da construção civil.  

  

Bibliografia Básica 

 

BIDONE, F.R.A.; POVINELLI, J. Conceitos básicos de resíduos sólidos. São 

Paulo: Ed. EESC USP, 2005. 

DANTAS, J. L. Gestão de resíduos sólidos urbanos no Brasil. João 

Pessoa: Inspira Comunicação e Design, 2001 

 

Bibliografia complementar 

 

ALMEIDA, J. R.; MELLO, C. S.; CAVALCANTI, Y. Gestão ambiental: 

planejamento, avaliação, implantação, operação e verificação. 2. ed., rev. e 

atual. Rio de Janeiro: Thex Ed., 2004.  

BRASIL, Resolução CONAMA n°. 307, de 5 de julho de 2002. Estabelece 

diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da 

construção. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 17 de julho de 2002. 

D’AVIGNON, A.; et al. Manual de auditoria ambiental. Rio de Janeiro: 

Qualitymark, 2001. 

DONAIRE, D. Gestão ambiental na empresa. 2. ed. São Paulo: Atlas, 

1999. 

JOHN, V. M. Reciclagem de resíduos na construção civil: contribuição à 

metodologia de pesquisa e desenvolvimento. São Paulo: EPUSP, 2000. (Tese 

de Livre Docência) 
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Disciplina: Avaliação Pós-ocupação 
Carga horária: 50 horas/aula – 3 créditos 
Pré-requisitos: Não há. 
 
Ementa: Instrumentos que compõem a entrega da obra; Assistência técnica ao 

cliente; Desempenho da obra; Conceitos básicos da APO; Métodos, 

ferramentas e técnicas empregados na APO. 

 
Bibliografia Básica: 

 
ORNSTEIN, S.; ROMÉRO, M. Avaliação pós-ocupação do ambiente 

construído. São Paulo: Edusp, 1992. 223p 

SOUZA, R. et al. Sistema de gestão da qualidade para empresas 

construtoras. São Paulo: Pini, 1995. 247p. 

YAZIGI, W. A técnica de edificar. São Paulo: Pini: Sinduscon-SP, 1998. 

 
Bibliografia Complementar: 

 
JOBIM, M. S. S. Método de avaliação do nível de satisfação dos clientes 

de imóveis residenciais. 1997. 155p. Dissertação (Mestrado em 

Engenharia Civil). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. 

1997. 

LOPES, P. A. Avaliação pós-ocupação aplicada nos conjuntos 

habitacionais populares em Londrina – PR: critérios básicos para a 

reabilitação e a manutenção predial. 2000. 464p. Dissertação (Mestrado 

em Estruturas Ambientais Urbanas). Universidade de São Paulo, São Paulo. 

2000. 

MEIRA, A. Estudo das variáveis associadas ao estado de manutenção e 

a satisfação dos moradores de condomínios residenciais. Tese 

(Doutorado em Engenharia de Produção e Sistemas). Universidade Federal 

de Santa Catarina, Florianópolis. 2002. 

MESEGUER, A. G. Controle e garantia da qualidade na construção. São 

Paulo: Sinduscon-SP/Projeto/PW, 1991. 

PREISER, W.; RABINOWITZ, H.; WHITE, E. Post-occupancy evaluation. 
New York: Van Nostrand Reinhold, 1988. 198p. 
 
 

Optativas 
 

Disciplina: Manutenção Predial 
Carga horária: 33 horas/aula – 2 créditos 
Pré-requisitos: Instalações Hidrossanitárias e de Gás e Instalações Elétricas e 
Telefônicas. 
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Ementa: Conceituação da Manutenção Predial: Corretiva, Preventiva e 

Preditiva. Elaboração de Planejamento da Manutenção Preventiva em 

Edificações. Diagnóstico do estado das edificações e seus equipamentos 

(instalações elétricas, hidráulicas, contra incêndio, elevadores e segurança). 

Falhas Construtivas e Manutenção Predial. Normas de manutenção em 

instalações Prediais: Características e Aplicabilidade. Acompanhamento de 

contratos de Manutenção. Auditoria e Inspeção. 

 
Bibliografia Básica: 

 
NEPOMUCENO, L. X. Técnicas de manutenção preditiva. São Paulo: 

Edgard Blücher, 1999.  

SOUZA, V. C. M. de. Patologia, recuperação e reforço de estruturas de 

concreto. São Paulo: Pini, 1998. 255 p.  

 
Disciplina: Legislação Trabalhista e Previdenciária 
Carga horária: 33 horas/aula – 2 créditos 
Pré-requisitos: Não há. 

Ementa: Introdução ao Direito do Trabalho; Admissão do empregado; 

Contrato de trabalho; Vigência do contrato de trabalho; Desligamento do 

empregado. Benefícios em espécies. 

Bibliografia Básica: 

 
MARTINS, S P. Direito do Trabalho. 27. Ed. São Paulo: Atlas. 

NASCIMENTO, A M. Iniciação ao direito do trabalho. São Paulo: LTr, 2007. 

 
Bibliografia Complementar: 

 
ALEXANDRINO, M. Direito do trabalho. 9 ed. rev. e atual. até a EC n. 

52/2006. Rio de Janeiro: Impetus, 2006 

BRASIL. Constituição Federal de 1988. Senado Federal. 

CARRION, V, CARRION, E. Comentários à consolidação das leis do 

trabalho. São Paulo: Saraiva, 2007. 

CASSAR, V B. Direito do trabalho. 4 ed.Rio de Janeiro: Impetus, 2010 

Decreto nº 3.048, de 06 de maio de 1999 – que aprova o Regulamento da 

Previdência Social e dá outras providências. 

Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 – que dispõe sobre a organização da 

Seguridade Social, institui o Plano de Custeio e dá outras providências. 

Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991 – que dispõe sobre os Planos de 

Benefícios da Previdência Social e dá outras providências. 

OLIVEIRA, A de.  Prática trabalhista e previdenciária. São Paulo: Atlas, 

2007. 
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Disciplina: Libras 
Carga horária: 33 horas/aula – 2 créditos 
Pré-requisitos: Não há. 
 
Ementa: Sinais, frases e produção de textos em libras na área de construção 

civil. Aquisição de sinais específicos da construção civil. Apresentação de 

vídeos com comunicação entre surdos e produção de vídeos com uso de libras 

em contextos diversos relacionados à construção civil 

 

Bibliografia Básica: 

 
QUADROS, R.M. Língua de Sinais Brasileira: Estudos linguísticos. Porto 

Alegre: Artmed 2004. 

______. Educação de Surdos (aquisição da linguagem). Porto Alegre: 

Artmed- 2008. 

STROBEL, Karin. Cultura surda. Editora da UFSC – 2008. 

 
Bibliografia Complementar: 

 
CAPOVILLA, Fernando César. Dicionário Enciclipédico Ilustrado Trilingue 

da Língua de Sinais 

Brasileira, São Paulo: Imprensa Oficial, 2001. 

FERNANDES, Eulália. Surdez e Bilinguismo. Porto Alegre: Mediação, 2005. 

MOURA, Maria Cecília de. O Surdo: caminhos para uma nova identidade, Rio 

de Janeiro: Revinter, 

2000. 

PIMENTA, Nelson. Curso Básico de Libras Volume 1, Rio de Janeiro, 3ª Ed, 

LSB, 2006. 

______. Curso Básico de Libras. Volume 2. 3 ed. Rio de Janeiro: LSB, 2006. 

 
Disciplina: Empreendedorismo 
Carga horária: 33 horas/aula – 2 créditos 
Pré-requisitos: Não há. 
 
Ementa: Desenvolvimento da capacidade empreendedora, com ênfase no 

estudo do perfil do empreendedor, nas técnicas de identificação e 

aproveitamento de oportunidades, na aquisição e gerenciamento dos recursos 

necessários ao negócio, fazendo uso de metodologias que priorizam técnicas 

de criatividade e da aprendizagem pró-ativa. 
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Bibliografia Básica: 

 

CHIAVENATO, I. Empreendedorismo: Dando asas ao espírito 

empreendedor. São Paulo: Makron Books, 2004. 

DOLABELA, F. O segredo de Luísa. São Paulo: Cultura, 1999. 

DOLABELA, F. Oficina do empreendedor. São Paulo: Cultura, 1999. 

DORNELAS, J.C. A. Empreendedorismo: Transformando Idéias em Negócios. 

Rio de janeiro: Campus, 2001. 

 

Bibliografia Complementar: 

 

CHIAVENATO, I. Como Abrir um Novo Negócio. São Paulo: Makron 

Books,1995. 

DRUKER, P. F. Inovação e espírito empreendedor. 2 ed. São Paulo: Editora 

Pioneira, 1987. 

PEREIRA, P. Enfrentando o Mercado de Trabalho. São Paulo: Nobel, 1997. 

 
 
Disciplina: Marketing Imobiliário 
Carga horária: 33 horas/aula – 2 créditos 
Pré-requisitos: Não há. 
 
Ementa: História e evolução do marketing. O ambiente de marketing. O 

comportamento do consumidor. A pesquisa. O composto. Sistemas Integrados. 

Importância da estratégia. 

 
Bibliografia Básica: 

 
KOTLER, Phiplip; KELLER, Kevin. Administração de Marketing: A bíblia do 

marketing. ed. 12. São Paulo: PRENTICE-HALL, 2006.  

BLACKWELL, R.; MINIARD, P.; ENGEL, J. Comportamento do consumidor. 

São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2005. 

 
Bibliografia Complementar: 

 
COSTA, N.. E. P. Marketing imobiliário. Goiânia: AB, 2002. 
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4. Proposta Pedagógica 

4.1. Metodologia de Ensino 

O Curso de Tecnologia em Construção de Edifícios, na modalidade 

presencial, terá duração mínima de três anos e meio, distribuída em 7 períodos 

letivos, com a oferta das disciplinas que seguirão a matriz curricular numa 

lógica de conteúdos complementares para uma macro compreensão do curso. 

Nessa perspectiva, a metodologia adotada para abordagem dos 

conteúdos deverá motivar os educandos no aprofundamento do conhecimento, 

instigando-os à discussões e debates sobre as principais questões inerentes à 

prática profissional do Tecnólogo em Construção de Edifícios. 

Outro enfoque da prática pedagógica apresentado para o Tecnólogo 

em Construção de Edifícios, de acordo com o PDI/IFPB (2010), é a utilização 

de metodologias dialógicas, intertransdisciplinares, alicerçadas em 

conhecimentos científicos que deverão estar relacionados às condições 

histórico-sócio-culturais dos estudantes, o que requer planejamentos 

sistemáticos e coletivos, que contemplem todos os envolvidos no processo 

educacional da Instituição.  

Faz-se importante lembrar, também, ainda segundo o PDI-IFPB 

(2010), que, para se viabilizar uma prática pedagógica coerente, os recursos 

didáticos deverão ser diversificados; a avaliação deverá ser processual e 

formativa, o que supõe atividades pedagógicas diferenciadas, amparadas em 

aprendizagens significativas, que consigam atender à diversidade de níveis de 

estrutura cognitiva, resultado das diferentes condições de vida e de motivações 

dos estudantes. 

Seguindo a metodologia do ensino presencial, os conteúdos serão 

trabalhados por meio de:  

● Aulas Expositivas e dialogadas com auxílio de datashow; 

● Salas de desenho; 

● Laboratórios das disciplinas; 

● Orientações através de Núcleos de Aprendizagem; 

● Materiais Didáticos produzidos em linguagem dialógica. 

● Ferramentas de interação como: palestras, simpósios e debates; 
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Ademais, os alunos terão assistência pedagógica da Direção de 

desenvolvimento de Ensino e Coordenação Pedagógica e Apoio ao Estudante 

composta de uma equipe multidisciplinar, bem como a colaboração da 

Coordenação do Curso. 

A preparação, desenvolvimento e elaboração de conteúdo, produção 

de material didático, acompanhamento das disciplinas, realização e controle 

das avaliações estarão sob a coordenação do IFPB-Campus Monteiro, 

instituição ofertante do Curso.  

Com o auxílio da equipe que integra a Coordenação do Curso de 

Tecnólogo em Construção de Edifícios, a Diretoria de Articulação Pedagógica e 

Diretoria de Educação Superior efetuará todo o acompanhamento do Curso no 

que diz respeito à metodologia e avaliação, disponibilizando assessoria e apoio 

técnico quando necessário.  

De acordo com o Regimento Geral-2010 do IFPB, a Diretoria de 

Educação Superior é responsável por: 

I - coordenar e supervisionar o planejamento, execução e avaliação das ações 

implementadas pelas várias instâncias do IFPB a partir das políticas de ensino 

superior de Graduação e Seqüenciais, definidas pelo Conselho Superior da 

Instituição, buscando aumentar a oferta educacional do IFPB, aperfeiçoar sua 

qualidade e garantir a articulação entre o Ensino, a Pesquisa e a Extensão;  

II – coordenar e supervisionar as atividades de planejamento, 

acompanhamento e avaliação do processo de ensino-aprendizagem dos 

cursos no âmbito de sua competência;  

III – colaborar na promoção de estudos sobre o mundo do trabalho que 

subsidiem a oferta de novos cursos e o aperfeiçoamento dos já existentes;  

IV – colaborar no planejamento e do acompanhamento da capacitação dos 

docentes e técnico-administrativos, a partir de diretrizes e necessidades 

institucionais, em articulação com as demais Diretorias da PRE, a Diretoria de 

Gestão de Pessoas e as Diretorias de Ensino dos Campi;  

V - coordenar a definição dos critérios dos processos seletivos para admissão 

aos cursos do IFPB, no âmbito de atuação da Diretoria, a partir das 

informações prestadas pelos Campi para formulação do Edital;  
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VI - zelar pelo cumprimento dos regulamentos e normas relacionados aos 

cursos, no âmbito da atuação da Diretoria;  

VII - regular a oferta e a adequação dos cursos no âmbito de sua atuação ao 

Plano de Desenvolvimento Institucional e ao Projeto Pedagógico Institucional;  

VIII - planejar e acompanhar, conjuntamente com a Pró-Reitorias de Pesquisa, 

Inovação e Pós-Graduação e a Pró-Reitoria de Extensão as atividades de 

pesquisa, produção, extensão, e prestação de serviços;  

IX - desenvolver ações que contribuam para a melhoria das relações do IFPB 

com o mundo do trabalho, bem como fazer o acompanhamento das atividades 

de estágio, conjuntamente com as Coordenações de Estágio de cada campus;  

X - colaborar nas atividades de coleta e disseminação de dados e informações 

relativos dos diversos cursos, bem como os dados dos quadros docente e 

pessoal técnico-administrativo para o Censo e outros sistemas de informações, 

no âmbito de sua competência;  

XI - coordenar a elaboração de projetos de criação, implantação, reformulação 

e/ou extinção de cursos, no âmbito da competência da Diretoria;  

XII - coordenar a elaboração de projetos com vistas a autorização, 

reconhecimento e renovação de reconhecimento dos cursos, bem como os 

demais sistemas de avaliação, incluindo o processo de Auto-Avaliação 

coordenado pela CPA;  

XIII - coordenar e acompanhar os processos de avaliação de cursos no âmbito 

de sua atuação da Diretoria;  

XIV - incentivar o desenvolvimento de atividades de pesquisa e programas ou 

projetos de extensão no âmbito da Diretoria;  

XV - manter atualizado as informações referentes aos cursos, no âmbito de sua 

competência, bem como divulgar em articulação com a Diretoria de Tecnologia 

da Informação, na página oficial do IFPB, as informações relativas aos 

mesmos, conforme legislação em vigor; 

XVI - apresentar ao Pró-Reitor o relatório anual das atividades desenvolvidas 

pelo seu setor; e  

XVII – executar outras atividades delegadas pelo Pró-Reitor de Ensino. 
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4.2. Processo Ensino-Aprendizagem 

O processo de avaliação da aprendizagem será compreendido 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, neste Curso, será compreendida 

como um processo descritivo e compreensivo que possibilite analisar em que 

medida o objetivo de oportunizar uma atitude crítico-reflexiva perante a 

realidade concreta se expressa, considerando aspectos que contemplem, 

inclusive, a interdisciplinaridade, sem desprezar as normas regimentais. Será 

feita tanto de forma presencial, e através dos seguintes instrumentos:  

● contribuição em atividades variadas; 

● elaboração de textos de natureza científica;  

● preparação de Seminários;  

● provas escritas presenciais;  

● elaboração de Projetos. 

 

Considerar-se-á aprovado nas disciplinas o (a) discente que:  

● Obtiver média semestral igual ou superior a 70 (setenta) e 

frequência ou participação igual ou superior a 75% nas 

atividades presenciais;  

● Após a avaliação final, obtiver média maior ou igual a 50 

(cinquenta).  

 

A média final das disciplinas será obtida através da  seguinte 

expressão:  

   MF = 6.MS+4.AF 

                                          10 

                               

                                MF = Média Final 

                                MS = Média Semestral 

                                AF = Avaliação Final 
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Aplicam-se integralmente, neste Curso, as demais normas do IFPB 

que regulamentam a avaliação do desempenho acadêmico, bem como 

procedimentos relacionados ao aproveitamento de estudos, jubilamento, 

reprovação, trancamento de curso, cancelamento de matrícula, entre outros.  

A deliberação sobre questões de natureza didático-pedagógica 

atende às orientações do Regulamento Didático para os Cursos Superiores de 

Graduação no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

da Paraíba aprovadas mediante Resoluções. 

4.3. Coerência do Currículo com a Proposta Pedagógica 

 

Os esquemas teóricos devem ajudar o educador a estabelecer a 

fundamentação teórica dos saberes práticos, para justificar e analisar sua 

própria prática, em função da coerência das tarefas que realiza com 

determinado modelo educativo e com o conhecimento aceito como válido, num 

certo momento. Outro caminho, para alcançar tal propósito, é desenvolver um 

currículo que selecione o conteúdo e pressuponha objetivos, partindo de 

determinadas opções e ideias sobre a prática profissional do egresso, sem 

nunca perder o alicerce das demandas sociais. 

Cabe ressaltar que as disciplinas do Curso possuem planos de 

conteúdo mínimo que orientam a atividade profissional. Desse modo, os 

docentes de uma mesma disciplina devem seguir um roteiro unificado que guia 

suas atividades ao longo do período letivo. Por sua vez, os conteúdos 

programáticos, inseridos nos Planos de Ensino, a serem tratados ao longo do 

período letivo, são revisados e discutidos. Do mesmo modo, terão tratamento 

semelhante os objetivos específicos, os procedimentos de ensino e de 

avaliação. Esses aspectos são de fundamental importância, pois servem de 

parâmetro para a mensuração da capacidade do aluno de instrumentalizar o 

conhecimento. 

Dessa maneira, compreende-se que os Planos de Ensino 

representam o documento oficial para a execução do Currículo do Curso e do 

planejamento da disciplina pelo Professor. Portanto, estes Planos devem estar 
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em conformidade com a Ementa. Nesse sentido, serão elaborados e 

acompanhados, adequadamente, a partir das orientações seguintes: 

● tornar o ensino mais eficiente e sistematizado; 

● proporcionar sequência e progressividade nos trabalhos; 

● dedicar atenção aos aspectos essenciais da disciplina; 

● evitar improvisações que dificultem o aprendizado; 

● desenvolver atividades adequadas ao tempo disponível e de 

acordo com as possibilidades do aluno; 

● permitir a ordenação e a integração, horizontal e vertical, entre as 

disciplinas; 

● programar adequadamente o uso dos recursos didáticos em 

tempo hábil; 

● possibilitar correções no próprio planejamento, tornando-o mais 

ajustado às condições do ambiente de sala. 

O Planejamento demonstra que o Professor refletiu acerca do 

conteúdo e das atividades a serem desenvolvidas em sala de aula. Por 

considerar essencial que o aluno tenha conhecimento do seu planejamento, a 

publicidade do Plano de Ensino será feita via Coordenação do Curso e Direção 

de Desenvolvimento do Ensino. Desse modo, é muito importante seguir o 

referido Plano, e qualquer mudança de conteúdo deve ser comunicada ao 

aluno com antecedência e formalizada junto à Coordenação e, se for o caso, 

com a anuência dos outros professores da disciplina e do Colegiado do Curso. 

A modificação do Plano de Ensino só será aplicada em sala de aula após a sua 

aprovação no Conselho Superior do IFPB e comunicado ao setor de Controle 

Acadêmico pela Diretoria de Desenvolvimento do Ensino. 

Como alicerce para elaboração da proposta pedagógica do curso de 

Tecnologia em Construção de Edifícios, destaca-se, também, a coerência 

existente entre o processo de ensino e aprendizagem e a metodologia em 

relação à concepção do Curso, enfatizando o compromisso com a 

interdisciplinaridade, com o desenvolvimento do espírito científico e com a 

formação de sujeitos autônomos e cidadãos, bem como a coerência dos 
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procedimentos de avaliação do processo de ensino e aprendizagem com a 

concepção do Curso. 

5. Atividades Articuladas ao Ensino 

 
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, pesquisas 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. 

 

5.1. Estágio Curricular 

O IFPB estabelece diretrizes para a organização de estágios de alunos dos 

Cursos Superiores de Tecnologia (CST) de acordo com a Lei n° 11.788, de 25 

de setembro de 2008.  

Segundo essa legislação, o estágio curricular é o ato educativo escolar 

supervisionado que visa o aprendizado de competências próprias da atividade 

profissional e a contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do 

educando para a vida cidadã e para o trabalho.  

De acordo com as diretrizes curriculares, fica estabelecido que o estágio é 

de caráter não obrigatório, sendo realizado como atividade opcional, acrescida 

à carga horária regular e obrigatória, devendo ser desenvolvida através de 

estágio supervisionado em empresas privadas ou estatais, instituições de P&D 

ou no próprio IFPB. O discente poderá optar pela realização do estágio ou a 

elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Na escolha pela 

elaboração do TCC, o discente será, portanto, dispensado do cumprimento 

desse estágio. 
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O discente que optar pela realização do estágio será conduzido à 

atividades práticas em conformidade com a matriz curricular do curso. O 

estágio supervisionado ocorrerá a partir do penúltimo período e deverá totalizar 

uma carga horária de 400 horas, atendendo a todas as exigências constantes 

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

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

Os registros construídos ao longo do estágio deverão ser formatados por 

meio de um formulário fornecido pela coordenação de estágio do instituto, que 

deverá ser apresentado como instrumento para obtenção da avaliação do 

estágio curricular.  

5.1.1. Acompanhamento do estágio 

A Lei n° 11.788, de 25 de setembro de 2008, estabelece que o estágio, 

como ato educativo escolar supervisionado, deverá ter acompanhamento 

efetivo pelo professor orientador da instituição de ensino e por supervisor da 

parte concedente, comprovado por vistos nos relatórios de atividades 

apresentados pelo educando, em prazo não superior a 6 (seis) meses. 

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 (através de formulário 

específico) 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; 

d) relatório de estágio elaborado pelo aluno. 

Cabe a instituição de ensino, celebrar termo de compromisso com o 

educando ou com seu representante ou assistente legal, quando ele for 

absoluta ou relativamente incapaz, e com a parte concedente, indicando as 

condições de adequação do estágio à proposta pedagógica do curso, à etapa e 

modalidade da formação escolar do estudante e ao horário e calendário 

escolar. 



                        

 - 91 - 

Os resultados devem ser apresentados pelo aluno à coordenação de 

estágios em forma de relatórios mensais, assinados pelo professor orientador e 

pelo supervisor do estágio. O formato do relatório deverá ser definido pelo 

coordenador de estágios. Ao final do estágio, o aluno deverá entregar também 

um relatório final que contém uma descrição de todas as atividades 

desenvolvidas pelo aluno. 

5.1.2. Relevância do estágio e da prática profissional  

 

As atividades práticas propostas pelo curso superior de TCE visam à 

inserção do discente à realidade da profissão. Através do estágio o aluno 

colocará em prática os conteúdos vistos em sala de aula, aprimorando seus 

conhecimentos com a vivência das condições reais do exercício da profissão. 

A relevância do estágio será comprovada também com a oportunidade 

de contribuir com a região onde o aluno está inserido, pois suas ações de 

estágio e prática serão desenvolvidas em obras locais. 

 

5.2. Trabalho de Curso  

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

de potencialização e sistematização de habilidades e conhecimentos 

adquiridos ao longo da graduação na forma de pesquisa acadêmico-científica 

ou de projetos de desenvolvimento de sistemas oriundas do Estágio 

Supervisionado. O TCC é de caráter não obrigatório, desde que o discente 

tenha realizado o estágio supervisionado com posterior apresentação de 

relatório.  

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. Este é, portanto, um trabalho de síntese que articula o 
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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 Construção de Edifícios. 

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 

problematização. 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. 

5.2.1. Acompanhamento do trabalho de curso 

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 três profissionais: o orientador e dois professores escolhidos de 

acordo com sua habilitação técnica em relação ao tema de investigação. A 

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

monografia sob a ótica de diferentes perspectivas. Nesse sentido, a banca 
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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.  

O TCC pode ser materializado de duas formas: 

Projeto de Pesquisa, que consiste em uma pesquisa em sentido estrito, 

na qual se busca o conhecimento das causas de um fenômeno natural e/ou 

social. Como tal poderá ser uma pesquisa bibliográfica, laboratorial e/ou de 

campo, devendo resultar em uma monografia;  

Projeto de Implementação, que consiste em uma pesquisa em sentido 

lato, na qual se busca encontrar uma resposta prática para um problema 

técnico-profissional, tecnológico ou técnico-científico, podendo demandar, para 

o seu desenvolvimento, uma etapa de pesquisa prévia (bibliográfica, 

laboratorial e/ou de campo), tendo em vista alcançar suas etapas 

subsequentes. Os resultados deverão ser apresentados segundo a estrutura 

formal de uma monografia, podendo vir também sob a forma de relatório de 

projeto, seguido dos resultados complementares (plano de negócio, protótipos 

e instrumentos desenvolvidos, ferramentas audiovisuais criadas, metodologias 

inventadas ou desenvolvidas etc) ou de outra forma aqui não prevista, mas 

reconhecida e autorizada pelo Colegiado de Curso e regulamentada no Projeto 

Pedagógico do Curso. 

No início do Trabalho de Conclusão de Curso, o professor orientador 

deve assinar um termo de responsabilidade em que se compromete a 

acompanhar as atividades do aluno e orientá-lo sempre que necessário no 

desenvolvimento da pesquisa do ponto de vista de sua coerência lógica, 

fundamentação teórica, relevância social e científica, metodologia e fontes 

bibliográficas. 

Os trabalhos de conclusão de curso devem ser entregues em à 

coordenação do curso em 2 vias, uma via eletrônica e uma impressa. O 

documento eletrônico deve ser disponibilizado para acesso público no site do 

IFPB (ifpb.edu.br). O documento impresso deve ser protocolado e 

disponibilizado na biblioteca da instituição. 
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5.2.2. Relevância do trabalho de curso 

Trata-se de uma experiência fundamental na formação do Tecnólogo em 

Construção de Edifícios, uma vez que lhe proporciona a oportunidade de 

resolver de forma rigorosa e criativa problemas teóricos e práticos referentes 

aos processos construtivos. 

Na produção do Trabalho de Conclusão de Curso, o aluno tem a  

oportunidade de materializar, por meio de um gênero escrito,  as considerações 

finais acerca das experiências vivenciadas durante o estágio curricular, 

desenvolvendo a capacidade de reflexão crítica, mantendo o rigor técnico-

científico. Ou ainda, oportuniza o aprofundamento de um assunto específico a 

partir da interação entre o aluno e o professor orientador, bem como com 

outros profissionais envolvidos com a temática escolhida. 

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. 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 ideias, 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. 

Com base nas experiências adquiridas ao longo da construção do TCC, 

o estudante desenvolve competências necessárias para elaboração de 
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trabalhos acadêmicos que servirão de alicerce para futuras atividades 

profissionais, bem como acadêmicas. 

5.3. Atividades Complementares 

As atividades complementares integram, em caráter obrigatório, o 

currículo do curso de Tecnologia em Construção de Edifícios, que compreende 

as seguintes categorias de atividades: ensino, pesquisa, extensão, práticas 

profissionalizantes e outras atividades oferecidas pela Coordenação do Curso 

que visem à formação complementar do aluno. 

Tais atividades podem ser cumpridas entre o primeiro e o último 

períodos, dentro do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 

Paraíba ou em outra Instituição de Ensino Superior, totalizando uma carga 

horária mínima de cem (100) horas 

Compreendem-se como atividades complementares todas e quaisquer 

atividades não previstas no conjunto das disciplinas obrigatórias do currículo do 

Curso Superior de Tecnologia em Construção de Edifícios, consideradas 

necessárias à formação acadêmica e ao aprimoramento pessoal e profissional, 

visando: 

 Articular o trinômio: Ensino, Pesquisa e Extensão; 

 Desenvolver a cultura da responsabilidade social e da capacidade 

empreendedora do aluno; 

 Ampliar a diversificação das atividades que podem ser vivenciadas 

pelo aluno; 

 Possibilitar ao aluno o exercício da cidadania, atuando como sujeito 

ativo e agente de seu próprio processo histórico; 

 Promover a contextualização do currículo a partir do 

desenvolvimento de temas regionais e locais. 
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5.3.1. Acompanhamento das atividades complementares 

O cumprimento das atividades complementares de cada aluno deve ser 

acompanhado pela coordenação do curso. Para receber créditos da carga 

horária de cada atividade, o aluno deve requerê-los formalmente à 

coordenação do curso, por meio de processo institucional. As atividades devem 

estar devidamente comprovadas por meio de documentos que corroborem as 

atividades declaradas. O pedido será analisado pelo Coordenador do Curso ou 

por uma comissão designada para esse fim, que poderá deferir ou indeferir o 

pedido, com base nos documentos normativos do Curso. Os casos omissos 

serão analisados pelo Colegiado de Curso. 

 A integralização da carga horária das atividades complementares deve ser 

obtida em diferentes tipos de atividades estabelecidas para o curso, conforme 

quadro a seguir. 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES: 

CARGA 
HORÁRIA DE 
CADA 
ATIVIDADE 

CARGA HORÁRIA 
MÁXIMA QUE PODE 
SER ACUMULADA 
PARA CADA 
ATIVIDADE 

Monitorias 10 40 

Projetos de Iniciação Científica 20 40 

Projetos de Extensão 20 40 

Viagens de Estudos 5 20 

Participação em Palestras, 
Congressos, Seminários ou 
Fóruns 

2 
20 

Participação em empresas 
juniores e em núcleos de 
estudos e de pesquisas 
vinculadas às áreas estratégicas 
do Curso. 

20 por 6 meses 
de participação 

40 

Publicação de artigos 10 40 



                        

 - 97 - 

5.3.2. Relevância das atividades complementares 

O Projeto Pedagógico do Curso de Tecnologia em Construção de Edifícios 

concebe a participação dos discentes em atividades complementares, de forma 

a ampliar os espaços e as oportunidades de formação inicial do tecnólogo. 

Considera-se assim que o processo de formação se estende a atividades que 

possam contribuir para a aquisição de competências relevantes para o 

profissional. 

A participação dos alunos no desenvolvimento das atividades 

complementares é a base para o efetivo aproveitamento das atividades 

complementares como meio para o desenvolvimento de competências 

importantes para a formação profissional. 

5.4. Programas ou projetos de pesquisa (iniciação científica) 

O Curso Superior de Tecnologia em Construção de Edifícios do IFPB, 

campus Monteiro, por meio do corpo docente, desenvolve 07 (sete) atividades 

de pesquisa, articuladas com os objetivos definidos para o curso: 

Título do Projeto Vigência 

Mapeando o patrimônio cultural material do cariri paraibano: a cidade de Monteiro 11/2011 – 10/2012 

Cenários de Qualidade da Água para Abastecimento Humano e Uso na Construção 
Civil: Análise do Reservatório Porções 

01/2011 – 10/2012 

Mapeamento dos riscos de acidentes de trabalho em obras de construção de 
edifícios verticais na cidade de Monteiro 

11/2011 – 04 /2012 

Estruturação do processo de orçamentação em obras de edificações verticais de 
pequeno porte no cariri paraibano 

11/2011 – 10 /2012 

Avaliação da qualidade da água do reservatório Porções – Monteiro/PB 01/2011 – 10/2012 

Mapeamento dos riscos de acidente de Trabalho em obras de edificações na cidade 
de Monteiro 

01/2013 -12/2013 

 
 Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil na zona urbana de 
Teixeira 

01/2013 – 12/2013 

 

 Avaliação da qualidade da água do reservatório Poções – Monteiro/PB 

01/2013 – 12/2013 

Cenários de Qualidade da Água para Abastecimento Humano e Uso na 
Construção Civil: Análise do Reservatório Poções 
 

01/2013 – 12/2013 

Habitações populares bioconstruídas: Uma proposta para o Cariri 
Paraibano 

01/2013 – 12/2013 

 01/2013 – 12/2013 
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 Os recursos humanos da construção civil no âmbito da capacitação 
profissional nas cidades de Monteiro e Sumé - PB 

Síntese de materiais cerâmicos para aplicação como cátodos em células a 
combustível de óxido sólido. 

01/2013 – 12/2013 

 

Cada projeto consta de um bolsista, totalizando cinco bolsistas. As 

bolsas são no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), referente a 

exercício 2012 e R$ 300,00 (trezentos reais), referentes a 2013, sendo todas 

com recursos do IFPB.  

 

5.5. Projetos/Atividades de extensão 

A implementação de uma Política de Extensão no Instituto Federal da 

Paraíba propicia a difusão, a socialização e a democratização do conhecimento 

produzido ao estabelecer uma relação dialógica entre os saberes acadêmicos e 

os saberes populares. Sendo assim, a Extensão é compreendida como o 

espaço que promove a articulação entre o saber fazer e a realidade 

socioeconômica, cultural e ambiental da região, articulando Educação, Ciência 

e Tecnologia na perspectiva do desenvolvimento local e regional. 

Entendida como prática acadêmica que interliga as atividades de ensino e 

de pesquisa com as demandas dos diversos segmentos da sociedade, o 

Instituto Federal da Paraíba consolida, através da Extensão, a formação de um 

profissional cidadão e se credencia junto à sociedade como um espaço 

privilegiado de produção e difusão do conhecimento na busca da superação 

das desigualdades sociais. 

Tendo em vista que o processo educativo funda-se sobre os três pilares, 

ensino, pesquisa e extensão, como dimensões formativas e libertadoras 

indissociáveis e sem hierarquização, a relação que a Extensão estabelece com 

o ensino e a pesquisa é dinâmica e potencializadora. 

A Extensão ora intensifica sua relação com o ensino, oferecendo 

elementos para transformações no processo pedagógico, onde professores e 

alunos constituem-se como sujeitos do ato de ensinar e aprender, a fim de 

propiciar a socialização e a aplicação do saber acadêmico; ora a Extensão 

intensifica sua relação com a pesquisa, utilizando-se de metodologias 
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específicas, compartilhando conhecimentos produzidos pela Instituição, e, 

assim, contribuindo para a melhoria das condições de vida da sociedade.  

A Extensão tem um grande leque de atuação, que favorece o 

estabelecimento de princípios e diretrizes que subsidiarão o desenvolvimento 

das ações do Instituto Federal da Paraíba. 

A Extensão fundamenta-se numa concepção compreendida pela 

indissociabilidade do Ensino, da Pesquisa e da Extensão. 

Na sua interface com o Ensino, a Extensão deve contribuir para o 

desenvolvimento de um processo pedagógico participativo, possibilitando um 

envolvimento social com a prática profissional e, na sua interface com a 

Pesquisa, responder cientificamente às demandas da sociedade. 

A Extensão deve reforçar o compromisso social do Instituto Federal da 

Paraíba em promover o acesso da sociedade ao mundo do trabalho e da 

cidadania. 

As ações de Extensão serão desenvolvidas por meio de programas, 

projetos, cursos, eventos, serviços tecnológicos, difusão cultural, ação 

comunitária e outras atividades que tenham o objetivo de apoiar o 

desenvolvimento socioeconômico local e regional. 

A Extensão deve privilegiar projetos de ensino e pesquisa que impliquem 

relações multi, inter e transdisciplinares na produção e na disseminação do 

conhecimento. 

Constitui-se como função privilegiada da Extensão o desenvolvimento 

integral da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o mundo trabalho, apontando para práticas coletivas que 

sejam integrais na sua relação pessoal, mobilizadoras nas suas opções ética e 

cidadã e comprometidas com suas ações políticas e sociais. 

As ações de Extensão valorizam as potencialidades e as peculiaridades 

de cada universo social em que se inserem, compartilhando o desenvolvimento 

cultural, tecnológico, biopsicossocial, ecológico e histórico de cada contexto 

que pretendem alcançar. 

A Coordenação de Pesquisa e Extensão do IFPB, campus Monteiro, se 

institucionalizou a partir do ano 2010. Nesse sentido, só a partir deste mesmo 
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ano é que passou a elaborar editais direcionados às bolsas de extensão tanto 

para discentes como para docentes. 

O Curso Superior de Tecnologia em Construção de Edifícios do IFPB, 

campus Monteiro, por meio do corpo docente, desenvolve 05 (cinco) atividades 

de extensão, articuladas com os objetivos definidos para o curso: 

 Curso de AutoCAD em duas dimensões, destinado aos alunos do curso 

e a comunidade em geral, sendo o projeto de dedicação exclusiva do 

docente do referido curso; 

 Curso de Leitura e Interpretação de Projetos Arquitetônico, referente ao 

Edital Probext nº05/2011, que promove a capacitação de mão de obra 

para trabalhadores da construção civil da cidade de Monteiro/PB, 

juntamente com o curso de “Noções de desenho técnico”, que serve de 

auxílio à essa capacitação; 

 Núcleo de Aprendizagem de Idiomas (NAI), criado pela portaria de 

número 004/2012, que tem por objetivo oferecer cursos de Língua 

Estrangeira com foco na abordagem comunicativa para servidores da 

Instituição e, principalmente, para discentes regularmente matriculados, 

visando às possibilidades de mobilidade acadêmica; 

 Programa “Transposição Sustentável: educação sócio-ambiental e 

cidadania”, com 14 bolsistas envolvidos (todos alunos do curso superior 

em TCE), constituído por dois projetos de extensão: “CONSTRUÇÃO 

SUSTENTÁVEL: cidadania, educação sócio-ambiental e reuso de 

resíduos da construção para transposição no Cariri Paraibano” e 

“ARTICULAÇÃO PARA A TRANSPOSIÇÃO SUSTENTÁVEL: ações 

positivas para formação de um comitê de defesa do meio ambiente e da 

cidadania para transposição no Cariri Paraibano”. O primeiro promoverá, 

levantará e consolidará questões próprias à coleta, à reciclagem e ao 

reaproveitamento de resíduos, na perspectiva da preservação ambiental, 

do fomento à cidadania e da geração de renda. A segunda proposta 

vincula-se à organização de um Comitê de Defesa do Meio Ambiente e 

da Cidadania. 
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 Oficinas de Construções Sustentáveis, com o objetivo de fazer 

levantamento das práticas sustentável em Monteiro-PB contendo um 

aluno bolsista e um voluntário. 

 Programa Mulheres de Talento: Programa direcionado as mulheres de 

baixa renda, em situação de risco, cadastradas nos programas do 

Governo Federal, como também as mulheres do Programa 'Mulheres 

Mil' implantado em dezembro de 2011 no IFPB Campus Monteiro. O 

objetivo do programa Mulheres de Talento: Empreendedorismo em 

Corte e Costura é capacitar as mulheres de baixa renda, para o 

emprego e renda e a economia solidária. É uma proposição de cunho 

econômico e social, para capacitar mulher da região em situação de 

risco, cadastradas nos programas do Governo Federal e no programa 

Mulheres Mil, nas áreas de Empreendedorismo, Relações Humanas no 

Trabalho, Higiene e Segurança do Trabalho e Legislação Previdenciária 

e Trabalhista, incluindo também nas atividades curso de capacitação de 

corte, costura e confecção de moda. 

O instituto desenvolve ainda outros projetos de extensão envolvendo 

alunos de outros cursos de nível médio, além do atual Programa Mulheres Mil, 

iniciado em 2011, na área de corte e costura. 

6. Sistema de Avaliação do Curso 

 

6.1. Sistema de autoavaliação do curso 

A avaliação do Curso será feita semestralmente, com a participação de 

alunos, docentes, gestores e especialistas, através da aplicação de formulário 

on-line abrangendo itens, tais como:  

 Atuação dos gestores (Reitoria, Pró-Reitoria de Ensino e 

Coordenação do Curso); 

 Prática pedagógica dos professores; 

 Metodologia; 

 Modelo de Avaliação e material didático; 

 Infraestrutura de apoio;  

 Convênios e parcerias. 

Assim sendo, de maneira geral, a avaliação do Curso será feita em 

conformidade com as orientações da Instituição. 
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6.2. Avaliações oficiais do curso 

A avaliação institucional é uma ação pedagógica, com abordagem 

democrática, participativa, sistemática, processual e científica, tendo em vista o 

processo de autoconhecimento da Instituição, destacando seus pontos fortes e 

detectando suas dificuldades e problemas, oportunizando a tomada de decisão. 

Nesse processo, serão considerados o ambiente externo, partindo do 

contexto no setor educacional, as tendências, os riscos e as oportunidades 

para a Instituição e para o ambiente interno, incluindo a análise de todas as 

estruturas da oferta e da demanda. O resultado da avaliação no IFPB balizará 

a determinação dos rumos institucionais de médio prazo. 

O processo de Avaliação Institucional do IFPB é coordenado pela 

Comissão Própria de Avaliação, observando a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei nº 9.394, de 20/12/1996), nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais de cada curso e na Lei Federal n.º 10.861, de 14 de abril de 2004, 

que institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES. 

Os procedimentos e processos utilizados na avaliação institucional 

privilegiam as abordagens qualitativas e quantitativas, contribuindo com a 

análise e divulgação dos resultados e buscando um sistema integrado de 

informações acadêmicas e administrativas. 

 
 
Metodologia, dimensões e instrumentos a serem utilizados no processo 

de auto-avaliação 

As diretrizes para implantação da Auto-avaliação Institucional no âmbito 

do IFPB foram elaboradas visando aos seguintes objetivos: 

 Promover o desenvolvimento de uma cultura de avaliação no IFPB; 

 Implantar um processo contínuo de avaliação institucional; 

 Planejar e redirecionar as ações da Instituição a partir da avaliação 

institucional; 

 Garantir a qualidade no desenvolvimento do ensino, pesquisa e 

extensão; 

 Construir um planejamento institucional norteado pela gestão 

democrática e autônoma; 
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 Consolidar o compromisso social da Instituição; 

 Consolidar o compromisso científico-cultural do IFPB; 

 Manter os bancos de dados da Instituição abrangendo informações 

relativas à avaliação das atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

 Apoiar a integração dos sistemas de informação de cada curso e/ ou 

setor; 

 Criar mecanismos para a divulgação dos resultados obtidos nas 

avaliações; 

 Utilizar as tecnologias e recursos institucionais para o 

desenvolvimento das atividades. 

O projeto de avaliação interna do IFPB considera as dimensões da Lei 

Federal n.º 10.861, de 14 de abril de 2004, que institui o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior – SINAES: 

I. A missão e o plano de desenvolvimento institucional; 

II. A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão 

e as respectivas formas de operacionalização, incluídos os 

procedimentos para estímulo à produção acadêmica, as bolsas 

de pesquisa, de monitoria e demais modalidades; 

III. A responsabilidade social da Instituição, considerada 

especialmente no que se refere à sua contribuição em relação à 

inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social, à defesa 

do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do 

patrimônio cultural; 

IV. A comunicação com a sociedade; 

V. As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo 

técnico administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento 

profissional e suas condições de trabalho; 

VI. A organização e gestão da Instituição, especialmente o 

funcionamento e representatividade dos colegiados, sua 

independência e autonomia na relação com a mantenedora, e a 

participação dos segmentos da comunidade universitária nos 

processos decisórios; 
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VII. A infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, 

biblioteca, recursos de informação e comunicação; 

VIII. O planejamento e avaliação dos processos, dos resultados e da 

eficácia da auto-avaliação institucional; 

IX. As políticas de atendimento aos estudantes; 

X. A sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social 

da continuidade dos compromissos na oferta da educação 

superior. 

 
Avaliação externa 

 
Compreende os mecanismos de avaliação de responsabilidade do INEP 

e outros órgãos, como previstos na Lei n.º 10.861, de 14 de abril de 2004. Tais 

mecanismos compreendem: 

 Avaliação das Instituições de Ensino Superior – AVALIES, de 

responsabilidade do INEP e realizado quando do processo de 

recredenciamento da Instituição como IES; 

 Avaliação dos Cursos de Graduação – ACG, de responsabilidade do 

INEP e realizado no processo de reconhecimento ou renovação de 

reconhecimento dos diversos cursos de graduação da Instituição; 

 Avaliação de Desempenho dos Estudantes – ENADE, conforme o Art. 

5º da Lei n.º 10.861; 

 Avaliações da CAPES para credenciamento ou renovação de 

credenciamento de cursos de pós-graduação mantidos pelo IFPB; 

 Cadastro Nacional de Docentes; 

 Censo da Educação Superior; 

 Exame Nacional do Ensino Médio; 

 Demais sistemas de acompanhamento e supervisão da educação. 

 

Procedimento metodológico 
 

O processo de auto-avaliação será coordenado pela Comissão Própria 

de Avaliação – CPA, que é um órgão de Assessoramento da Reitoria, contando 

com subcomissões em cada Campus do Instituto. A CPA tem a função de 
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planejar, organizar, refletir e cuidar do interesse de toda a comunidade pelo 

processo; com a participação e envolvimento de toda a comunidade 

acadêmica; com o apoio dos gestores do IFPB e com a disponibilização de 

informações e dados confiáveis. 

A avaliação institucional proposta adotará uma metodologia participativa, 

buscando trazer, para o âmbito das discussões, as opiniões de toda a 

comunidade acadêmica, de forma aberta e cooperativa, e se dará globalmente 

a cada dois anos. 

Para tal, a Comissão Própria de Avaliação, órgão responsável pela 

coordenação da avaliação, será composta por representantes da comunidade 

externa, do corpo técnico-administrativo, por alunos e professores e ainda, por 

representantes das seções sindicais dos docentes e técnicos- administrativos. 

As técnicas utilizadas poderão ser seminários, painéis de discussão, 

reuniões técnicas e sessões de trabalho, dentre outras. Para problemas 

complexos poderão ser adotados métodos que preservem a identidade dos 

participantes. 

A avaliação abrirá espaço para sugestões e avaliações espontâneas em 

todos os instrumentos de avaliação interna. 

As seguintes etapas foram identificadas para o processo de implantação 

da Auto-avaliação Institucional no IFPB: 

 Instalação da CPA e formação de equipe operacional em cada 

Campus; 

 Aprovação do novo regulamento da CPA; 

 Definição de atribuições da equipe operacional; 

 Continuação das atividades de sensibilização (encontros, seminários, 

etc.); 

 Definição de comissões setoriais (escolha de responsáveis); 

 Aprovação do roteiro do projeto de avaliação; 

 Aprovação do projeto final de avaliação; 

 Construção dos instrumentos de avaliação a serem utilizados; 

 Treinamento da equipe operacional e das comissões setoriais; 

 Execução; 
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 Acompanhamento; 

 Coleta das informações; 

 Elaboração dos relatórios parciais; 

 Relatório final; 

 Novo ciclo. 

 
Formas de participação de comunidade acadêmica, técnica e 

administrativa, incluindo a atuação da Comissão Própria de Avaliação – 

CPA, em conformidade com o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior – SINAES 

A implantação do processo de Auto-avaliação Institucional no âmbito do 

IFPB é um marco que estabelece uma nova fronteira da Instituição. 

Entendendo como a busca de melhoria nos processos educacionais 

desenvolvidos pela Instituição, e o consequente reflexo na sociedade, a 

avaliação se coloca como um instrumento auxiliar da administração escolar, 

visando contribuir com elementos essenciais na tomada de decisão. Neste 

sentido, é imperativo a participação da comunidade interna e externa, no 

sentido de contribuir com o engrandecimento institucional e a consolidação do 

IFPB como Instituição de Ensino Superior. 

Para coleta das informações serão utilizados formulários de avaliação 

específicos para cada dimensão considerada, além da análise dos documentos 

relacionados como indicadores para dimensão. Os formulários serão 

disponibilizados por meio eletrônico para os professores e alunos, utilizando o 

sistema de controle acadêmico, gerando um banco de dados das informações. 

Os dados obtidos pela aplicação dos diversos formulários serão cruzados com 

as informações produzidas a partir dos documentos analisados, de forma a 

produzir uma melhor leitura do processo acadêmico da Instituição. 

A Auto-avaliação Institucional é um processo contínuo, definido por 

ciclos periódicos, onde as dimensões serão avaliadas na sua amplitude e de 

forma deslocada no tempo, de forma a construir uma memória do desempenho 

institucional, oportunizando a melhoria das atividades acadêmicas. 

Como finalização de cada fase do processo de avaliação, a CPA deve 

promover um balanço crítico, através de seminários e reuniões com a 
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comunidade, visando à análise das estratégias utilizadas, das dificuldades e 

dos avanços que apresentaram durante o processo, de forma a planejar ações 

futuras. 

 
Formas de utilização dos resultados das avaliações 

 
O processo de auto-avaliação interna proporciona o autoconhecimento 

que, em si, já representa grande valor e oportunidade para a Instituição, e se 

caracteriza como um balizador da avaliação externa, de responsabilidade do 

INEP. 

A Avaliação Institucional proporciona análises e resultados durante 

praticamente todas as suas etapas, convergindo para o momento de 

consolidação dos resultados no relatório final, de responsabilidade da CPA. 

Com a elaboração dos relatórios parciais e final da avaliação interna, será 

possível a elaboração de propostas de políticas institucionais e, ainda, 

redefinição da atuação ou da missão institucional. 

Dentre as ações que podem ser redefinidas a partir do resultado do 

processo de auto-avaliação interna, podemos destacar: 

 Redefinição da oferta de cursos e/ou vagas na Instituição; 

 Alterações na proposta pedagógica dos diversos cursos; 

 Política de capacitação de pessoal docente e técnico-administrativo; 

 Política de atendimento ao discente; 

 Contratação de pessoal para atender deficiências identificadas; 

 Orientações nas definições orçamentárias; 

 Políticas de comunicação institucional interna e externa; 

 Reorientação da atuação dos grupos de pesquisa; 

 Redistribuição de pessoal e otimização de recursos humanos. 
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III. CORPO SOCIAL DO CURSO  

1. Corpo discente  

1.1. Forma de acesso ao curso 

De acordo com o Regimento Geral do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e tecnologia da Paraíba - IFPB em seu Art.167, as formas de ingresso 

no Curso Superior de Tecnologia em Construção de Edifícios far-se-ão 

mediante classificação em uma das seguintes modalidades:  

I – Através do Sistema Unificado de Seleção, SISU, organizado pelo MEC, que 

tem como base a avaliação do Exame Nacional de Ensino Médio - ENEM; 

II – transferência voluntária;  

III – ingresso de graduado;  

IV – reingresso; e  

V – reopção; 

VI - por intermédio de processo de mobilidade acadêmica nacional e/ou 

internacional. 

O regime adotado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Paraíba – IFPB para os Cursos de Graduação é o semestral e 

de matrícula por disciplinas, com aulas de 50 (cinquenta) minutos de duração. 

1.2. Atenção aos discentes 

 
O Instituto Federal da Paraíba – Campus Monteiro conta com uma 

equipe multidisciplinar qualificada de pedagogo, técnico em assuntos 

educacionais, psicólogo e assistente social, além de infraestrutura adequada 

Ambulatório, Cantina, Biblioteca, Núcleos de Aprendizagem, Laboratórios e 

Ginásio Poliesportivo. Destaca-se ainda, a formação dos Conselhos Escolares 

e o desenvolvimento de atividades esportivas e culturais. 

1.2.1. Apoio psicopedagógico ao discente 

Visando ao estabelecimento de uma política que assegure a permanência 

e aprendizagem dos alunos na Instituição, principalmente aqueles com 

dificuldades financeiras, o Instituto mantém diversos programas e auxílios, 

com natureza assistencial, tais como: 
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I – Auxílio transporte; 

II – Auxílio moradia 

III – Auxílio alimentação; 

IV – Programa de material didático; e 

V – Programa de Iniciação ao Trabalho. 

VI – Programa de Bolsas de Extensão e Pesquisa 

No aspecto pedagógico, o Instituto trabalha com os Conselhos de 

Classe e os Núcleos de Aprendizagem, que têm como objetivo acompanhar o 

desenvolvimento intelectual do aluno, estimulando para novas descobertas. 

Destaque-se, ainda, que o IFPB, em observância à legislação específica, 

consolida sua política de atendimento às pessoas com deficiência através do 

NAPNE (Núcleo de apoio aos Portadores de Necessidades Especiais), 

assegurando o pleno direito à educação para todos, e efetivas ações 

pedagógicas visando à redução das diferenças e à eficácia da aprendizagem.  

1.2.2. Mecanismos de nivelamento 

Para diminuir a evasão de alunos e aumentar o número de egressos e a 

concorrência nos cursos, foram instituídos programas de nivelamento para 

auxiliar os alunos nas disciplinas com maior índice de reprovação. Além dos 

Núcleos de Aprendizagem, o IFPB – Campus Monteiro trabalha com o 

oferecimento de turmas extras em turno oposto para atender os alunos que 

ficam retidos em alguma disciplina. Desse modo, o aluno continua blocado no 

curso. 

Outro mecanismo de nivelamento são as bolsas de monitoria que 

possibilitam aos monitores partilharem seus conhecimentos e contribuírem no 

processo de aprendizagem. 

1.2.3. Apoio às atividades acadêmicas 

Visando estimular os discentes para a realização de atividades 

acadêmicas e eventos complementares, bem como para a participação em 

eventos externos (congressos, seminários, palestras, viagens etc.), o Instituto 
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conta com órgãos responsáveis pela execução e acompanhamento dessas 

atividades. 

Os órgãos de apoio às atividades acadêmicas têm sua estrutura, 

competências e atribuições definidas no Regimento Geral do Instituto. Os 

principais são: As Diretorias de Educação Profissional, de Ensino Superior e de 

Articulação Pedagógica, a Coordenação de Cadastro, Registro e Controle 

Acadêmico, todos instalados na Reitoria. As Diretorias e os Departamentos de 

Ensino, as Coordenações de Unidades Acadêmicas e de Cursos, e/ou áreas, 

as Coordenações Pedagógicas e de Apoio ao Estudante, todos instalados nos 

Campi que compõem o Instituto. 

1.3. Ouvidoria 

A Ouvidoria é um órgão de assessoria à Reitoria que opera com 

independência, imparcialidade e autonomia para intermediar a relação entre a 

Administração, os servidores e o público externo, garantindo o acesso à 

informação, por meio do estabelecimento de um canal permanente de 

comunicação e de encaminhamento das questões inerentes à Administração 

Pública. 

É um espaço autônomo e independente da administração do IFPB, 

que objetiva arbitrar demandas oriundas de diversos segmentos (alunos, 

técnicos administrativos, professores, comunidade externa) que compõem, 

direta ou indiretamente, esta Casa de Educação. Neste contexto, procura 

otimizar encaminhamentos de questões de ordem administrativa e/ou 

pedagógicas. Estas são atribuições centrais da Ouvidoria.  

Conforme Resolução N° 017/2002, de 30 de agosto de 2002, o papel 

do Ouvidor e as suas responsabilidades frente à comunidade são: 

I. facilitar e simplificar ao máximo o acesso do usuário ao serviço da 

Ouvidoria; 

II. promover a divulgação da Ouvidoria, tornando-a conhecida por 

todos; 

III. receber e apurar, de forma independente e crítica, as informações, reclamações, 

denúncias e sugestões que lhe forem encaminhadas por membros da 

comunidade interna e externa, quando devidamente formalizadas; 
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IV. analisar as informações, reclamações, denúncias e sugestões recebidas, 

encaminhando o resultado da análise aos setores administrativos competentes; 

V. receber elogios, em que o requerente pode elogiar servidores, as infraestrutura, 

que sejam consideradas eficientes no IFPB; 

VI. acompanhar as providências adotadas pelos setores competentes, mantendo o 

requerente informado do processo; 

VII. propor ao Diretor-Geral a instauração de processo administrativo disciplinar, 

quando necessário, nos termos da legislação vigente; 

VIII. sugerir medidas de aprimoramento das atividades administrativas em proveito da 

comunidade e do próprio IFPB; 

IX. elaborar e apresentar relatório anual de suas atividades ao Conselho Diretor; 

X. interagir com profissionais de sua área, no Brasil e no exterior, com o objetivo de 

aperfeiçoar o desempenho de suas atividades; 

XI. propor outras atividades pertinentes à função. 

 

1.4. Acompanhamento aos Egressos 

O acompanhamento de egressos é um mecanismo de singular 

importância para a reformulação / atualização do currículo escolar e também 

para que o Instituto possa avaliar o desempenho de seus alunos e o seu 

próprio desempenho, na avaliação contínua da prática pedagógica do curso.   

Nesse sentido, o Instituto Federal da Paraíba mantém um cadastro 

atualizado das empresas parceiras e dos alunos que concluem os cursos e 

ingressam no mundo de trabalho, possibilitando o acompanhamento, embora 

que de forma ainda incipiente, dos seus egressos.  

 

1.5. Registros acadêmicos 

O sistema utilizado pelo IFPB, denominado de Q-Acadêmico, é um 

sistema de Gestão Acadêmica, modularizado de forma que os sistemas de 

Controle Acadêmico, Controle de Processo Seletivo, Controle de Acesso e 

Controle de Biblioteca integram-se totalmente, gerando uma única base de 

informações para toda a Instituição de ensino, permitindo os mais diversos 

relatórios gerenciais e estatísticos. 

Totalmente flexível quanto à estrutura organizacional, o sistema permite 

gerenciar dados por Unidades de Ensino, Gerências Acadêmicas e 

Coordenadorias, simultaneamente, além de manter total controle sobre 
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manutenção das informações, permitindo auditoria detalhada sobre cada 

procedimento executado e o uso de assinaturas digitais para autenticação. 

Em se tratando da estrutura dos cursos, o Q-Acadêmico destaca-se em 

sua versatilidade, permitindo ao usuário uma parametrização completa das 

estruturas existentes na Instituição, atendendo aos Cursos Técnicos 

Integrados, Técnicos Subsequentes, Cursos Superiores e Pós-Graduação, 

todos no mesmo sistema. 

A customização completa de modelos de documentos e relatórios da 

Instituição como boletins, históricos, certificados, diplomas, declarações e 

atestados, dentre outros, potencializa a utilização desse serviço pela 

comunidade acadêmica, visando à melhores resultados. 

As principais funcionalidades do sistema estão disponíveis também 

via Internet, onde alunos, professores, coordenadores e pais e/ou 

responsáveis, de forma totalmente harmônica, têm a possibilidade de 

maximizar o uso de informações on-line como, por exemplo, questionários 

docentes e institucionais, consulta de boletins, históricos, calendários, 

lançamentos de diário, planos de ensino, material de aula, entre outros. 

2. Administração do Curso 

2.1. Coordenação do curso 

A coordenação do Curso de Tecnologia em Construção de Edifícios, conta 

com uma recepção, sala de reunião e sala dos professores. Instalada no Bloco 

C, a sala dos professores conta com arquivos, armários e toda infra-estrutura 

de Ti para efetividade das atividades docentes. 

2.1.1. Formação Acadêmica e Experiência Profissional  

 

O professor Cícero Marciano da Silva Santos, atual coordenador do 

Curso de Tecnologia em Construção de Edifícios, possui Graduação em 

Engenharia Civil pela Universidade Federal da Paraíba e Mestrado em 

Engenharia de Produção, Subárea – Gestão da Produção com ênfase em 

Construção Civil, também pela Universidade Federal da Paraíba.  
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Atualmente é professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Paraíba, Campus - Monteiro. Possui experiência na área de 

Gestão da Construção Civil, com ênfase em Planejamento e Orçamento de 

Obras de Construção de Edifícios, atuando principalmente nos seguintes 

temas: Higiene e Segurança do Trabalho, Projeto e Implantação do Canteiro de 

Obras, Planejamento e Orçamento de Obras e Perdas Gerais na Construção 

Civil. O Professor coordena, desde Novembro de 2011, o Projeto PIBICT na 

área de Construção Civil (Estruturando o Processo de Orçamentação em 

Obras de Pequeno Porte no Cariri Paraibano), financiado pela PRPIPG, 

realizado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba. 

Atuou como Subcoordenador entre Novembro de 2011 e Março de 2012 do 

projeto: Mapeamento dos riscos de acidente de trabalho em obras de 

edificações verticais na cidade de Monteiro, e, atualmente dá sequência a esse 

projeto, dessa vez, como coordenador, também referente ao PIBICT e 

financiado pela PRPIPG, realizado no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Paraíba. No tocante as atividades de extensão, o professor atua 

no Programa Transposição Sustentável e Mulheres de Talento, em que orienta 

duas oficinas: Caracterização de Resíduos de Construção e Reuso de 

Resíduos de Construção (Transposição Sustentável) e Higiene e Segurança no 

trabalho (Mulheres de Talento). 

2.1.2. Atuação da Coordenação 

O Coordenador  do Curso tem atuado na organização e gerenciamento 

dos trabalhos de elaboração/discussão desse Projeto.  

De um modo geral, as atividades da Coordenação estão voltadas para o 

desenvolvimento dos projetos e dos programas relativos ao Curso, para o apoio 

ao corpo docente, bem como associadas a ações de integração das áreas 

administrativas e da organização didático-pedagógica. 

A Coordenação do Curso também atua junto aos alunos, avaliando suas 

expectativas e sugestões e estreitando o relacionamento com professores e 

alunos, seja por meio de reuniões ou contatos diretos. 

Cabe ainda à Coordenação de Curso, na organização de seus projetos e 

programas, distribuir os trabalhos de ensino e pesquisa de forma a harmonizar 
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os interesses com as preocupações científico-culturais dominantes do seu 

pessoal docente, tendo sempre presente o calendário escolar anual e os 

objetivos das Faculdades. 

São atribuições da Coordenação do Curso:  

● Planejar, executar e avaliar todas as atividades acadêmicas do 

Curso; 

● Coordenar as atividades dos professores pesquisadores e 

professores orientadores; 

● Elaborar relatórios periódicos de suas atividades e de sua equipe;  

● Promover a avaliação do curso e das atividades em geral; 

● Supervisionar as atividades de produção de material didático; 

● Acompanhar os seminários interdisciplinares nos Campi; 

 

2.2. Composição e Funcionamento dos Órgãos Colegiados  

O Colegiado do Curso é um órgão de administração acadêmica dos 

cursos de graduação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

da Paraíba – IFPB, constituído por ato do Conselho Diretor, envolvendo cinco 

professores efetivos, um representante discente e o Coordenador do referido 

Curso. 

O Coordenador do Curso é também o Coordenador do Colegiado e 

possuirá voto de desempate. 

Compete ao Colegiado do Curso: 

 definir a concepção e os objetivos do curso e o perfil 

profissiográfico pretendido para os egressos; 

 propor ao Conselho Diretor a alteração da estrutura do currículo 

pleno do curso, das ementas e de suas respectivas cargas 

horárias; 

 elaborar a proposta do Planejamento Acadêmico do Curso para 

cada período letivo; 

 aprovar os planos de ensino e de atividade, por disciplina, para 

cada período letivo; 
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 propor a Diretoria de Ensino reprogramações do Planejamento 

Acadêmico; 

 decidir sobre aproveitamento de estudos, adaptação curricular e 

dispensa de disciplina; 

 propor a constituição de Bancas Examinadoras Especiais para a 

aplicação de exames especiais ou outros instrumentos 

específicos de avaliação de alunos; 

 elaborar a proposta de projeto de estágio supervisionado e 

deliberar sobre as questões relativas ao estágio e Trabalho de 

Conclusão de Curso; 

 indicar docentes para a composição de Comissões Especiais 

responsáveis pela avaliação de trabalhos monográficos, 

produções científicas, resultados do programa de iniciação 

científica e outros assemelhados; 

 emitir parecer sobre a possibilidade ou não de integralização 

curricular de alunos que hajam abandonado o curso ou já 

ultrapassado o tempo máximo de integralização; 

 emitir parecer em projetos de pesquisa, de extensão e de 

iniciação científica apresentados por professores, a serem 

submetidos à aprovação pela Gerência de Pesquisa e Projetos 

Especiais; 

 elaborar planos especiais de estudos, quando necessários; 

 analisar processos de abono de faltas para alunos; 

 executar a sistemática de avaliação do desempenho docente e 

discente segundo o Projeto de Avaliação do IFPB; 

 promover seminários, grupos de estudos e cursos de 

aperfeiçoamento e atualização do seu quadro docente; 

 opinar sobre afastamento ou outras formas de movimentação de 

docentes; 

 decidir sobre os recursos interpostos por alunos ou professores 

relacionados com atos e decisões de natureza acadêmica; 
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 propor a Diretoria de Ensino providências relacionadas com a 

melhoria do desempenho acadêmico e do perfil dos profissionais 

que resultam do curso; 

 cumprir e fazer cumprir o Regimento do Curso, bem como as 

decisões emanadas de órgãos superiores. 

 
O Colegiado do curso Superior de Tecnologia em Construção de 

Edifícios é constituído por professores, presidido pelo Coordenador do Curso. A 

seguir são elencados os nomes dos professores constituintes do Colegiado do 

Curso, sua respectiva titulação acadêmica e regime de trabalho: 

 

COLEGIADO DO CURSO     

Docente Graduado em Titulação Experiência 
Profissional* Regime de Trabalho 

Cícero Marciano da Silva Santos Engenharia Civil Mestre Não se aplica Dedicação Exclusiva 

Sara Fragôso Pereira Engenharia Civil Especialista Não se aplica T-40 

Iracira José Ribeiro da Costa Engenharia Civil Mestre Não se aplica T-40 

Whelson Oliveira de  Brito Engenharia Civil Mestre Não se aplica Dedicação Exclusiva 

Karinna Ugulino de Araújo Maranhão Arquitetura Especialista Não se aplica Dedicação Exclusiva 

José Moacir Soares da Costa Filho Letras Mestre Não se aplica Dedicação Exclusiva 

Felipe de Souza Tomé Construção de 
Edifícios 

Graduando 
Não se aplica Não se aplica 

     
Obs.: O número de anos deve ser arredondado para o inteiro mais próximo, ou  seja, menos de 6 meses para o inteiro 
inferior e a partir de 6 meses para o inteiro superior. 
*Somente para os CSTs 

 

2.3. Núcleo Docente Estruturante 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é órgão consultivo dos cursos 

superiores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba 

– IFPB, responsável pela concepção, acompanhamento e revisão de seus 

Projetos Pedagógicos. O NDE do curso Superior de Tecnologia em Construção 

de Edifícios, é constituído por cinco professores, presidido pelo Coordenador 

do Curso. A seguir são elencados os nomes dos professores constituintes do 

NDE, sua respectiva titulação acadêmica e regime de trabalho: 
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NUCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

Docente Graduado em TITULAÇÃO 
Experiência 
Profissional* 

Regime de 
Trabalho 

Cícero Marciano da Silva Santos 
Engenharia Civil 

Mestre  
Dedicação 
Exclusiva 

Sayonara Lira Porto 
Engenharia de 

Materiais 
Doutora  

Dedicação 
Exclusiva 

Amanna Ferreira Peixoto 
Engenharia Civil 

Mestre  
Dedicação 
Exclusiva 

Whelson Oliveira de  Brito 
Engenharia Civil 

Mestre  
Dedicação 
Exclusiva 

Walter Ladislau de barros Ribeiro Engenharia Civil Mestre  T-40 

     

Obs.: O número de anos deve ser arredondado para o inteiro mais próximo, ou seja, menos de 6 meses para o inteiro inferior e a partir 
de 6 meses para o inteiro superior. 
*Somente para os CSTs 

 

3. Corpo Docente 

 
No quadro a seguir, será apresentado o perfil do corpo docente do Curso 

Superior de Tecnologia em Construção de Edifícios, bem como a descrição do 

número de docentes, professores com titulação stricto sensu e/ou lato sensu, 

experiência no magistério superior e dedicação ao curso. 
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3.1. Relação nominal do corpo docente 

 
 

CPF DOCENTE 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

FP 

Disciplina Ministrada* 
EXPERIÊNCIA 
PROFISSIONAL  

TC 

GRADUADO 
IES - ANO 

ESPECIALISTA 
IES - ANO 

MESTRE 
IES - ANO 

DOUTOR 
IES-ANO 

Disciplina 
Proximidade 
Temática 

NMS EFM FMS  

04877534458 
Alexandre Santos 
Lima 

Licenciatura em 
Ciências Sociais 
(Universidade 
Federal de Campina 
Grande)  2008 

 

Ciências Sociais:    
Sociologia 
(Universidade 
Federal de 
Campina 
Grande)  2011  

 SSim 
Metodologia 
do Trabalho 
Científico 

Formação 
Geral 

002   000 

04862454461 
Amanna Ferreira 
Peixoto 

Administração 
(Centro Universitário 
de Brasília) - 2009 

 

Administração 
(Universidade 
Federal da 
Paraíba) - 2012 

- SSim 

Gestão de 
Empresas de 
Construção 
Civil; 
 
Gestão de 
Recursos 
Humanos. 

Formação em 
Gestão e 
Negócios 
 
Formação em 
Gestão e 
Negócios 

001 

- 
 

-- 
 
 

004 001 

04688771428 
Bruno Formiga 
Guimarães 

Licenciatura em 
Matemática 
(Universidade 
Federal de Campina 
Grande) - 2007 

 

Licenciatura em 
Matemática 
(Universidade 
Federal da 
Paraíba) - 2010 

- SSim 

Matemática 
Básica; 
 
Estatística; 
 
 

Formação 
Geral 

002 001 --  001 

02777450471 
Carlos Rezende Brasil 
Neto 

Sistemas de 
Informação 
(Faculdade 
Integrada do Recife) 
- 2007 

 

Engenharia da 
Computação 
(Universidade 
Federal de 
Pernambuco) - 
2009 

- SSim 
Informática 
Básica. 

Formação 
Geral 

001 000 006 001 



                        
 

 - 119 - 

CPF DOCENTE 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

FP 

Disciplina Ministrada* 
EXPERIÊNCIA 
PROFISSIONAL  

TC 

GRADUADO 
IES - ANO 

ESPECIALISTA 
IES - ANO 

MESTRE 
IES - ANO 

DOUTOR 
IES-ANO 

Disciplina 
Proximidade 
Temática 

NMS EFM FMS  

03615722477 
Cícero Marciano da 
Silva Santos 

Engenharia Civil  
(Universidade 
Federal da Paraíba) 
- 2005 

-  

Engenharia de 
Produção 
(Universidade 
Federal da 
Paraíba) - 2010 

-  SSim 

Projeto e 
Implantação 
do Canteiro 
de Obras; 
    
Especificaçõe
s e 
Orçamentos 
de Obras. 

Formação em 
Gerenciamento 
de Obras 

002 001 005 001 

81991177372 
Cícero Demetrio 
Vieira de Barros 

Licenciatura em 
Matemática 
(universidade 
Federal da Paraíba 
– 2009) 

Educação 
Continuada 
CESRRY - 2011 

  SSim 
Matemática 
Financeira. 

Formação 
Geral 

001 013 000 001 
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CPF DOCENTE 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

FP 

Disciplina Ministrada* 
EXPERIÊNCIA 
PROFISSIONAL  

TC 

GRADUADO 
IES - ANO 

ESPECIALISTA 
IES - ANO 

MESTRE 
IES - ANO 

DOUTOR 
IES-ANO 

Disciplina 
Proximidade 
Temática 

NMS EFM FMS  

42130344453 
Iracira José da Costa 
Ribeiro 

Engenharia Civil 
(Universidade 
Federal da Paraíba) 

-  

Engenharia 
Civil(Universidad
e Federal da 
Paraíba) - 1996 

-  SSim 

Sistemas 
Construtivos; 
 
Planejamento 
e Controle de 
Obras; 
 
Patologia das 
Construções. 

Formação em 
Processos 

Construtivos 
 

Formação em 
Gerenciamento 

de Obras 

003 007 -- 003 

04925632418 
José Moacir Soares 
da Costa Filho 

Licenciatura em 
Letras - Habilitação 
II Língua Vernácula 
e Língua Inglesa 
(Universidade 
Federal da Paraíba) 
- 2010 

- 

Linguística 
(Universidade 
Federal da 
Paraíba) - 2011 

- SSim 

Inglês 
Instrumental; 
 
 Metodologia 
do Trabalho 
Científico. 

Formação 
Geral 

002 005 0-  002 

60136073468 

Lúcia de Fátima 
Araújo Souto Badú 

 

Letras - Língua 
Portuguesa pela 
(Universidade 
Federal da Paraíba 
1993). 

Língua 
Portuguesa 

(Universidade 
Federal da 

Paraíba 1995). 

  Ssim 
Leitura e 
Produção de 
Texto 

Formação 
Geral 

001 024  001 
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CPF DOCENTE 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

FP 

Disciplina Ministrada* 
EXPERIÊNCIA 
PROFISSIONAL  

TC 

GRADUADO 
IES - ANO 

ESPECIALISTA 
IES - ANO 

MESTRE 
IES - ANO 

DOUTOR 
IES-ANO 

Disciplina 
Proximidade 
Temática 

NMS EFM FMS  

03327754454 
Karinna Ugulino de 
Araújo Maranhão 

Arquiteta e 
Urbanista 
(Universidade 
Federal da Paraíba) 
- 2005 

Gestão e 
Inovação 
Tecnológica na 
Construção de 
Edifícios 
(Universidade 
Federal de 
Lavras) - 2011 

- - NNão 

Desenho 
Técnico;  
 
Desenho 
Arquitetônico;  
 
Ergonomia. 

Formação de 
Concepção de 
Empreendimen
tos de 
Construção de 
Edifícios;       
                                                                                                                                                                                                            
Formação em 
Gerenciamento 
de Obras 

001 --  003 001 

03618174446 
Katucha Kamila 
Marques Pereira 

Bacharel em Direito 
( Universidade 
Federal da Paraíba 
– 2005). 

Direito Civil ( 
Universidade 

Cândido Mendes 
UCAM – 2006) 

  SSim 
Legislação 

Previdenciária 
e Trabalhista 

 004 010 005 001 
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CPF DOCENTE 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

FP 

Disciplina Ministrada* 
EXPERIÊNCIA 
PROFISSIONAL  

TC 

GRADUADO 
IES - ANO 

ESPECIALISTA 
IES - ANO 

MESTRE 
IES - ANO 

DOUTOR 
IES-ANO 

Disciplina 
Proximidade 
Temática 

NMS EFM FMS  

04888194408 
Keliana Dantas 

Santos  

Licenciatura Em 
Química.  
(Universidade 
Estadual da 
Paraíba, UEPB, 
2004) 

 

Desenvolvimento 
e Meio 
Ambiente (Conce
ito CAPES 4).  
Universidade 
Federal da 
Paraíba, UFPB, 
Brasil. 2007 

Doutorado em 
Química.  
(Universidade 
Federal de Santa 
Catarina, UFSC, 
Brasil. 2013) 

Ssim 

Gestão de 
Resíduos de 
Construção  

 
 Ciências do 

Ambiente 

Controle 
Ambiental e 
Conservação 
das 
Edificações. 

002 004  004 

02477739999 Gustavo Elia Assad  

Licenciatura em 
Fisica (Universidade 
Federal da Paraíba 
2005) 

-Educação 
Continuada 
CESRRY - 2011 

 - SSim           Física. 
Formação 
Geral 

000 015 00 000 

07558376491 
Manoel Robério 
Gomes Amorim 

Engenharia Elétrica 
(Universidade 
Federal da Paraíba) 
1987 

Engenharia de 
Segurança do 
Trabalho 
(Instituto Federal 
do Maranhão) 
1999 

  Não 

Higiene e 
Segurança do 
Trabalho 
 
Instalações 
Elétricas 
 

Formação em 
Gerenciamento 
de Obras 
 
 
Formação em 
Processos 
Construtivos 
 

019 012 005 019 

06122148423
  

Sara Fragoso Pereira 

Engenharia Civil  
(Universidade 

Federal da Paraíba) 
- 2010  

Gerência de 
Projetos IESP - 

2013  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  Não 

Resistência 
dos Materiais 

 
Construções 

Metálicas e de 
Madeira 

 
Estruturas de 

Contenção 

 Formação de 
Concepção de 
Empreendimen

tos de 
Construção de 

Edifícios. 
 

Formação em 
Processos 

Construtivos 

001    003  001  
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CPF DOCENTE 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

FP 

Disciplina Ministrada* 
EXPERIÊNCIA 
PROFISSIONAL  

TC 

GRADUADO 
IES - ANO 

ESPECIALISTA 
IES - ANO 

MESTRE 
IES - ANO 

DOUTOR 
IES-ANO 

Disciplina 
Proximidade 
Temática 

NMS EFM FMS  

59355913400 Sayonara Lira Porto 

Engenharia de 
Materiais 
(Universidade 
Federal da Paraíba) 
- 1991 

- 

Engenharia 
Química 
(Universidade 
Federal da 
Paraíba) - 1995 

Química 
(Universidade 
Federal da 
Paraíba) - 2004 

SSim 
Química dos 
Materiais. 

Formação 
Geral 

007 002 --  002 

05593827400 
Walter Ladislau de 
Barros Ribeiro 

Engenharia Civil  
(Universidade 
Federal da Paraíba) 
- 2009 

- 

 Engenharia Civil 

- INSA LYON/FR 
- 2009 

- Não 

Mecânica dos 
Solos e 
Fundações; 
 
Argamassas e 
Concretos. 
 
Instalações 
Hidrossanitári
as e de Gás 
 

Formação de 
Concepção de 
Empreendimen

tos de 
Construção de 

Edifícios 
 

Formação em 
Processos 

Construtivos 

001   004 001 

04350186476
  

Whelson Oliveira Brito 

Engenharia Civil 
(Universidade 

Federal de Campina 
Grande) - 2005 

  

Engenharia Civil 
(Universidade 

Federal de 
Campina 

Grande) - 2008 

  Não 

Materiais de 
Construção 

 
Topografia 

 
    Estruturas 
de Concreto 

Armado 

Formação de 
Concepção de 
Empreendimen

tos de 
Construção de 

Edifícios 
 

Formação em 
Processos 

Construtivos 

02    05  002  

 
 
Legenda: 
FP - Formação Pedagógica (Sim ou Não). Caracterizada pela comprovação de realização de cursos, de matérias, de disciplinas, de treinamentos ou de capacitação de conteúdo didático-pedagógico; 
NMS – tempo de experiência profissional (em ano) No Magistério Superior; 
NEM – tempo de experiência (em ano) no Ensino Fundamental e Médio 
FMS - tempo de experiência profissional (em ano) Fora Magistério Superior; 
TC – Tempo (em ano) de Contrato na IES; 
Na formação Acadêmica informar a sigla da Instituição concedente da titulação e o ano de conclusão; 
O número de anos deve ser arredondado para o inteiro mais próximo, ou seja, menos de 6 meses para o inteiro inferior e a partir de 6 meses para o inteiro superior. 
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3.2. Distribuição da carga horária dos docentes 

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA DOS DOCENTES 

DOCENTE 

NO CURSO EM OUTROS 
CURSOS EM OUTRAS ATIVIDADES TOT. RT 

AC 

Atividades Complementares ao Ensino 

AD OD OE OT OI OM OX OO OP OC HC AD AP AE PG CA OA 
Alexandre Santos  Lima 08 02         24     04  02 40 TI 

Amanna Ferreira Peixoto 22 02 - - 06- - 04 - - - - - 02 - 04 - - - 40 TI 

Bruno Formiga Guimarães 12 02 - - - 02 - - - - 08 02 - - 06 - - - 40 TI 

Carlos Rezende Brasil Neto 08 02 - - - - - - - - 16 - - - - - - - 20 TI 

Cícero Marciano da Silva Santos 14 02 03 - 06 01 02 - - 08 - - 04 - - - - - 40 TI 

Cícero Demétrio Vieira de Barros 04 02         22    04  04 04 40 TP 

Gustavo Elia Assad 08 02    01         22    02  03 02 40 TP 

Iracira José da Costa Ribeiro 24 03 03  06  02           02 40 TI 

José Moacir Soares da Costa Filho 08 02 - - 06 - 04 - -  04 02 08 02 02 02 - - 40 TI 

Lúcia de Fatima Araújo Souto Badu 08 02         22    04   04 40 TP 

Manoel Robério Gomes Amorim 16 02         12   02 04   04 40 TI 

Karinna Ugulino de Araújo Maranhão 16 02 02 - 06 02 02 - - 04  - - 02 02  - 02 40 TI 

Katucha Kamila Marques Pereira 16 02 - - - - 02 - - - 08 04 - - - 08 - - 40 TP 

Keliana Dantas Santos 08 02   06      12  08   04   40 TI 

Sara Fragoso Pereira 22 03 03    04   02         40 TP 

Sayonara Lira Porto 08 02 - - 06 01 - - - 02 12 03 - 02 - - - 04 40 TI 

Walter Ladislau de Barros Ribeiro 20 02 03 - - 01  10 - 04 - -  - - - - - 40 TP 

Whelson Oliveira Brito 
24 03   06 01 02   02      02    

40 
TI 

 
Legenda: 
AC é a quantidade de horas semanais em sala de Aula no Curso; 
OD é a quantidade de horas semanais em Orientação Didática de alunos (atendimento aos alunos, fora do horário das aulas, para esclarecer dúvidas, orientar trabalhos individuais ou de grupos relativos à disciplina, etc.); 

OE é quantidade de horas semanais em Orientação de Estágio supervisionado; 
OT é quantidade de horas semanais em Orientação de Trabalho de conclusão de curso; 
OI é quantidade de horas semanais em Orientação de Iniciação científica; 
OM é quantidade de horas semanais em Orientação de Monitoria; 
OX é quantidade de horas semanais em Orientação alunos em atividade de extensão; 
OO é quantidade de horas semanais em  Outros  tipos de Orientação (tutoria etc.); 
OP é quantidade de horas semanais em Orientação alunos em Práticas profissionais; 
AD é a quantidade de horas semanais dedicadas a atividades Administrativas, participação em conselhos e outras não enquadradas nos itens anteriores, relativo às horas totais contratadas; 
OC é a quantidade de horas semanais dedicadas em Outros Cursos da IES em sala de aula; 
HC é a quantidade de Horas semanais dedicadas em outros cursos da IES em atividades que lhe são Complementares 
AP é a quantidade de horas semanais em Atividades de Pesquisa e orientação de programas de iniciação científica relativo às horas totais contratadas; 
AE é a quantidade de horas semanais em Atividades de Extensão: em assessorias a escritórios modelo e empresas júnior, organizações de oficinas, seminários, congressos e outras que venham contribuir para a melhoria da qualidade 

institucional, relativas às horas totais contratadas;  
PG é a quantidade de horas semanais em aulas da Pós-Graduação relativo às horas totais contratadas;  
CA é a quantidade de horas semanais destinadas à participação em programas de Capacitação e educação continuada e para a elaboração de monografias, dissertações ou teses relativo às horas totais contratadas; 
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OA é a quantidade de horas semanais  em Outras Atividades não relacionadas. 
RT é Regime de Trabalho do docente na IES  em TI é regime de Tempo Integral; TP é regime de Tempo Parcial H é regime Horista. 

 

 
 
 
 



                        
   

   

3.3. Titulação e experiência do corpo docente e efetiva dedicação ao curso 

IV. Nos quadros a seguir, estão dispostas as informações acerca do corpo docente do 

Curso Superior de Tecnologia em Construção de Edifícios no que diz respeito à 

titulação, regime de trabalho e experiência.  

 

1.1.1. Titulação 

TITULAÇÃO Nº % 
Doutor 02 11,11 
Mestre 11 61,12 
Especialista 05 27,77 
Graduado 00 0,0 
Total 18 100,0 

 

1.1.2. Regime de trabalho do corpo docente 

REGIME DE TRABALHO Nº % 
Tempo integral 12 66,67 
Tempo parcial 06 33,33 
Horista 00 0,0 
Total 18 100,0 

 

1.1.3. Experiência (acadêmica e profissional) 

1.1.3.1. Tempo de exercício no magistério superior  

Exercício no magistério superior Nº % 

Sem experiência 01 5,56 

De 1 a 3 anos 14 77,,77 

De 4 a 9 anos 02 11,11 

10 anos ou mais 01 5,56 
 18 100,0 

 

1.1.3.2. Tempo de exercício profissional fora do magistério  

Experiência Profissional Fora do Magistério Nº % 

Sem experiência 09 50,0 

De 1 a 3 anos 02 12,5 

De 4 a 9 anos 07 37,5 

10 anos ou mais 00 0,0 
 18 100,0 
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1.2. Produção de material didático ou científico do corpo docente. 

Como complementação a bibliografia básica, e até mesmo complementar, os 

docentes do CST em Construção de Edifícios desenvolvem apostilas e listas de exercícios 

para fornecer material de apoio aos discentes. No âmbito da pesquisa, o aumento da 

produção científica, vem sendo expressivo, notadamente, pelo número de projetos de 

pesquisa em andamento no campus. No momento, as principais linhas de pesquisas que 

vem se desenvolvendo, desde 2011, são no âmbito da Gestão da Construção Civil, 

Patologia das Construções e Meio Ambiente, área de forte vocação do curso, que inclusive 

já possui grupo de pesquisa o GEAmbi (Grupo de Estudos Ambientais). 

1.2.1. Publicações 

TIPO DE PUBLICAÇÃO 
QUANTIDADE 

TOTAL 
2011 2012 2013 

Artigos publicados em periódicos científicos     

Livros ou capítulos de livros publicados  02 04 06 

Trabalhos publicados em anais (completos ou resumos) 03 20 04 27 

Traduções de livros, capítulos de livros ou artigos publicados     

Legenda 
X = Ano do Protocolo – para cursos protocolados no segundo semestre 
X – 1 = Ano Anterior da protocolização 
X – 2 = Ano Anterior 

1.2.2. Produções técnicas, artísticas e culturais 

PRODUÇÕES TÉCNICAS ARTISTICAS E CULTURAIS 

QUANTIDADE 

TOTAL 

2011 2012 2013 

Propriedade intelectual depositada ou registrada     

Projetos e/ou produções técnicas, artísticas e culturais 04 04 07 15 

Produção didático-pedagógica relevante publicada ou não     

Legenda 
X = Ano do Protocolo – para cursos protocolados no segundo semestre 
X – 1 = Ano Anterior da protocolização 
X – 2 = Ano Anterior 

 

1.3. Plano de Carreira e Incentivos ao Corpo Docente 

Com a edição da Lei nº 11.782/2008, os docentes ganharam uma nova estrutura de 

carreira, sendo denominados de Professor da Carreira do Magistério do Ensino Básico, 

Técnico e Tecnológico. O plano de carreira e o regime de trabalho são regidos pela Lei nº 

11.784, de 22 de setembro de 2008, pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e pela 

Constituição Federal, além da legislação vigente atreladas a essas Leis e a LDB, Lei nº 

9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

O Instituto Federal da Paraíba tem uma política de qualificação e capacitação que 

contempla o estímulo à participação em seminários e congressos, além da oferta de cursos 

de pós-graduação para os docentes e técnicos administrativos, seja através da participação 
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em programas das universidades, como também dos programas interministeriais, como é o 

caso do Minter e do Dinter. 

 

1.4. Docentes x número de vagas autorizadas 

 

NÚMERO DE VAGAS ANUAIS/DOCENTE EQUIVALENTE EM TEMPO INTEGRAL QUANTIDADE 

Vagas anuais  80 
Total de docentes em TI  18 

Média 4,44 

 

1.5. Docentes por disciplinas 

Docentes por disciplinas QUANTIDADE 

Total de docentes  18 

Disciplinas 43 

Média 0,418 

 

4. CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

i.  Formação e experiência profissional do corpo técnico e administrativo 

       O corpo técnico e administrativo do curso é formado de pedagoga assistente social e 
um enfermeiro que fazem parte da COPAE (Coordenação Pedagógica de Apoio ao 
Estudante) e de dois técnico administrativos que formam o controle acadêmico. A COPAE 
conta com uma pedagoga, especialista em psicopedagogia com experiência em educação 
básica, já a assistente social, tem especialização em Políticas Públicas e Assistência Social 
e experiencial com projetos social da rede municipal de educação de cidades da região. 
Com relação ao controle acadêmico, os técnicos administrativos, que atuam nesse setor, 
são iniciantes na carreira e trabalham na instituição a dois anos. 

 

1. Adequação da quantidade de profissionais às necessidades do curso 

 

Nome Grau de Instrução Cargo/função Setor 
Regime de 
Trabalho 

Ana Paula de Andrade R. Arnaud Especialista Pedagoga COPAE T-40 

Apoliano Ferreira da Silva Superior incompleto 
Técnico 
Administrativo 

CONTROLE 
ACADÊMICO 

T-40 

Fabiana Pereira Sousa Especialista Assistente Social COPAE T-40 

Lucivaldo Alves Ferreira Superior Enfermeiro COPAE T-40 

Renan Leal Ferreira Superior Incompleto 
Técnico 
Administrativo 

CONTROLE 
ACADÊMICO 

T-40 
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ii. Plano de Cargos e Salários e Incentivos ao Pessoal Técnico-
administrativo 

A carreira de técnico-administrativo é regida pela Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005 
(PCCTAE ), pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e pela Constituição Federal, 
além da legislação vigente atreladas a essas Leis e a LDB, Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996.  
O Instituto Federal da Paraíba tem uma política de qualificação e capacitação para os 
técnicos administrativos, contempla a oferta de cursos de qualificação e atualização, além 
de propiciar oportunidades em cursos de pós-graduação através de parcerias com 
Universidades. Além disto, a implantação do CIS é uma realidade no Instituto que fortalece 
o processo de qualificação e capacitação do servidor. O Regime de Trabalho dos Técnicos 
Administrativos é de 40 horas semanais. 
 

IV INFRAESTRUTURA 

2. Espaço Físico Geral 

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

IFPB Campus Monteiro conta com uma infraestrutura que inclui salas de aula, laboratórios, 

ginásio de esportes e demais dependências administrativas. A tabela a seguir apresenta as 

instalações físicas do Campus Monteiro do IFPB existentes e seu funcionamento. 

Discriminação 
2012 2013 2014 2015 2016 

Quant Área (m²) Quant Área (m²) Quant Área (m²) Quant Área (m²) Quant Área (m²) 

Salas de aula 6 360,00 7 424,00 7 424,00 7 424,00 7 424,00 

Laboratórios 6 960,00 6 960,00 6 960,00 6 960,00 6 960,00 

Auditórios/Anfiteatros 1 64,00 1 64,00 1 64,00 1 710,00 1 710,00 

Salas de Professores 1 38,00 1 38,00 1 38,00 1 38,00 1 38,00 

Áreas de Apoio Acadêmico 1 30,00 1 30,00 1 30,00 1 30,00 1 30,00 

Áreas Administrativas 1 1.553,00 1 1.553,00 1 1.553,00 1 1.553,00 1 1.553,00 

Banheiros 8 300,00 10 375,00 12 450,00 14 525,00 16 600,00 

Conjunto Poliesportivo 1 1.447,00 1 1.200,00 1 2.292,00 1 2.292,00 1 10.550,00 

Biblioteca 1 64,00 1 639,00 1 639,00 1 639,00 1 639,00 

2.1. Infraestrutura de segurança 

O Instituto Federal da Paraíba, Campus Monteiro, conta com excelentes 

condições de segurança, com pessoal e equipamentos qualificados. São oito 

funcionários que trabalham em turnos alternados, sendo dois funcionários a cada 12 

horas, garantindo a segurança em todo o período (24 horas). O instituto dispõe 

ainda de guarita de segurança, com área de aproximadamente 11,00m² (onze 



                        
 

MODELO DE PPC DO IFPB  130 de 175 

metros quadrados), grades e câmeras de segurança. Todos os blocos contêm 

extintores e hidrantes de acordo com a ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas). 

 

2.2. Recursos audiovisuais e multimídia 

Os equipamentos audiovisuais e multimídias existentes no instituto estão 

relacionados na tabela abaixo, sendo todos disponíveis para uso dos professores e alunos 

e estando esses em ótimas condições de uso. 

TIPO  DE  EQUIPAMENTO QUANTIDADE 

Televisor 04 

Videocassete - 

Retroprojetor 02 

Projetor multimídia  12 

Projetor de slides - 

Louça digital 02 

Filmadora 02 

Aparelho de som 01 

Impressora 02 

Rádio Web 01 

TV Web 01 

 

2.3. Manutenção e conservação das instalações físicas 

A manutenção e conservação das instalações físicas são realizadas por pessoal 

competente, contratado diretamente pela empresa especializada LOTUS, em jornada de 

trabalho semanal de 44 horas semanais, dispondo de 9 (nove) funcionários trabalhando em 

revezamento de forma a manter a conservação do campus nos três períodos de 

funcionamento, com qualidade suficiente para suprir as demandas do setor.  

Os ambientes acadêmicos e administrativos possuem uma boa ventilação, acústica e 

luminosidade, em condições de salubridade. Aspectos relacionados à higiene, limpeza, 

conservação e aparência são merecedores de intervenção constante como forma de 

assegurar a toda a comunidade acadêmica as melhores condições de conforto físico e 

ambiental para o adequado desempenho de suas atividades.  

O instituto mantém ainda uma equipe para cuidar da recuperação dos defeitos na 

pintura, no piso, no teto, aparelhos sanitários, rede de água e parte elétrica, além de uma 

equipe para conservação e manutenção das áreas externas, como jardins e 

estacionamento. 
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2.4. Manutenção e conservação e expansão dos equipamentos 

Simultaneamente ao serviço de manutenção das instalações físicas gerais, a IES 

também tem manutenção e conservação dos equipamentos de informática e demais 

equipamentos utilizados em sala de aula. Possui profissional técnico qualificado para o 

trabalho de manutenção física dos equipamentos e também para a manutenção lógica das 

redes de informação existentes no campus. A manutenção é efetuada em local próprio, 

especificamente destinado à essa função, o que permite o reparo dos equipamentos 

eventualmente danificados. A solicitação é feita diretamente ao responsável técnico e as 

necessidades mais complexas são encaminhadas à Direção, onde imediatamente são 

tomadas as devidas providências. É efetuada também revisões periódicas para manter em 

perfeitas condições de funcionamento todos os equipamentos.  

 

2.5. Condições de acesso para portadores de necessidades especiais 

Em atendimento ao Decreto nº 5.296/2004 e à Portaria nº 3.284/2003, o IFPB 

mantém um plano de promoção de acessibilidade e atendimento prioritário, imediato e 

diferenciado, para utilização dos portadores de necessidades especiais, com segurança e 

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

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

comunicação e informação, serviços de tradutor e intérprete da Língua Brasileira de 

Sinais (LIBRAS). 

O IFPB, em observância à legislação específica, consolida sua política de 

atendimento às pessoas com deficiência, assegurando o pleno direito à educação para 

todos e efetivar ações pedagógicas visando à redução das diferenças e a eficácia da 

aprendizagem. Assim, esta Instituição assume o seguinte compromisso formal em todos os 

seus Campi: 

I. constituir os Núcleos de Apoio às pessoas com necessidades Especiais - 

NAPNEs, dotando-os de recursos humanos, materiais e financeiros que 

viabilizem e deem sustentação ao processo de educação inclusiva; 

II. contratar profissionais especializados para o desenvolvimento das atividades 

acadêmicas; 
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III. adequar a estrutura arquitetônica de equipamentos e de procedimentos que 

favoreçam a acessibilidade nos Campi, da seguinte forma: 

a. construção de rampas com inclinação adequada, barras de apoio, 

corrimão, piso tátil, elevador, sinalizadores, alargamento de portas e 

outros; 

b. aquisição de equipamentos específicos para acessibilidade: teclado 

Braille, computador, impressora Braille, máquina de escrever Braille, 

lupa eletrônica, amplificador sonoro e outros; 

c. aquisição de material didático especifico para acessibilidade: textos 

escritos, provas, exercícios e similares ampliados conforme a deficiência 

visual do aluno, livros em áudio e em Braille, software para ampliação de 

tela, sintetizador de voz e outros; 

d. aquisição e promoção da adaptação de mobiliários e disposição 

adequada à acessibilidade; 

e. disponibilização de informações em LIBRAS no site da Instituição; 

f. disponibilização de panfletos informativos em Braille. 

IV. promover formação/capacitação aos professores para atuarem nas salas 

comuns que tenham alunos com necessidades especiais; 

V. estabelecer parcerias com as empresas quanto à inserção dos alunos com 

deficiência nos estágios curriculares e no mercado de trabalho. 

3. Espaços físicos utilizados no desenvolvimento do curso 

Para o desenvolvimento das atividades do curso, o instituto dispõe de sala de 

professores e reunião (coordenação do curso), sete salas de aula e seis laboratórios, 

conforme demonstrado na tabela abaixo: 

NOME QUANT. ÁREA TOTAL M² 

Coordenação e sala de reunião 01 38,00 

Sala de professores 01 38,00 

Sala de aula 07 424,00 

Laboratórios 06 960,00 

Total 1.460,00 
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Além desses ambientes, o instituto conta ainda com um auditório, uma biblioteca, uma 

área de apoio acadêmico, oito banheiros (sendo quatro masculinos e quatro femininos) e 

um conjunto poliesportivo.  

Todos esses ambientes funcionam os três períodos, porém nos turnos matutino e 

vespertino o espaço é utilizado apenas para aulas de extensão e aulas extras, sendo o 

horário noturno utilizado para aulas regulares. 

 

3.1. Coordenação e sala de reuniões 

O IFPB, campus Monteiro, contem uma coordenação do curso de Tecnologia em 

Construção de Edifícios cuja área é de aproximadamente 38,00 m² (trinta e oito metros 

quadrado). Nessa sala comporta: 

 um ambiente para o coordenador, contendo uma mesa com cadeira e computador para 

uso de suas atribuições e uma mesa redonda com seis cadeira para reuniões, além de 

armários; 

 um ambiente para reunião , contendo uma mesa de reunião e oito cadeiras, além de 

um armário de ferro e uma geladeira; 

 Lavabo, contendo uma bancada com uma cuba e um vaso sanitário. 

Esses ambientes dispõem de ótimas condições de limpeza, iluminação, acústica, 

ventilação, conservação e comodidade necessários às atividades a serem desenvolvidas. 

A tabela abaixo descrimina esse ambiente em termos de área e funcionamento: 

 

DESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃO 
ÁREA 
(M

2
) 

CAPACI-
DADE 

UTILIZAÇÃO 

M T N 

Coorcenação do curso Bloco C 19,00 7 pessoas X X X 

Salas de reunião Bloco C 16,00 8 pessoas  X X X 

Lavabo Bloco C 3,00 1 pessoa X X X 

Legenda: 
LOCALIZAÇÃO identificar (prédio, bloco ala etc) 
ÁREA é a área total construída em m²;  
CAPACIDADE é a capacidade da área em número de usuários;  
UTILIZAÇÃO é o número médio de alunos atendidos por semana, em cada turno. 

 

2.2 Sala dos Professores 

O IFPB, campus Monteiro, contem uma coordenação do curso de Tecnologia em 

Construção de Edifícios cuja área é de aproximadamente 38,00 m² (trinta e oito metros 

quadrado). Nessa sala comporta: 
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 um ambiente para os professores, contendo uma mesa com cadeira e computador para 

uso de suas atribuições e 11 cabines de trabalhos com microcomputador com onze 

cadeiras para viabilizar as atribuições dos docentes, além de armários; 

 um ambiente para reunião , contendo uma mesa de reunião e oito cadeiras, além de 

um armário de ferro e um gelagua; 

 Lavabo, contendo uma bancada com uma cuba e um vaso sanitário. 

 Copa, contendo uma pia e um armário. 

Esses ambientes dispõem de ótimas condições de limpeza, iluminação, acústica, 

ventilação, conservação e comodidade necessários às atividades a serem desenvolvidas. 

A tabela abaixo descrimina esse ambiente em termos de área e funcionamento: 

DESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃO ÁREA (M
2
) 

CAPACI-
DADE 

UTILIZAÇÃO 

M T N 

Sala dos Professores Bloco C 32,00 11 pessoas X X X 

Copa Bloco C 3,00 1 pessoa  X X X 

Lavabo Bloco C 3,00 1 pessoa X X X 

Legenda: 
LOCALIZAÇÃO identificar (prédio, bloco ala etc) 
ÁREA é a área total construída em m²;  
CAPACIDADE é a capacidade da área em número de usuários;  
UTILIZAÇÃO é o número médio de alunos atendidos por semana, em cada turno. 

 

2.3  Salas de aula 

As salas de aula contêm 64,00m² (sessenta e quatro metros quadrado) cada e 

uma delas com aproximadamente 38,00m² (trinta e oito metros quadrado). A capacidade 

delas é de 42 (quarenta e dois) alunos por sala. Essas salas dispõem de carteiras 

escolares e mesa com cadeira para uso do professor, além de quadro branco e ar 

condicionado, microcomputador e Datashow, possuindo excelentes condições de limpeza, 

iluminação, acústica, ventilação, conservação e comodidade necessárias às atividades 

desenvolvidas. 

Os laboratórios para uso das atividades do curso são: 

 Um laboratório de informática com capacidade para 30 (trinta) computadores, 

distribuídos numa área de 64,00m² (sessenta e quatro metros quadrado); 

 Uma sala de desenho com capacidade para 40 (quarenta) pranchetas em tamanho A1, 

distribuídos numa área de 64,00m² (sessenta e quatro metros quadrado); 

 Um laboratório de instalações prediais com 64,00m² (sessenta e quatro metros 

quadrado) possuindo oito cabines de trabalho; 
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 Um laboratório de química e física com 64,00m² (sessenta e quatro metros quadrado) 

possuindo duas bancadas com 10 (dez) banquetas cada, com capacidade para atender 

20 (vinte) alunos; 

 Um laboratório de mecânica dos solos e materiais de construção com 64,00m² 

(sessenta e quatro metros quadrado) com capacidade para atender 20 (vinte) alunos 

 Um laboratório de construção civil com aproximadamente 640,00m² (seiscentos e 

quarenta metros quadrado) de área construída, possuindo uma sala de administração, 

um almoxarifado, um banheiro e uma área destinada à canteiro de obras. 

Esses laboratórios possuem excelentes condições de limpeza, iluminação, 

acústica, ventilação, conservação e comodidade necessárias às atividades desenvolvidas. 

O auditório possui, atualmente, uma área de 64,00m² (sessenta e quatro metros 

quadrado) com capacidade para 50 (cinquenta) cadeiras, sendo um desses para PNE’s 

(portadores de necessidades especiais). Até o ano de 2015, o instituto construíra um novo 

bloco para essa função que possuirá uma área de aproximadamente 710m² (setecentos e 

dez metros quadrados)  com capacidade para atender 310 (trezentos e dez) lugares, sendo 

três lugares para PNE’s. Nesse novo bloco possuirá, além da área destinada a plateia e o 

palco, uma recepção, uma sala de som e iluminação, dois banheiros (sendo um masculino 

e um feminino), uma copa,  dois camarim e dois almoxarifado. 

A biblioteca hoje funciona numa sala de 64,00m² (sessenta e quatro metros 

quadrado), porém até o final do 1° semestre de 2013 o instituto disponibilizará um novo 

bloco para essa função contendo aproximadamente 639,00m² (seiscentos e trinta e nove 

metros quadrados) de área. Nesse novo bloco conterá uma área para acevo técnico, um 

ambiente para biblioteca virtual, uma área destinada à coleção especial e periódicos, cinco 

cabines individuais, uma sala de leitura, uma ambiente para caixa escolar, um setor de 

processos técnicos e etiquetagem, duas salas administrativas, uma copa e quatro 

banheiros (sendo um banheiro para funcionários, um banheiro masculino, um feminino e 

um para PNE’s). 

A área de apoio acadêmico dispõe de aproximadamente 30,00m² (trinta metros 

quadrados) com ambiente de atendimento ao aluno e uma sala de arquivo. 

Atualmente o instituto dispõe de um ginásio com aproximadamente 1.447,00m² 

(mil e duzentos metros quadrados) contendo uma quadra poliesportiva, dois banheiros 
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(masculino e feminino), um depósito e arquibancadas. Até o ano de 2014, o instituto 

construírá uma piscina com 400m² (quatrocentos metros quadrados) de área, um vestiário 

com 175m² (cento e setenta e cinco metros quadrados) de área, um gabinete médico e 

odontológico com 270,00m² (duzentos e setenta metros quadrados) de área. Em 2016, o 

IFPB possuirá também um campo de futebol e pista de atletismo com 8.258m² (oito mil, 

duzentos e cinquenta e oito metros quadrados), totalizando uma área de 10.550,00m² (dez 

mil, quinhentos e cinquenta metros quadrados) de área construída destinada ao conjunto 

poliesportivo. 

A tabela abaixo demonstra sucintamente os ambientes já descriminados acima:  

DESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃO ÁREA (M
2
) 

CAPACIDADE 

(usuários) 

UTILIZAÇÃO 

M T N 

Salas de aula       

Sala 06 Bloco B 64,00 42 X X X 

Sala 07 Bloco B 64,00 42 X X X 

Sala 08 Bloco B 64,00 42 X X X 

Sala 09 Bloco C 64,00 42 X X X 

Sala 10 Bloco C 64,00 42 X X X 

Sala 11 Bloco A 64,00 42 X X X 

Sala 12 Bloco C 38,00 30 X X X 

Laboratórios       

Informática Bloco C 64,00 30 X X X 

Sala de desenho Bloco C 64,00 40 X X X 

Instalações prediais Bloco C 64,00 24 X X X 

Química e Física Bloco B 64,00 24 X X X 

Mecânica dos solos / Materiais de Construção Bloco B 64,00 24 X X X 

Construção civil Anexo 640,00 40 X X X 

Auditórios e/ou Salas de conferência       

Auditório atual Bloco B 64,00 50 X X X 

Auditório novo Anexo 710,00 310 X X X 

Biblioteca       

Biblioteca atual Bloco A 64,00 20 X X X 

Biblioteca nova Anexo 639,00 100 X X X 

Instalações administrativas       

Controle acadêmico Bloco Administrativo 30,00 05 X X X 

Conjunto Poliesportivo       

Quadra poliesportiva - 1.447,00 300 X X X 

Piscina - 400,00 40 X X X 

Vestiários - 175,00 10 X X X 

Gabinete Médico - 270,00 05 X X X 

Campo de futebol / pista de atletismo - 8.258,00 40 X X X 

       

Legenda: 
LOCALIZAÇÃO identificar (prédio, bloco, ala etc) 
SALA DE AULA identificar a sala (Ex: Sala 01); 
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ÁREA é a área total construída em m²;  
CAPACIDADE é a capacidade da área em número de usuários;  
UTILIZAÇÃO é o número médio de alunos atendidos por semana, em cada turno. 

 

Em cada bloco de aula existem dois banheiros, sendo um masculino e um 

feminino, totalizando oito banheiros (quatro masculino e quatro feminino) disponíveis para 

os alunos atualmente. Cada banheiro contém cinco box, sendo quatro deles com vasos 

sanitário e um chuveiro. Além disso, cada banheiro possui uma bancada com cinco cubas e 

uma área para PNE’S com um vaso sanitário e uma pia. Até 2016, o instituto possuirá 

dezesseis banheiros, sendo oito masculinos e oito femininos. 

A tabela abaixo discrimina sucintamente as instalações sanitárias atuais e as 

futuras expansões: 

  Instalações Sanitárias 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE LOCALIZAÇÃO ÁREA UNITÁRIA (M
2
) APNE 

ATUAIS     

MASCULINO 04 Bloco A, B, C e D 37,50 04 

FEMININO 04 Bloco A, B, C e D 37,50 04 

EXPANSÃO (até 2016)     

MASCULINO 08 Bloco E, F, G e H 37,50 08 

FEMININO 08 Bloco E, F, G e H 37,50 08 

Legenda: 
APNE – Adaptado para Portadores de Necessidades Especiais 

 

2.4 Equipamentos 

O Instituto Federal da Paraíba, campus Monteiro, disponibiliza aos discentes, para 

realização das atividades de ensino, pesquisa e extensão do curso, equipamentos de 

informática e outros recursos audiovisuais, localizados nos laboratórios, biblioteca e 

salas de aula.  

Com relação aos equipamentos de informática, A IES dispõe de 70 (setenta) 

computadores distribuídos em três laboratórios, sendo um específico para os alunos do 

curso de TCE e os outros dois para a comunidade acadêmica em geral.  Todos os 

computadores possuem internet on-line sem fio tipo wireless e acesso às redes de 

comunicação.  Dessa forma, os laboratórios estão sempre disponíveis aos alunos para 

trabalhos voluntários e individuais, sob orientação dos professores, onde cada aluno, 

independente de dispor ou não de um equipamento em casa, terá no instituto a chance 

de aprender a utilizar o computador como instrumento indispensável aos futuros 
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profissionais. Mais que simples instrumento de uso e pesquisa acadêmica, os 

laboratórios de informática são utilizados como salas de aula, quando necessário. 

Os equipamentos de multimídia e audiovisuais estão disponíveis para utilização de 

todos os segmentos universitários e professores, mediante agendamento prévio, 

dispondo de: a) 02 retroprojetores; b) 04 televisores; c) 12 projetores multimídias; d) 02 

filmadoras; e) 01 rádio web; f) 01 TV web; g) 01 aparelho de som; h) 02 impressoras; i) 

02 louças digitais. Todos os equipamentos estão em boas condições de funcionamento. 

A IES dispõe ainda de materiais de consumo (papéis, grampeador, clipes, 

perfurador, pincéis para louça branca, apagador de louça branca, etc.), sendo esse 

materiais disponíveis aos docentes para reprodução de materiais didáticos de forma à 

atender ao número de alunos e às disciplinas teóricas e práticas do curso.  

2.4.1.1.1 Acesso a equipamentos de informática pelos alunos 

A relação equipamento/aluno nos laboratórios de informática, via de regra, é de uma 

máquina para cada aluno. O laboratório de informática do campus é equipado com, no 

mínimo, 30 (trinta) computadores interligados à rede mundial de computadores. Para 

atender a demanda de alunos, caso haja necessidade, divide-se a turma em dois 

grupos para a realização de atividades. 

Há ainda mais dois laboratórios de informática no instituto, disponíveis aos alunos 

para acesso individual e aulas práticas, caso haja necessidade. 

2.5 BIBLIOTECA 

2.5.1.1 Apresentação 

A Biblioteca do IFPB Campus Monteiro, iniciou suas atividades em setembro de 

2010, com a admissão da Bibliotecária. Tem como objetivo apoiar efetivamente o processo 

de ensino desenvolvido pelo IFPB-Campus Monteiro, contribuir com a formação intelectual, 

social e cultural de seus usuários de forma individual e/ou coletiva, reunir e disseminar 

informações relevantes as atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão, construir  o 

processo do conhecimento. Sua missão é promover o acesso, a recuperação e a 

transferência da informação à  comunidade acadêmica, visando contribuir para sua 

formação profissional e humanística, colaborando para o desenvolvimento científico, 

tecnológico e cultural da sociedade como um todo 
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2.5.1.2 Espaço físico 

Tem  um acervo de  3.662 exemplares com 560 títulos aproximadamente, ainda temos 

muitas obras que foram doadas e não incorporadas ao acervo geral, por falta de pessoal 

auxiliar. 

INFRAESTRUTURA N° Área Capacidade 

Disponibilização do acervo 3.662 ex. 6m² (1) 05 

2.5.2 Leitura    (2)  

Estudo individual 03  (2) 03 

Estudo em grupo 03 mesas  (2) 03 

Sala de vídeo não  (2)  

Administração e processamento técnico do acervo 01   01 

Recepção e atendimento ao usuário 02   02 

2.5.3 Outras: (especificar)     

Acesso à internet 03  (3) 03 

Acesso à base de dados 05  (3) 05 

Consulta ao acervo 877  (3)  

TOTAL    

Legenda: 
N° é o número de locais existentes;  
Área é a área total em m²;  
Capacidade: (1) em número de volumes que podem ser disponibilizados; (2) em número de assentos; (3) em número de pontos de acesso. 

 

2.5.3.1 Instalações para o acervo 

Os mobiliários são: 03 mesas redondas, 16 cadeiras, 03 mesas retas,  04 armários , 

03 armários de pasta suspensa, 02 impressoras, 01 gelágua, 16 estantes dupla face, 03  

computadores,( 1 para pesquisa ) 04 fichários, 02 desumidificadores de ar, 01 escaninho 

de 20 portas para alunos, 01 carrinho para livros. Ainda é uma Biblioteca de pequeno porte, 

funciona em uma sala de aula, mas  existem os setores de;  recepção, guarda-volumes, 

atendimento ao usuário, sala de leitura,  processos técnicos e  obras de referências. 

 

A Biblioteca está organizada em ordem numérica alfabética de acordo com a 

Classificação Decimal Universal- CDU, juntamente com a Tabela de  Cutter (que determina 

o numero do autor) formando assim o numero de Chamada da obra, para localização nas 

Estantes. Uma seção de obras de referências, que não podem ser emprestadas, apenas 

para consultas em salas de aulas e na própria Biblioteca. Existe ainda a reserva técnica do 

acervo que por ser ainda uma sala pequena não podemos separar como uma seção, 
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fizemos apenas uma marca no bolso das obras para facilitar o reconhecimento  e 

colocamos então nas estantes no seu devido lugar. 

A Biblioteca por estar funcionando em instalações provisórias conta com um 

quantitativo de mobiliário e de equipamentos insuficiente para atender a demanda de todos 

os cursos oferecidos pela Instituição. No entanto, já estão sendo adquiridos todos os 

equipamentos e mobiliários adequados à implantação definitiva da nova Biblioteca em 

construção (moderna) e em faze de acabamento.  

 

2.4.1.2 Instalações para estudos individuais 

 
  Como estamos funcionando provisoriamente em uma sala de aula, não temos locais 

isolados, ou cabines de estudos individuais e em grupos instaladas, mas já foram 

adquiridas para funcionamento da nova biblioteca em construção com foi dito 

anteriormente. 

2.4.1.3 Instalações para estudos em grupos 

A Biblioteca disponibiliza uma ampla sala de estudos em grupos com capacidade 

para 64 (sessenta e quatro) alunos. 

2.5.3.1.1 Acervo geral 

O acervo da Biblioteca abrange as áreas do conhecimento, tais como: Ciências 

Exatas e da Terra, Ciências Biológicas Engenharia/Tecnologia, Ciências Sociais 

Aplicadas e Ciências Humanas, Linguísticas, Letras e Arte.  

 

ITEM 
NÚMERO 

TÍTULOS VOLUMES 

LIVROS 560 3.662 

PERIÓDICOS NACIONAIS   

Periódicos Estrangeiros - - 

CD-ROMs 08 35 

Fitas de vídeo - - 

DVDS   

Outros (especificar) 05 25 
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2.4.1.3 Horário de funcionamento 

A Biblioteca funciona de segunda a sexta-feira, com intervalo para almoço das 12:00 

às 14:00 e jantar das 17:00 às 18:30, não funcionando aos sábados.  

A reserva de livros só é feita na própria biblioteca e o acesso à base de dados (Portal de 

Periódicos da Capes), só acontece dentro da Instituição. 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

DIAS DA SEMANA 
MANHÃ TARDE NOITE 

INÍCIO FIM INÍCIO FIM INÍCIO FIM 

Segunda a sexta-feira 08:00 12:00 14:00 17:00 18:30 21:00 

Sábado x x x x x x 

 
 

2.5.4 Acervo Específico para o Curso 

2.5.4.1.1 Bibliografia Básica 

O Curso de Tecnologia em Construções de Edifícios dispõe de acervo específico e 

atualizado que atende aos programas das disciplinas do curso, obedecendo aos 

critérios de classificação e tombamento no patrimônio da IES. 

A adequação, atualização e verificação da relevância das bibliografias básica e 

complementar são realizadas, periodicamente, em reuniões pedagógicas de 

planejamento e nas reuniões do Colegiado do Curso. Quando necessárias, as 

solicitações de livros feitas pelos professores são encaminhadas ao setor responsável 

para aquisição. 

 

TÍTULO/AUTOR N
˚
 

1º DANTE, Luiz Roberto. Matemática: Contexto e Aplicações. Vol. 1, 2 e 3. São Paulo: Editora ÁTICA, 

2011. 

8 

1º IEZZI, Gelson; MURAKAMI, Carlos. Fundamentos de Matemática elementar – Conjuntos e 

Funções, Vol. 1.  São Paulo: Atual, 2011. 

8 

1º BECHARA. Evanildo. Gramática escolar da língua portuguesa. 2.ed. ampliada e atualizada pelo 

Novo Acordo Ortográfico. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2010. 

8 

1º FIORIN, J. L. & SAVIOLI, F. P. Lições de texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 2001.  
8 

1º KOCH, I. V.  Ler e escrever: estratégias de produção textual. São Paulo: Editor Contexto, 2009. 8 

1º BROWN, T. L., LeMay, H, E., Bursten, B, E. & Burdge, J. R. Química a Ciência -     Central. 

Pearson, 2005.  

8 

1º Callister, Jr, W. D. Ciência e Engenharia de Materiais – Editora LTC.  8 

1º MANZANO, A. L. N. G. e MANZANO, M. I. N. G. Estudo Dirigido de Informática Básica, 7ª Ed. 

Editora Érica, 2007. 

8 

1º HALLIDAY, D.; RESNICK, R. & WALKER, J., Fundamentos de física. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 

2009. (vol. 1).  

8 
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1º NUSSENZVEIG, H. Moysés, Curso de física básica. 4. ed. São Paulo: Blucher, 2011. (vol. 1). 8 

1º SEARS, Francis; YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, Roger A. & ZEMANSK, Mark Waldo. Física. 12. 

ed. São Paulo: Addison Wesley, 2008. (vol. 1). 

8 

2º CRESPO, A. A. Estatística Fácil. 18ª edição. São Paulo: Saraiva, 2002. 8 

2º IEZZI, Gelson. Fundamentos de Matemática Elementar – Estatística e Matemática Financeira. Vol. 

11. São Paulo: Atual, 2011. 

8 

2º MARCUSCHI, L. A. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo, Parábola 

Editorial, 2008. 

8 

2º MUNHOZ, R. Inglês instrumental: estratégias de leitura. São Paulo: Editora Texto Novo, 2001. vol. 

1.   

8 

2º MUNHOZ, R. Inglês instrumental: estratégias de leitura. São Paulo: Editora Texto novo, 2001. vol. 

2.   

8 

2º PARKER, J.; STAHEL, M. Password: English dictionary for speakers of Portuguese. São Paulo: 

Martins Fontes, 1995. 

8 

2º SOUZA, A. G. F. et. al. Leitura em língua inglesa: uma abordagem instrumental. São Paulo: Disal, 

2005. 

8 

2º BAUER, L. A. F. Materiais de Construção, Vol. 2, Editora LTC, 1994. 8 

2º FREIRE, W. J. Tecnologias e Materiais Alternativos de Construção, Editora Unicamp. 

 

8 

2º FREENCH, T., VIERCK, C.J. Desenho técnico e tecnologia gráfica. 7ª Ed. São Paulo: Globo, 

2002. 

8 

2º NEIZEL, Ernst. Desenho Técnico para a construção civil. Vol. 1. São Paulo: EPU-EDUSP, 1974. 8 

2º SILVA, A., RIBEIRO, C.T., DIAS, J., SOUSA, L. Desenho técnico moderno. 8ª Ed. Rio de Janeiro: 

Editora LTC, 2008. 

8 

2º LIMA, Claudia Campos. Estudo Dirigido de AutoCAD 2011. São Paulo: Editora Érica, 2010 8 

2º Física II 8 

2º Física II 8 

3º CRESPO, A. A.. Matemática Comercial e Financeira Fácil. São Paulo: Saraiva, 2009. 8 

3º SOBRINHO, J. D. V. Matemática Financeira. 7ª Ed. São Paulo: Atlas, 2000. 8 

3º CAPUTO, H. P. Mecânica dos solos e suas aplicações: fundamentos. R. de Jan.-RJ: LTC, 1988. 8 

3º PINTO, C. de S. Curso básico de mecânica dos solos: em 16 aulas com exercícios resolvidos. 

São Paulo-SP: Oficina do Texto, 2006. 

8 

3º SCHANID, F. Ensaios de campo e suas aplicações à engenharia de fundações. São Paulo-SP: 

Oficina de Textos, 2009. 

8 

3º FIORITO, A. J.S.I. Manual de argamassas e revestimentos: estudos e procedimentos de 

execução. São Paulo-SP: PINI, 2010. 

8 

3º FUSCO, P. B. Tecnologia do concreto estrutural: tópicos aplicados / São Paulo-SP: PINI, 2008. 8 

3º FERREIRA, Patrícia. Desenho Arquitetônico. Rio de Janeiro: Editora ao Livro Técnico, 2001.  8 

3º LEGGITT, Jim. Desenho de arquitetura: técnicas e atalhos que usam tecnologia. Porto Alegre: 

Bookman, 2004. 

8 

3º BORGES, A. C. Topografia Aplicada a Engenharia Civil. Editora Blucer, 2
a
 Edição, São Paulo, vol. 

1, 1977.  

8 

3º BORGES, A. C. Exercícios de Topografia. Editora Blucer, 3
a
 Edição, São Paulo.  8 

3º BORGES, A. C. Topografia Aplicada a Engenharia Civil. Editora Blucer, 2
a
 Edição, São Paulo, 

vol. 2, 1977.  

8 

3º BRAGA, B. et al, Introdução à Engenharia Ambiental. Prentice Hall, 2002, 2ª impressão, 2004. 8 

4º BOTELHO, M. H. C. Resistência dos Materiais: Para Entender e Gostar, Editora Edgard Blucher. 8 

http://www.livrariasaraiva.com.br/produto/1389178/tecnologias-e-materiais-alternativos-de-construcao/?PAC_ID=18659
http://www.livrariasaraiva.com.br/produto/1389178/tecnologias-e-materiais-alternativos-de-construcao/?PAC_ID=18659
http://www.livrariasaraiva.com.br/produto/1389178/tecnologias-e-materiais-alternativos-de-construcao/?PAC_ID=18659
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São Paulo, 1 Edição, 2008 

4º HIBBELER, R. C. Resistência dos Materiais. São Paulo, Editora Pearson Education - Br, 7
a
 

Edição, 2010. 

8 

4º AZEVEDO, Hélio Alves de. O edifício até a sua cobertura. 5 ed. São Paulo: Edguard Blucher, 

1979, vol.1  

8 

4º CHAVES, Roberto. Como construir uma casa. Rio de janeiro: Tecnoprint. 8 

4º YAGIZI, Walid. A Técnica de Edificar. São Paulo: PINI, SINDUSCON-SP.1998, 628 p 8 

4º KÖCHE, J. C. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e iniciação à pesquisa. 

Petropólis, RJ: Vozes, 2011. 29 ed. 

8 

4º LAKATOS, E. M; MARCONI, M. de A. Fundamentos de metodologia científica. 7 ed. São Paulo; 

Atlas, 2010.  

8 

4º _____. Metodologia do trabalho científico. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2009.  

 

8 

4º SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 23 ed. rev. São Paulo: Cortez, 2007. 8 

4º MACINTYRE, A. J. Instalações hidráulicas: prediais e industriais. Rio de Janeiro-RJ: LTC, 2010. 8 

4º Manual de saneamento Brasília-DF: MS/FNS, 2006. 8 

4° 
CHIAVENATO, I. Administração nos novos tempos. 2.3d. Rio de Janeiro: Campus, 2010. 

 

4° MAXIMINIANO A. C. A; Teoria Geral da Administração: Da revolução Urbana à revolução 

Industrial 6° Ed, Editora Atlas, 2006. 

 

5º BOTELHO, M. H. C. Concreto Armado Eu Te Amo. Vol. 1, 6
a
 Edição. 2010 Ed. Edgard Blucher, 

São Paulo. 

8 

5º FILHO, J. R. F.; CARVALHO, R. C. Calculo e Detalhamento de Estruturas Usuais de Concreto 

Armado. 3a Edição.  EDUFSCAR. 

8 

5º NAZAR, N. Fôrmas e Escoramentos para Edifícios - critérios para dimensionamento e 

escolha do sistema. Vol. 1,   Editora PINI, 1
a
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Paulo: Atlas, 1999. 182p. 

1 

7º OLIVEIRA, M. et al. Sistema de indicadores de qualidade e produtividade para a 

construção civil: manual de utilização. 2. ed. Porto Alegre: SEBRAE/RS, 1995. (Série SEBRAE 

Construção Civil). 

1 

7º SOUZA, R.; MEKBEKIAN, G. Qualidade na aquisição de materiais e execução de obras. São 

Paulo: Pini, 1996. 

1 

7º TUBINO, D. F. Manual de planejamento e controle da produção. São Paulo: Atlas, 1997. 1 

7º VIEIRA, H. F. Logística aplicada a construção civil: como melhorar o fluxo de produção nas 

obras. São Paulo: PINI, 2006. 

1 

7º CONTADOR, J. C.; et al. Gestão de operações: a engenharia de produção a serviço da 

modernização da empresa. São Paulo: Fundação Vanzolini: Edgard Blücher, 1997.  

1 
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7º HUGE, E. C.; ANDERSON, A. D. Guia para excelência de produção: novas estratégias para 

empresas de classe mundial. São Paulo: Atlas, 1993.  

1 

7º SLACK, N.; et al. Administração da produção. São Paulo: Atlas, 1997.  1 

7º ALMEIDA, J. R.; MELLO, C. S.; CAVALCANTI, Y. Gestão ambiental: planejamento, avaliação, 

implantação, operação e verificação. 2. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Thex Ed., 2004.  

1 

7º D’AVIGNON, A.; et al. Manual de auditoria ambiental. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2001. 1 

7º DONAIRE, D. Gestão ambiental na empresa. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1999. 1 

7º MESEGUER, A. G. Controle e garantia da qualidade na construção. São Paulo: Sinduscon-

SP/Projeto/PW, 1991. 

1 

 ALEXANDRINO, M. Direito do trabalho. 9 ed. rev. e atual. até a EC n. 52/2006. Rio de Janeiro: 

Impetus, 2006 

1 

 CARRION, V, CARRION, E. Comentários à consolidação das leis do trabalho. São Paulo: 

Saraiva, 2007. 

1 

 CASSAR, V B. Direito do trabalho. 4 ed.Rio de Janeiro: Impetus, 2010 1 

 OLIVEIRA, A de.  Prática trabalhista e previdenciária. São Paulo: Atlas, 2007.  

 CHIAVENATO, I. Como Abrir um Novo Negócio. São Paulo: Makron Books,1995.  

 DRUKER, P. F. Inovação e espírito empreendedor. 2 ed. São Paulo: Editora Pioneira, 1987.  

 PEREIRA, P. Enfrentando o Mercado de Trabalho. São Paulo: Nobel, 1997.  

 COSTA, N.. E. P. Marketing imobiliário. Goiânia: AB, 2002.  

Periódicos, bases de dados específicas, revistas e acervo em multimídia 

A Biblioteca tem acesso ao Portal de Periódicos da CAPES, que é um portal brasileiro de 

informação científica e tecnológica, mantido pela CAPES, Instituição de fomento à 

pesquisa, ligada ao Ministério da Educação – MEC, embora não disponha de assinatura de 

periódicos impressos na área em questão. O referido Portal tem como finalidade promover 

a democratização do acesso à informação. 

2.5.4.1.2 Periódicos 

 

 Preencher a posteriori 

2.5.4.1.3 Base de dados 

 Preencher a posteriori 

2.5.4.1.4 Jornais e revistas 

 

A Biblioteca conta com um acervo de 52 exemplares de revistas, fruto de doações. 
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JORNAIS E REVISTAS  

TÍTULO Jornal Revista 

1. Ministério da Educação – Secretaria de Educação profissional e Tecnológica – Brasília, Jan/2010.  4 

2. COPEL INFORMAÇÕES – Edição 297, Janeiro/Fevereiro de 2011  4 

3. Poli – Saúde, Educação e Trabalho – Ano III, N˚. 14 Nov./Dez. 2011  3 

4. Poli – Saúde, Educação e Trabalho – Ano III, N˚. 15 Jan./Fev. 2011  5 

5. Poli – Saúde, Educação e Trabalho – Ano III, N˚. 16 Mar./Abr. 2011  3 

6. Poli – Saúde, Educação e Trabalho – Ano III, N˚. 18 Jul./Ago. 2011  1 

7. Poli – Saúde, Educação e Trabalho – Ano IV, N˚. 19 Set./Out. 2011  5 

8. Poli – Saúde, Educação e Trabalho – Ano IV, N˚. 20 Nov./Dez. 2011  8 

9. RET-SUS – Trabalho e Educação Profissional em Saúde  1 

10. RET-SUS – Material Didático Para a Educação Profissional  1 

11. Revista Brasileira da Educação Profissional e Tecnológica  3 

12. Cientec  2 

13. Guia da Construção  6 

14. Atlas Escolar da Paraíba - 2ª Edição, 2000.  1 

15. Novo Atlas Geográfico e Estudantil  1 

16. Revista Técnico-científica da Área de Energia – COPEL, Número 15, 2011  3 

17. Principia – CEFET/PB  1 

TOTAL  52 

 

2.5.4.1.5 Acervo em multimídia 

Preencher a posteriori 

 

2.5.5 Serviço de acesso ao acervo 

Os serviços de acesso ao acervo são disponibilizados da seguinte forma: 

■ Empréstimo domiciliar de documentos do acervo geral, permitido aos servidores e 

alunos do IFPB; 

■ Consulta de periódicos e obras de referências; 

■ Empréstimo especial, reservado a documentos considerados especiais para esta 

Biblioteca; 

■ Comutação bibliográfica – COMUT; 

■ Acesso ao Portal de Periódicos CAPES; 

■ Levantamento de informações: trata-se de um levantamento das informações 

existentes no acervo local. O usuário, através de formulário próprio, solicita ao Setor 

de Coleções Especiais. Um item importante é que o assunto esteja bem definido e 

http://www.periodicos.capes.gov.br/
http://www.periodicos.capes.gov.br/
http://www.periodicos.capes.gov.br/
http://www.periodicos.capes.gov.br/
http://www.periodicos.capes.gov.br/
http://www.periodicos.capes.gov.br/
http://www.periodicos.capes.gov.br/
http://www.periodicos.capes.gov.br/
http://www.periodicos.capes.gov.br/
http://www.periodicos.capes.gov.br/
http://www.periodicos.capes.gov.br/
http://www.periodicos.capes.gov.br/
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delimitado para que não haja dúvida na recuperação da informação. Prazo previsto 

para o atendimento: 24 horas; 

■ Reserva de livros. 

 

2.5.6 Filiação institucional à entidade de natureza científica 

Preencher a posteriori. 

 

2.5.7 Apoio na elaboração de trabalhos acadêmicos  

Para apoiar na elaboração de trabalhos acadêmicos, a biblioteca oferece os seguintes 

serviços: 

■ Orientação técnica individual para elaboração e apresentação de trabalhos 

acadêmicos, com base nas Normas Técnicas de Documentação ABNT; 

■ Elaboração de Ficha Catalográfica em trabalhos acadêmicos (Catalogação na fonte); 

Uso de computadores e outros equipamentos para a realização de pesquisas, digitação de 

trabalhos e impressão de cópias, acesso ao portal de periódicos da CAPES. 

 

2.5.8 Pessoal técnico-administrativo 

 

NOME/CRB CARGO 
FORMAÇÃO 

PG G EM EF 

Porcina Formiga dos Santos Salgado Bibliotecária X    

Maria Martins Formiga Assitente de Alunos X    

      

Legenda: 
PG pós-graduação;  G graduação; EM ensino médio completo; EF ensino fundamental completo. 

 

2.5.9 Política de aquisição, expansão e atualização 

A expansão e atualização do acervo da biblioteca são feitos através de compra ou 

doação. 

A compra é realizada através de licitação, de acordo com os recursos disponíveis 

anualmente. Para essa forma de aquisição, são estabelecidas algumas prioridades. Entre 

elas, é necessário observar: 

■ Obras da bibliografia básica e complementar das disciplinas dos cursos de 

graduação; 
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■ Quantitativo satisfatório com relação ao número de livros disponível em 

proporcionalidade ao número de alunos (da bibliografia básica deve-se ter um 

mínimo de 03(três) títulos por disciplina; cada título com 01(um) exemplar para 

atender a um máximo de 06(seis) alunos; e da bibliografia complementar deve-se ter 

um mínimo de 05(cinco) títulos por disciplina, com 01(um) exemplar de cada; 

■ Assinaturas de periódicos conforme indicação dos docentes; 

■ Obras para cursos em fase de reconhecimento, credenciamento ou implantação; 

■ Obras indicadas por coordenadores de cursos, professores e alunos. 

Os critérios para seleção de doações consideram, especialmente, se os materiais 

doados estão de acordo com as necessidades dos usuários, bem como seu estado de 

conservação e o ano de publicação. 

2.6 LABORATÓRIOS E AMBIENTES ESPECÍFICO PARA O CURSO. 

 

Os laboratórios para uso das atividades do curso são: Informática, Mecânica dos e 

Solos e Materiais de Construção, Química e Física, Instalações Prediais e Construção Civil, 

conforme apresenta a tabela abaixo: 

 

LABORATÓRIOS 
ESPECÍFICO LOCALI-

ZAÇÃO 
ÁREA (M

2
) 

CAPACI-
DADE FG/B FP/E PP/PSC 

QUÍMICA E FÍSICA X   Bloco B 64,00 20 

Materiais de Construção e Mecânica dos Solos  X  Bloco B 64,00 20 

Sistemas Construtivos   X Anexo 640,00 40 

Instalações Prediais  X  Bloco C 90,00 24 

Desenho  X  Bloco C 64,00 40 

Informática X   Bloco C 64,00 30 

Legenda: 
FG/B – Laboratórios para a Formação Geral/Básica – assinale com X; 
FP/E – Laboratórios para a Formação Profissionalizante/específica – assinale com X; 
PP/PSC - Laboratórios para a Prática Profissional e Prestação de Serviços à Comunidade – assinale com X 

 
Esses laboratórios possuem excelentes condições de limpeza, iluminação, 

acústica, ventilação, conservação e comodidade necessárias às atividades desenvolvidas. 

 

2.6.1 Infraestrutura e serviços dos laboratórios especializados 

Dos laboratórios especializados, a sala de desenho conta com pranchetas modernas 

e confortáveis na proporção 1:1 viabilizando a prática necessária para disciplina, 

desenvolvendo projetos arquitetõnicos e perspectivas de peças, para o desenvolvimento de 
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habilidades específicas. Com relação ao laboratório de Mecãnica dos Solos e Materiais de 

Construção, a infraestrutura necessária para realizar ensaios de campo (indices físicos, 

propriedades dos materiais, argamassas e concretos, entre outros) em grupo de 04 (quatro 

alunos), podendo comportar até 05 (cinco) grupos, tendo em vista que o laboratório 

comporta 20 (vinte) alunos. Conforme a demanda, as aulas podem ser particionadas em 

dois grupos, em horários diferentes. Já o laborátório de Instalações Prediais, conporta até 

24 alunos em 08 (oito) cabines de trabalho, cada cabine, com capacidade para prática de 

03 (três) alunos, isso para instalações elétricas, no que se refere a Instalações 

hidrossanitárias o laboratorio pode atender até 36 alunos, e em ambas as esferas, devem 

ser simuladas a execução de serviços, referente a etapa de instalações prediais, de uma 

edificação. O laboratório natural de construção civil é amplo e deve conter todos os 

elementos de produção de um canteiro de obras, no qual os alunos podem participar de 

aulas praticas e simular o dia-dia de uma obra, esse espaço comporta até 40 alunos. 

 

2.6.2 Adequação dos recursos materiais específicos do curso 

Os laboratórios para uso das atividades específicas, do curso de Construção de 

Edifícios, apresentam equipamentos em quantidade e qualidade necessárias, de acordo 

com a estrutura didático-pedagógica, estabelecida nesta proposta, conforme as fichas dos 

laboratórios abaixo discriminadas. 

 

2.6.3 Fichas dos laboratórios 

FICHA DE LABORATÓRIO 
LABORATÓRIO DE: CONSTRUÇÃO CIVIL 

Área (m
2
):  Capacidade:  

EQUIPAMENTOS (essenciais para o funcionamento) 

DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 

Níveis de madeira 225 mm UND 5,00 

Níveis de bolhas de ar precisão de linha UND 5,00 

Mangueiras de nível UND 10,00 

Esquadro de alumínio UND 5,00 

Esquadro 14" cabo de Polipropileno UND 5,00 

Escala de madeira 2 m UND 3,00 

Trena 30 m longa UND 3,00 

Trena 5mx19mm robusta UND 3,00 

Bandeja para gesso UND 3,00 

Prumo Plástico 430 g para parede UND 10,00 
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FICHA DE LABORATÓRIO 
LABORATÓRIO DE: CONSTRUÇÃO CIVIL 

Colheres de pedreiro UND 10,00 

Talhadeiras de aço 10" chata UND 5,00 

Talhadeiras de aço 3/4 x12" sextavada UND 5,00 

Martelo 20 mm unha tamboreado UND 5,00 

Torques 8" carpinteiro UND 5,00 

Torques 5.1/4" azulejista UND 5,00 

Desempenadeira de madeira  16 x 27 cm c/ espuma UND 5,00 

Desempenadeira de aço  25,6 x 12 cm UND 5,00 

Régua de alumínio 2 m UND 5,00 

Escantilhão de Alvenaria vedação UND 5,00 

Martelo de borracha 60 mm cor branca UND 5,00 

Espátula para rejunte (10x22) cm UND 5,00 

Caixa para massa 90 l UND 5,00 

Jerica 170 l duas rodas com rolamento UND 2,00 

Carro de mão com rolamento UND 2,00 

Betoneira 120 L UND 1,00 

Máquina de cortar cerâmica profissional HD 750 UND 2,00 

Cortador de vidro vonder UND 2,00 

Riscador de azulejo master UND 2,00 

Perfil Cantoneira alumínio nat. 2 x 1/8" UND 3,00 

Esquadro de Alumínios para painéis de Gesso UND 3,00 

Prolongador de altura UND 3,00 

Esquadro T para Dry Wall UND 3,00 

Fita telada para Dry wall 45 m UND 5,00 

Ferramenta para aplicação de fita telada em dry wall UND 3,00 

Lixadeira manual 12 x 22 cm  UND 10,00 

Bucha plástica para Dry wall UND 10,00 

Bucha de nylon GK UND 10,00 

Nível alemão UND 3,00 
 

 

FICHA DE LABORATÓRIO 
LABORATÓRIO DE: INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 

Área (m
2
):  Capacidade:  

EQUIPAMENTOS (essenciais para o funcionamento) 

DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 

Tubo pvc soldavel eb-892 p/água fria predial dn 40mm M 5,00 

Tubo pvc serie normal - esgoto predial dn 100mm - nbr 5688 M 5,00 

Tubo pvc serie normal - esgoto predial dn 50mm - nbr 5688 M 5,00 

Tubo pvc serie normal - esgoto predial dn 40mm - nbr 5688 M 5,00 

Tubo pvc soldavel eb-892 p/água fria predial dn 20mm M 6,00 

Tubo pvc soldavel eb-892 p/água fria predial dn 25mm M 6,00 
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FICHA DE LABORATÓRIO 
LABORATÓRIO DE: INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 

Tubo pvc soldavel eb-892 p/água fria predial dn 32mm M 6,00 

Joelho pvc sold. 90g bb p/ esgoto predial dn 40mm UND 6,00 

Joelho pvc sold 45g pb p/ esgoto predial dn 50mm UND 6,00 

Joelho pvc sold 45g pb p/ esgoto predial dn 100mm UND 2,00 

Joelho pvc sold 90g pb p/ esgoto predial dn 100mm UND 2,00 

Joelho pvc sold. 45g p/ agua fria pred 20 mm UND 2,00 

Joelho pvc sold. 90g p/água fria predial 20 mm UND 10,00 

Joelho pvc sold. 90g p/água fria predial 32 mm UND 4,00 

Joelho pvc sold./rosca 90g p/água fria pred. 20mm x 1/2" UND 4,00 

Joelho pvc sold/rosca 90g p/água fria pred. 25mm x 3/4" UND 4,00 

Luva pvc c/rosca p/água fria predial 3/4" UND 2,00 

Luva pvc sold. p/água fria predial 20 mm UND 2,00 

Luva pvc sold. p/água fria predial 25 mm UND 2,00 

Luva pvc soldável / rosca p/água fria predial 20mm x 1/2" UND 2,00 

Registro pvc esfera vc soldável dn 20 UND 2,00 

Registro pvc pressão s-30 soldável 20mm UND 2,00 

Registro gaveta 3/4" bruto latão ref 1502-b UND 2,00 

Registro gaveta 1.1/2" ref 1509-c - c/ canopla acab. cromado simples UND 2,00 

Torneira cromada 1/2" ou 3/4" ref 1193 p/ lavatório UND 2,00 

Adaptador pvc roscavel c/ flanges e anel de vedação p/caixa d'a gua 1 1/2" UND 3,00 

Adesivo p/ pvc bisnaga c/ 17g UND 5,00 

Conjunto ligação plástica p/ vaso sanitário (espude + tubo + canopla) UND 2,00 

Te sanitário pvc p/ esgoto predial dn 100 x 100mm UND 2,00 

Te pvc sold 90g p/ água fria predial 20mm UND 8,00 

Te pvc sold 90g p/ água fria predial 25mm UND 3,00 

Te pvc sold 90g c/ rosca na bolsa central 32mm x 3/4" UND 2,00 

Te pvc sold 90g c/ bucha latão na bolsa central 25mm x 3/4" UND 2,00 

Te pvc c/rosca 90g p/ água fria predial 3/4" UND 2,00 

Te sanitário pvc p/ esgoto predial dn 50 x 50mm UND 2,00 

Vedação pvc 100 mm p/saída vaso sanitário tipo eg-27 UND 2,00 

Suporte para caixa d'água 40 cm  UND 2,00 

Válvula em plástico branco 1" sem unho c/ ladrão p/ lavatório UND 2,00 

Torneira de boia real 3/4" c/ balão plástico UND 2,00 

Junção simples pvc serie r p/esg predial dn 40mm UND 2,00 

Lixa p/ parede ou madeira nº 100 UND 2,00 

Plug pvc c/rosca p/ água fria predial 3/4" UND 5,00 

Plug pvc p/ esg predial 50mm UND 3,00 

Nipel pvc c/ c/ rosca p/ agua fria predial 3/4" UND 3,00 

Bucha redução pvc rosca 1" x 3/4" UND 3,00 

Bucha redução pvc sold longa p/ água fria predial 50mm x 20mm UND 3,00 
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FICHA DE LABORATÓRIO 
LABORATÓRIO DE: INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 

Ralo sifonado pvc cilíndrico 100x40mm c/grelha redonda branca UND 2,00 

Eucatex branco perfurado 122x275  UND 2,00 

Sifão de plástico sanfonado UND 4,00 

Engate flexível  1/2" x 30 cm UND 2,00 

Anel de vedação para bacia sanitária  UND 2,00 

Joelho de 90g esgoto 100 mm UND 2,00 

Parafuso para fixação UND 2,00 

Bandeja Bioprátika - 43x29x7cm - 7,5L  UND 10,00 
 

 

FICHA DE LABORATÓRIO 

LABORATÓRIO DE: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
Área (m

2
):  Capacidade:  

EQUIPAMENTOS (material de consumo para aulas práticas) 

DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 

Cabo Flexível 1,5 mm² (peça com 100 m) UND 6,00 

Cabo Flexível 2,5 mm² (peça com 100 m) UND 6,00 

Cabo Flexível 4,0 mm² (peça com 100 m) UND 3,00 

Cabo Flexível 6,0 mm² (peça com 100 m) UND 3,00 

Caixa de tomada 4" x 2" UND 20,00 

Caixa de tomada 4" x 2" com interruptor de 1 seção UND 10,00 

Caixa de tomada 4" x 4" com interruptor de 1 seção, Sendo 1 paralelo UND 10,00 

Caixa para Interruptor de 1 seção UND 10,00 

Caixa para Interruptor de 2 seções, seção paralelo UND 10,00 

Disjuntor de 10 A UND 22,00 

Disjuntor de 20 A UND 11,00 

Disjuntor de 30 A UND 11,00 

DR para área molhada UND 2,00 

Quadro de Distribuição UND 11,00 
 

 

FICHA DE LABORATÓRIO 
LABORATÓRIO DE: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Área (m
2
):  Capacidade:  

EQUIPAMENTOS (material para confecção das estações de trabalho) 

DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 

Chapa Compesada em Madeirite 5 mm (2,20 x 1,10 ) m UND 65,00 

Sarrafos em madeira serrada ( 2 x 4 ) cm M 260,00 

Pontaletes em madeira serrada ( 7,5 x 7,5 ) cm M 60,00 

Pregos (18 x 27) mm KG 15,00 

Parafusos para fixação UND 80,00 
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FICHA DE LABORATÓRIO 
LABORATÓRIO DE: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Área (m
2
):  Capacidade:  

FERRAMENTAS 

DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 

MULTIMETRO DIGITAL CAT III- HM 2000 UND 8,00 

MULTIMETRO ANALÓGICO ET II - 3021 UND 8,00 

Alicate Universal 8” UND 8,00 

Alicate de Bico Chato 6” UND 8,00 

Alicate Desencapador UND 8,00 

Chave de Fenda 1/4” x 6” UND 8,00 

Chave de Fenda 3/16” x 5”; UND 8,00 

Chave de Fenda 1/8” x 5”; UND 8,00 

Chave Inglesa pequena; UND 8,00 

Martelo UND 8,00 

 Furadeira UND 2,00 

Caixa para Guardar as Ferramentas UND 2,00 
 

 
FICHA DE LABORATÓRIO 

LABORATÓRIO DE: MECÃNICA DOS SOLOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

Área (m
2
): 64,00 m² Capacidade: 20 ALUNOS 

EQUIPAMENTOS (essenciais para o funcionamento) 

Descrição Qtde. 

BAGUETA DE VIDRO 6MMX300MM 06 

CONJUTO DE PENEIRAS COM TAMPA E FUNDO 02 

Densímetro de Bulbo para sedimentação de Solos 10 

ESCOVA COM FIO DE BRONZE PARA LIMPEZA DE PENEIRAS 10 

ESCOVA COM FIO DE NYLON PARA LIMPEZA DE PENEIRAS 03 

Repartidor de amostras, completo: 01 

ARGAMASSADEIRA 01 

CÁPSULAS DE ALUMÍNIO DE 40x25MM/30ML 10 

ESPÁTULA DE AÇO INOXIDÁVEL 10X2CM 10 

Dessecador de vidro com placa de diâmetro 250mm 02 

TERMÔMETRO DIGITAL TIPO ESPETO, 02 

Estufa elétrica, com controlador de temperatura de 50°C a 200°C. 02 

PINÇA EM FORMA DE TESOURA EM AÇO INOXIDÁVEL-22cm 10 

TERMÔMETRO DE MERCÚRIO DE 210ºC PARA ESTUFA 10 

PROVETA DE VIDRO GRADUADO CAPACIDADE 250, 500 e 1.000 ML 10 

PROVETA DE PLÁSTICO CAPACIDADE 250 ML, E RESOLUÇÃO DE 2,5 ML 10 

BECKER, COPO DE VÍDRO - CAPACIDADE 600 ml 10 

COPO BECKER CAPACIDADE  250 ML, GRADUADO 10 

CÁPSULA DE VIDRO PIREX - DIÂMETRO 11 CM 10 

GARRAFA LAVADORA, CAPACIDADE 1 LITRO, 02 

BARRIL DE VIDRO CAPACIDADE 10 LITROS - COM TAMPA E TORNEIRA 03 

BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL, 220V, COM CAPACIDADE DE ATÉ 5.000 GRAMAS E 
RESOLUÇÃO DE 0,1G 

02 

Peneirador Eletromagnético de bancada, capacidade para 8 (oito) peneiras de   8x2” ou 

17 (dezessete) peneiras de  8x1” mais fundo e tampa. 
01 

Dispersor de amostras, para dispersão do Solo em ensaios de granulometria, sedimentação 
e massa específica dos grãos. 

01 

CÁPSULA DE PORCELANA - DIÂMETRO 12 CM - CAP.   285ML 10 

Aparelho Casa Grande elétrico com contador de golpes. 02 
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FICHA DE LABORATÓRIO 

LABORATÓRIO DE: MECÃNICA DOS SOLOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

CALIBRADOR DA DUREZA DA BASE DE EBONITE C/ESFERA, 01 

CALIBRADOR DE ALTURA DE QUEDA DA CONCHA, ref. I-1054 10 

PLACA DE VIDRO ESMERILHADA, 300X300X5MM, 03 

CILINDRO METÁLICO,  Ø 3x100MM (GABARITO), ref. I-1020-A 10 

MARRETA DE 1 KG, ref. C-1024-G 01 

IN SITU, FRASCO  DE  POLIETILENO  BOCA  LARGA CAP.  10  LITROS 01 

VIDRO DE AMOSTRA 250 CC, 02 

FUNIL METÁLICO PARA DENSIDADE 6”, 01 

BANDEJA COM ORIFÍCIO PARA DENSIDADE Ø 6”, 01 

PICNÔMETRO,  500 ML - COM ROLHA, 10 

TRADO CONCHA DIÂMETRO 4”, COM CRUZETA E HASTE  DE 1 METRO 01 

HASTE 3/4”x 1 METRO (EXTENSÃO) PARA TRADO CONCHA 03 

TRADO HELICOIDAL DE 2.1/4", COM CRUZETA E HASTE DE 1 METRO 01 

ALMOFARIZ COM MÃO DE GRAL RECOBERTA DE BORRACHA 02 

BANDEJA GALVANIZADA COM ALÇAS, 50X30X6CM, 20 

CÁPSULAS DE ALUMÍNIO DE 60 x 40MM / 110ML PARA  SOLOS FINOS 50 

CÁPSULAS DE ALUMÍNIO DE 120x50MM/560ML PARA  SOLOS GRAÚDOS 50 

COLHER CONCHA  TIPO JARDINEIRO, 05 

Balança elétrica digital 02 

Aparelho de speedy, completo 05 

CAIXA P/ UMIDÍMETRO, COM 100 AMPOLAS 01 

COLHER PARA CORPOS DE PROVA Ø 10X20CM, 05 

HASTE DE Ø 5/8" X 600 MM, ref. I-3006-D, marca Pavitest 05 

FUNIL PARA FORMA Ø 10X20CM, 05 

Molde cilíndrico para Corpos de Prova em Concreto, fabricado em aço zincado 80 

ESCOVA PARA LIMPEZA DE FORMAS, 03 

Vibrador de imersão elétrico completo, com agulha de 25x340mm em aço tratado 01 

DISCO DE NEOPRENE, Ø 10X20CM, PARA REGULARIZAR IMPERFEIÇÕES DOS 
CORPOS DE PROVA DE CONCRETO, 

100 

Faceador (capeador) para Corpos de Prova Ø de 10 x 20 cm, fabricado em aço 01 

Tacho de alumínio fundido para derreter enxofre, com alças e capacidade de 10 Litros 01 

FOGAREIRO A GÁS, TIPO LIQUINHO, 01 

Prensa eletro - hidráulica, para ensaios de concreto, capacidade de 100 toneladas, digital, 
ref. I-3025-B, marca Pavitest 

01 

CONJUNTO SLUMP TEST COMPLETO 01 

COLHER CONCHA PARA CP Ø 15X30CM 02 

PENETRÔMETRO, APARELHO DE VICAT AUTOMÁTICO PARA DETERMINAÇÃO DO 
TEMPO DE INICIO E FIM DE PEGA DO CIMENTO 

02 

INFRAESTRUTURA BÁSICA (incluindo o mobiliário) 

Descrição Qtde. 

Bancada em Granito 02 

Pia  01 

Armário 02 

Mesa de concreto 01 

  

ÁREAS ACADÊMICAS ATENDIDAS 

Curso 
 Superior de Tecnologia em Construção de Edifícios 

DESCRIÇÃO DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS CONSIDERADAS SIGNIFICATIVAS 
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FICHA DE LABORATÓRIO 

LABORATÓRIO DE: MECÃNICA DOS SOLOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

RESPONSÁVEL 
FORMAÇÃO 

CARGO/FUNÇÃO RT 
PG G EM EF 

       

POLÍTICA DE USO DO LABORATÓRIO 

 
 
 
 

 
 

3 REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

 

Instrumento de Renovação de Reconhecimento Roteiro 

1. D1 - Organização didático-pedagógica  

1.1. Implementação das políticas institucionais constantes no PDI, no âmbito do curso. Capitulo II 2  

1.2. Funcionamento de instância(s) coletiva(s) de deliberação e discussão de questões 
inerentes ao desenvolvimento e qualificação do curso 

Capitulo III 2.2. 

1.3. Coerência do PPC e do currículo com as Diretrizes Curriculares Nacionais.  Capitulo II 3.2. 

1.4. Coerência entre o PPC e o modelo de Educação a Distância utilizado (indicador 
exclusivo para EAD). 

Capitulo II 5.6  

1.5. Efetividade na utilização dos mecanismos gerais de interação entre professores, 
alunos, tutores e tecnologias (indicador exclusivo para EAD). 

Capitulo II 5.7 

1.6. Adequação e atualização das ementas, programas e bibliografias dos componentes 
curriculares, considerando o perfil do egresso. 

Capitulo II 3.3.1 

1.7. Adequação dos recursos materiais específicos do curso (laboratórios e instalações 
específicas, equipamentos e materiais) com a proposta curricular. 

Capitulo IV 4.2 

1.8. Coerência dos procedimentos de ensino-aprendizagem com a concepção do curso Capitulo II 4.2 

1.9. Atividades acadêmicas articuladas à formação: a) prática profissional e/ou estágio 
(NSA); b) trabalho de conclusão de curso (TCC) (NSA); c) atividades complementares e 
estratégias de flexibilização curricular. 

Capitulo II 5  

1.10. Ações implementadas em função dos processos de autoavaliação e de avaliação 
externa (ENADE e outros). 

Capitulo II 6.1  

2. D2 - Corpo docente, corpo discente e corpo técnico-administrativo 
 

2.1.Formação acadêmica, experiência e dedicação do coordenador à administração e à 
condução do curso. 

Capitulo III 2  

2.2. Caracterização (tempo de dedicação e de permanência sem interrupção), composição 
e titulação do Núcleo Docente Estruturante (NDE). 

Capitulo III 2.3 

2.3. Titulação e experiência do corpo docente e efetiva dedicação ao curso. 
Capitulo III 3.1  

2.4. Produção de material didático ou científico do corpo docente 
Capitulo III 3.4  

2.5. Adequação da formação e experiência profissional do corpo técnico e administrativo. 
Capitulo III 4.1 
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Instrumento de Renovação de Reconhecimento Roteiro 

2.6. Adequação, formação e experiência dos docentes em relação à modalidade de EAD 
(indicador exclusivo para EAD). 

Capitulo III 3.3.4  

2.7. Adequação, formação e experiência dos tutores (indicador exclusivo para EAD). 
Capitulo III  3.3.5 

2.8. Caracterização (tempo de dedicação e de permanência sem interrupção) do corpo de 
tutores (indicador exclusivo para EAD) Capitulo III 3.3.6 

3. D3 - Instalações físicas 
 

3.1. Espaços físicos utilizados no desenvolvimento do curso. 
Capitulo IV 2  

3.2. Tipologia e quantidade de ambientes/laboratórios de acordo com a proposta do curso. 
Capitulo IV 4  

3.3. Livros - Bibliografia Básica. 
Capitulo IV 3.2.1 

3.4. Livros - Bibliografia Complementar. 
Capitulo IV 3.2.2 

3.5. Periódicos, bases de dados específicas, revistas e acervo em multimídia. 
Capitulo IV 3.2.3 

3.6. Formas de acesso dos alunos de cursos à distância à bibliografia básica, 
complementar e a periódicos (indicador exclusivo para EAD). 

Capitulo IV 3.3.1 

3.7. Instalações para equipe de tutores e professores (indicador exclusivo para EAD). 
Capitulo IV 2.4.2 

4. Requisitos legais 
 

4.1. Coerência dos conteúdos curriculares com as Diretrizes Curriculares Nacionais - DCN 
e com o Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia 

Capitulo II 2.2.1  

4.2. Estágio supervisionado. 
Capitulo II 5.1 

4.3. Disciplina optativa/obrigatória de Libras (Dec.º 5.626/2005) 
Capitulo II 3.2 

4.4. Condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida. (Dec. 
5.296/2004, com prazo para implantação das condições até dezembro de 2008). 

Capitulo II 3.2 

4.5. Trabalho de Conclusão de Curso 
Capitulo II 5.2  

4.6. NDE - Núcleo Docente Estruturante 
Capitulo III 2.3 
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INSTRUMENTO DE RECONHECIMENTO (BACHARELADO E 
LICENCIATURA) 

ROTEIRO 

1. D1 - Organização didático-pedagógica  

1.1 Implementação das políticas institucionais constantes do Plano de 
Desenvolvimento Institucional – PDI, no âmbito do  curso 

Capitulo II 2  

1.2 Autoavaliação do curso Capitulo III 6.1 

1.3 Atuação do coordenador do curso  Capitulo III 2.1.2 

1.4 Objetivos do curso (imprescindível) Capitulo II 1.1 

1.5 Perfil do egresso Capitulo II 1.2 

1.6 Número de Vagas Capitulo I 2.1 

1.7 Conteúdos curriculares (imprescindível) Capitulo II 3.1  

1.8 Metodologia Capitulo II 4.1 

1.9 Atendimento ao discente Capitulo III 1.2  

1.10 Estímulo a atividades acadêmicas Capitulo III 1.2.3 

1.11 Estágio supervisionado e prática profissional Capitulo II 5.1  

1.12 Atividades complementares Capitulo II 5.3  

2. D2 - Corpo docente 
 

2.1 Composição do NDE (Núcleo Docente Estruturante) 
Capitulo III 2.3 

2.2 Titulação e formação acadêmica do NDE 
Capitulo III 2.3 

2.3 Regime de trabalho do NDE 
Capitulo III 2.3 

2.4 Titulação e formação do coordenador do curso 
Capitulo III 2.1  

2.5 Regime de trabalho do coordenador do curso 
Capitulo III 2.1.2 

2.6 Composição e funcionamento do colegiado de curso ou equivalente 
Capitulo III 2.2 

2.7 Titulação do corpo docente (imprescindível) 
Capitulo III 3.3.1 

2.8 Regime de trabalho do corpo docente (imprescindível) Capitulo III 3.3.2 

2.9 Tempo de experiência de magistério superior ou  
experiência do corpo docente 

Capitulo III 3.3.3 

2.10 Número de vagas anuais autorizadas por “docente 
equivalente a tempo Integral 

Capitulo III 3.6 

2.11 Alunos por turma em disciplina teórica Capitulo I 2.1 

2.12 Número médio de disciplinas por docente Capitulo III 3.7 

2.13 Pesquisa e produção cientifica Capitulo III 3.4  
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INSTRUMENTO DE RECONHECIMENTO (BACHARELADO E 
LICENCIATURA) 

ROTEIRO 

3. D3 - Instalações físicas 
 

3.1 Sala de professores e sala de reuniões 
Capitulo IV 2.1 

3.2 Gabinetes de trabalho para professores 
Capitulo IV 2.2 

3.3 Salas de aula 
Capitulo IV 2.3 

3.4 Acesso dos alunos aos equipamentos de informática 
Capitulo IV 2.4.1 

3.5 Registros acadêmicos 
Capitulo V 

3.6 Livros da bibliografia básica (imprescindível) 
Capitulo IV 3.2.1 

3.7 Livros da bibliografia complementar 
Capitulo IV 3.2.2 

3.8 Periódicos especializados indexados e correntes 
Capitulo IV 3.2.3 

3.9 Laboratórios especializados (imprescindível) 
Capitulo IV 4 

3.10 Infraestrutura e serviços dos laboratórios especializados 
Capitulo IV 4.1 

4. Requisitos legais 
 

Coerência dos conteúdos curriculares com as Diretrizes Curriculares Nacionais 
– DCNs 

Capitulo II 3 

Estágio supervisionado 
Capitulo II 5.1  

Disciplina obrigatória/optativa de Libras (Dec. nº 5.626/2005) 
Capitulo II 3.2 

Carga horária mínima e tempo mínimo de integralização Bacharelado: Parecer 
CNE/CES 08/2007 e Resolução CNE/CES 02/2007; Licenciatura: Parecer 
CNE/CP 28/2001 e Resolução CNE/CP 02/2002; Pedagogia: Resolução 
CNE/CES 01/2006). 

Capitulo II 3.2 

Condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida 
(Dec. 5.296/2004, com prazo de implantação das condições até dezembro de 
2008 ). 

Capitulo IV 1.5 

Trabalho de Conclusão de Curso – TCC (consoante Diretrizes Curriculares 
Nacionais de cada curso) 

Capitulo II 5.2 

NDE (Núcleo Docente Estruturante) Portaria MEC nº 147/2007. 
Capitulo III 2.3 
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I CONTEXTUALIZAÇÃO DA IES E DO CURSO 

 

1 CONTEXTO DA INSTITUIÇÃO 

1 DA MANTENEDORA – PESSOA JURÍDICA (PDI) 

 
 

1.1 IDENTIFICAÇÃO DA MANTENEDORA 

 

 Quando a mantenedora for a União, preencher apenas o nome e deixar em branco os demais. 
 

Nome: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - MEC 

CNPJ:  

End.: Rua   ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BLOCO L - ED. SEDE E ANEXOS 

Cidade: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70.047-900 

Fone: (0xx 61) 0800 616161 Fax:  

E-mail:  Site: www.mec.gov.br 

 
 
 

1.2 DIRIGENTE PRINCIPAL DA MANTENEDORA 

 

 Quando a mantenedora for a União, deixar em branco todos os campos deste item. 

 Anexar demonstração de experiência e qualificação profissional, vinculada à atividade proposta. Utilizar 
o modelo de Currículo para coordenador e docentes. 

Nome: João Batista de Oliveira Silva 

End.: Rua Rita Sabino de Andrade, 313 – Apto 101 Cond. Resid. Barcelona - Bessa  

Cidade: João Pessoa UF: PB CEP: 58.036-610 

Fone: (83) 3246-2292/9983-1019 Fax:  

E-mail: silvabo@globo.com ou silvabo@ifpb.edu.br  

mailto:silvabo@globo.com
mailto:silvabo@ifpb.edu.br
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DA INSTITUIÇÃO MANTIDA (PDI) 

 
1.3 IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO MANTIDA 

 

Nome: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA 

CNPJ: 10.783.898/0002-56 

End.: Av. P Av. Primeiro de maio, 720 – Jaguaribe 

Cidade: João Pessoa UF: PB CEP: 58.015-430 

Fone: (83) 3208-3034/32013021 Fax: 
(83) 3241-4408 

E-mail: dgjp@ifpb.edu.br Site: http://www.ifpb.edu.br 

 
 
 

1.4 CORPO DIRIGENTE DA INSTITUIÇÃO MANTIDA 

 

 Anexar Curriculum Vitae do corpo dirigente 

 Anexar demonstração de experiência e qualificação profissional, vinculada à atividade proposta. Utilizar 
o modelo de Currículo para coordenador e docentes. 

 

Dirigente Principal da Instituição de Ensino 

Cargo: Diretor Geral 

Nome:  

End.:  

Cidade:  UF: PB CEP:  

Fone:  Fax:  

E-Mail:  

 

Pró-Reitor de Graduação ou Diretor de Ensino 

Cargo Diretor de Ensino 

Nome:  

End.:  

Cidade:  UF: PB  CEP:  

Fone:  Fax:  

e-Mail:  

 

Dirigente da Unidade de Ensino a Qual Pertence o Curso (No caso de instituição multi campi ou multi unidades) 
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Cargo: Diretor de Departamento 

Nome:  

End.:                        

Cidade:  UF: PB CEP:  

Fone:  Fax:  

e-Mail:  

 

Dirigente ao qual está subordinado o Coordenador do Curso 

Cargo: Chefe de Unidade 

Nome:  

End.:  

Cidade:  UF: PB CEP:  

Fone:  Fax:  

e-Mail:  

 
 
1.5 HISTÓRICO DA MANTENEDORA E DA INSTITUIÇÃO MANTIDA 

 

 Máximo de 3 páginas ou 100 linhas.  
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba - IFPB é uma Instituição 

centenária, vinculada ao Ministério da Educação, reconhecida no Estado da Paraíba, como referência na 

educação profissional e tecnológica.  

O IFPB tem como objetivo qualificar profissionais para os diversos setores da economia brasileira, 

realizar pesquisas e desenvolver novos processos, produtos e serviços em colaboração com o setor 

produtivo através da oferta de cursos de educação profissional e tecnológica. Suas origens remontam ao 

início do século XX, quando em 1909, através do Decreto nº. 7.586 de 23 de setembro, no governo do 

Presidente da República Nilo Peçanha foi criada a Escola de Aprendizes e Artífices da Paraíba (EAA), esta 

Escola pertenceu a um grupo de dezenove instituições criadas com a finalidade de atender a realidade 

econômica local em consonância com as transformações da sociedade brasileira. Eram subordinadas 

administrativamente a uma autoridade do poder central que mantinha diretrizes pedagógicas comum a 

todas. 

Assim, a EAA na Paraíba, começou a funcionar com os cursos que atendiam as necessidades do 

mercado daquela época, ou seja, Alfaiataria, Marcenaria, Serralharia, Encadernação e Sapataria. Os cursos 

eram realizados em conjunto com o curso Primário e destinados ao atendimento daqueles que 

necessitavam de uma profissão e não podiam pagar pelo ensino. Essa fase caracterizou-se pela oferta de 

cursos relacionados à manufatura. 
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A EAA da Paraíba, situada na Capital do Estado, localizou-se inicialmente no Quartel da Polícia Militar 

até o ano de 1929 sendo transferida para um prédio na Avenida João da Mata, no Bairro de Jaguaribe. 

Em 1937, por meio da Lei nº. 378 a EAA transformava-se em Liceu Industrial sendo a primeira a 

tratar, especificamente, de Ensino Técnico, Profissional e Industrial. Desse modo, ofertando o Ginásio 

Industrial, representando uma segunda fase da história econômica brasileira.  

Com a Reforma Capanema em 1941 houve várias mudanças importantes na educação brasileira, 

inclusive para o Ensino Profissional que vivenciou diversas transformações como forma de adequação ao 

momento sócio-histórico e cultural do país. 

O Decreto nº. 4.127/42 transformou o Liceu Industrial em Escola Industrial de João Pessoa, também 

conhecida pela denominação de Escola Industrial Federal de João Pessoa até 1959. 

No contexto surge a Escola de Economia Doméstica Rural (1955- 1979), sendo esta a primeira 

denominação da Escola Agrotécnica Federal (EAF) na cidade de Sousa baseada no Decreto 9.613, de 20 

de agosto de 1946, na zona urbana, sendo autorizada a funcionar a partir de 09 de agosto de 1955. 

A Escola Agrotécnica surgiu da iniciativa do sousense, engenheiro civil, Carlos Pires de Sá, que junto 

a Superintendência do Ensino Agrícola Veterinário (SEAV), órgão vinculado ao Ministério da Agricultura, 

conseguiu a instalação na cidade do Curso de Magistério e Extensão em Economia Rural Doméstica, 

através da Portaria nº. 552, de 04 de junho de 1955, objetivando formar professoras rurais. 

Em 1960, a já então Escola Técnica Federal da Paraíba (ETF/PB), transfere-se da Rua João da Mata 

para um prédio construído na Avenida 1º de maio, número 720, atualmente, denominado IFPB/Campus de 

João Pessoa. 

Naquele contexto, a Escola Técnica Federal da Paraíba iniciava a implantação de cursos técnicos em 

nível de 2º. Grau (atualmente denominado ensino médio), através dos Cursos Técnicos em Construção de 

máquinas e Motores e o de Pontes e Estradas. A oferta dos referidos Cursos tinham a finalidade de atender 

a demanda da intensificação do processo de modernização industrial do país. 

Posteriormente, em 1964, foram extintas as Oficinas de Artes em Couro e Alfaiataria, sendo 

substituídas pelas Oficinas Industriais e de Eletricidade. Nesse contexto, a instituição caracterizava-se pela 

oferta quase exclusiva de cursos técnicos de nível médio com o objetivo de atender ao novo modelo 

econômico desencadeado pelo propalado “milagre econômico”, especialmente na década de 1970. 

Em todas as fases: manufatureira, industrial e desenvolvimentista, as Escolas sempre procuravam 

articular a formação profissional com a educação básica, através do ensino fundamental ou médio.  

Em 1960, a Escola de Economia Doméstica Rural de Sousa se transfere para sua sede definitiva. Em 

1963, a Escola de Economia Doméstica Rural de Souza passa a ofertar o Curso Técnico em Economia 

Doméstica em nível de 2º. Grau (atual Ensino Médio), conforme autorização do Decreto nº.. 52.666. 

O processo de “cefetização” das Escolas Técnicas Federais teve início em 1978, com a Lei nº. 6.545 

a partir da qual foi autorizado o funcionamento dos três primeiros Centros Federais de Educação 

Tecnológica (CEFET’s): o do Paraná, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Aos poucos, outras Escolas Técnicas 

foram se adaptando ao novo contexto sócio-político, econômico e cultural e, gradativamente, foram 

transformadas em CEFET’s, a exemplo da Escola Técnica do Maranhão (1989) e posteriormente a da Bahia 
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(1993) através do Decreto N.º.935. 

Assim, a Escola Técnica Federal da Paraíba (unidade de João Pessoa) dando início ao processo de 

expansão, modernizou sua estrutura física, interiorizando a oferta de ensino técnico através da criação de 

sua primeira Unidade de Ensino Descentralizada (UnED) no município de Cajazeiras em 1994 e em 2007, 

inaugurou uma outra UnED na cidade de Campina Grande. 

 

 

1.6 AS ATIVIDADES PRINCIPAIS DA INSTITUIÇÃO MANTIDA 
 
 

 

Exemplo: 

A Faculdade Matrix, com sede em Prainha, constitui-se em uma instituição de ensino superior mantida pelo 

IESM – Instituto de Educação Superior Matrix, instituição jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, 

voltada para a formação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de profissionais e especialistas em nível de 

graduação e pós-graduação. 

Na graduação são oferecidos os cursos de Administração com habilitação em Empresas e Administração 

com habilitação em Gestão de Sistemas de Informação. 

Na área de Pós-Graduação serão oferecidos cursos nas mais diversas áreas do conhecimento, na 

modalidade semi-presencial: Gestão de Pessoas, Ecologia e Manejo Sustentável dos Recursos Naturais, 

Gestão da Qualidade e Segurança Alimentar, Novas Tecnologias na Educação e Gestão de TI, Educação 

Inclusiva e as Abordagens Pedagógicas, Docências e as Novas Linguagens do Ensinar e Aprender, 

Pedagogia Empresarial e Curso Superior de Polícia – CSP. 

 

Ressalte-se que atualmente o IESM, nas instalações onde funciona a FACIX, também oferta cursos de nível 

técnico profissionalizantes, por meio do Colégio Politécnico Urbis, os quais são: Administração, Informática 

com ênfase em Programação, Nutrição e Dietética, Biodiagnóstico e Farmácia de Manipulação. Esta 

experiência será bastante útil para a FACIX quando da oferta dos cursos superiores de tecnologia, pois, 

estes unem peculiaridades da educação superior e da educação profissional, nível e modalidade de 

educação, respectivamente, nos quais a mantenedora/mantidas já atua. 

É oportuno lembrar que outra mantida do IESM, o IPE, também faz uso das mesmas instalações onde 

funciona a FACIX, ofertando o Curso Normal Superior – Licenciatura para os anos iniciais do ensino 

fundamental. 

 
 

1.7 ÁREAS ACADÊMICAS DE ATUAÇÃO DA INSTITUIÇÃO MANTIDA 

 
 
Exemplo: 

Atualmente a FACIX oferta cursos de graduação na área de Administração (Ciências Sociais Aplicadas) e 
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pós-graduação nas seguintes áreas: Administração (Ciências Sociais Aplicadas), Ciências da Computação  

(Ciências Exatas e da Terra), Educação (Ciências Humanas), Ecologia (Ciências Biológicas), Nutrição 

(Ciências da Saúde) e Segurança Pública (Outros). 

O IPE atua na área de Educação (Ciências Sociais) colaborando nas atividades de pós-graduação com a 

FAC. 

Já o Colégio Politécnico Urbis atua nas seguintes áreas da Educação Profissional de Nível Médio: Gestão, 

Informática e Saúde. Sua experiência será de muita valia para a FACIX que ingressa na Educação 

Profissional de Nível Superior por meio da oferta de Cursos Superiores de Tecnologia vinculados aos 

seguintes Agrupamentos de Áreas Profissionais: Comércio e Gestão; e Informática e Telecomunicações. 

 

 
 
 

1.8 DESCRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO CORPO DOCENTE NAS ATIVIDADES DE 
DIREÇÃO DA INSTITUIÇÃO MANTIDA 

 

 Apresentar, quando da visita da comissão verificadora, o regimento e/ou o estatuto 

 
Exemplo: 

Respaldados na legislação educacional brasileira, corporificada na Lei n. 9394 de dezembro de 1996, os 

docentes participam da direção da instituição, colaborando na elaboração/atualização da proposta 

pedagógica da instituição de ensino. 

Essa premissa encontra amparo no regimento da instituição, segundo o qual, de forma ineqüívoca, os 

professores se integram no processo decisório, participando das deliberações dos colegiados, inclusive do 

Conselho Superior, que é a instância máxima da estrutura acadêmica e administrativa. O Conselho Superior 

é constituído pelo Diretor Geral, pelos Diretores de Ensino, Pesquisa e Extensão, por representantes da 

comunidade, da entidade mantenedora, por representante discente, e por dois representantes docentes, 

estes eleitos pelos seus pares e com mandato de um ano, renovável. A própria indicação do coordenador  

do curso deve ser homologada  pelo Conselho Superior, consequentemente com a participação do corpo 

docente.  

Afora esse direito regimental de participação, o corpo docente no seu conjunto e não apenas os seus 

representantes, são convidados a reuniões periódicas, nas quais manifestam suas opiniões e apresentam 

sugestões que são discutidas e implementadas a partir de um consenso entre os docentes  (respeitadas as 

premissas do regimento da instituição). É importante ressaltar que as ementas das disciplinas, previamente 

à sua implantação nos termos regimentais, são elaboradas e analisadas pelos respectivos professores. 

Os Coordenadores dos Cursos e de Estágios são oriundos do quadro da IES, participam dos conselhos com 

direito nas decisões de importancia maior.  O conselho de coordenadores sugerem propostas pedagógicas 

educacionais e participam de projetos de natureza social em que diferentes cursos se integram a 

comunidade. 
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1.9 TABELA RESUMO DE INFORMAÇÕES SOBRE OS CURSOS OFERECIDOS PELAS 
INSTITUIÇÕES MANTIDAS 

 Caso seja necessário, acrescente mais linhas para os cursos. 

 As linhas para cursos que não forem utilizadas podem ser excluídas 

 Inserir os atos legais (autorização ou reconhecimento) de todos os cursos da mantida nos anexos. 

 

NOME DO CURSO 
Nº de 
Vagas 

Candida
tos / 

Vagas 

Nº de 
Turmas 

Total 
Alunos 

Conceito 
ENADE 

CURSOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO AUTORIZADOS  

Técnico em Administração AUT. 055/04-SECD/GS 50 0,3 02 36  

Técnico em Informática com ênfase em programação 
AUT. 055/04-SECD/GS 

50 0,5 02 42  

Técnico em Nutrição e Dietética AUT. 055/04-
SECD/GS 

50 0,7 03 108  

Técnico em Biodiagnóstico AUT. 055/04-SECD/GS 50 0,3 03 75  

Técnico em Farmácia de Manipulação Em processo 
de Autorização 

50 0,3 02 29  

CURSOS SUPERIORES DE GRADUAÇÃO AUTORIZADOS  

Licenciatura – Formação Docente para os Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental 

40 0,0 3 52  

CURSOS SUPERIORES DE GRADUAÇÃO RECONHECIDOS  

Bacharelado em Administração com habilitação em 
Empresas 

16 1,0 8 199  

Bacharelado em Administração com habilitação em 
Gestão de Sistemas de Informação 

44 0,5 8 92  

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO CREDENCIADOS 

Nome do curso Nº de 
Vagas 

Cand. 
Vagas 

Nº de 
Turmas 

Tot. de 
Alunos 

Avaliação 
CAPES 

      

LEGENDA 
Nº de Vagas Número de vagas para ingresso no curso. 

Candidatos Vagas Número de candidatos por vaga no último processo seletivo. 

Nº de Turmas Número de turmas de todo o curso 

Total Alunos Número total de alunos de todo o curso 

Conceito ENADE Conceito obtido no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (quando houver) 

 
 

1.10 DETALHAMENTO DOS CURSOS OFERECIDOS PELA MANTIDA 

 

 Preencher um quadro para cada curso.  



                        
 

MODELO DE PPC DO IFPB  171 de 175 

 Caso seja necessário, acrescente mais linhas para os períodos. 

 As linhas de períodos que não forem utilizadas podem ser excluídas. 

 Anexar cópias dos atos legais de autorização de funcionamento dos cursos de educação profissional 
de nível técnico e dos cursos de nível superior, quando for o caso, expedidos. 

 
 

 

Nome do 
Curso 

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO (Colégio Politécnico Urbis) 

Nível Status Regime de Matricula Periodicidade Letiva 

Técnico Aut.055/04-SECD/GS              Módulo               Semestral 

Período Turma Nº de alunos Período Turma Nº de alunos Período Turma Nº de alunos 

2006.1 3Q-AD 19 2006.2 3Q-AD 17    

LEGENDA 

Nível Se é Técnico, Graduação ou Pós-graduação (Especialização, Mestrado e Doutorado), 

Status Se o curso está Autorizado, em Processo de Reconhecimento ou Reconhecido 

Matricula por Crédito ou seriado ou módulo ou outro 

Periodicidade Letiva Se é Anual, Semestral, Quadrimestral, Trimestral, Bimestral, etc. 

 

Nome do 
Curso 

TÉCNICO EM INFORMÁTICA (ÊNFASE EM PROGRAMAÇÃO) – (Colégio Politécnico Urbis) 

Nível Status Regime de Matricula Periodicidade Letiva 

Técnico Aut.055/04-SECD/GS              Módulo               Semestral 

Período Turma Nº de alunos Período Turma Nº de alunos Período Turma Nº de alunos 

2005.2 3Q-IF 17 2006.2 3Q-IF 25    

LEGENDA 

Nível Se é Técnico, Graduação ou Pós-graduação (Especialização, Mestrado e Doutorado), 

Status Se o curso está Autorizado, em Processo de Reconhecimento ou Reconhecido 

Matricula por Crédito ou seriado ou módulo ou outro 

Periodicidade Letiva Se é Anual, Semestral, Quadrimestral, Trimestral, Bimestral, etc. 

 

Nome do 
Curso 

TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA (Colégio Politécnico Urbis) 

Nível Status Regime de Matricula Periodicidade Letiva 

Técnico Aut.055/04-SECD/GS              Módulo               Semestral 

Período Turma Nº de alunos Período Turma Nº de alunos Período Turma Nº de alunos 

2005.2 3Q-NT 22 2006.1 3Q-NT 53 2006.2 3Q-NT 33 
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LEGENDA 

Nível Se é Técnico, Graduação ou Pós-graduação (Especialização, Mestrado e Doutorado), 

Status Se o curso está Autorizado, em Processo de Reconhecimento ou Reconhecido 

Matricula por Crédito ou seriado ou módulo 

Periodicidade Letiva Se é Anual, Semestral, Quadrimestral, Trimestral, Bimestral, etc. 

 

Nome do 
Curso 

TÉCNICO EM BIODIAGNÓSTICO (Colégio Politécnico Urbis) 

Nível Status Regime de Matricula Periodicidade Letiva 

Técnico Aut.055/04-SECD/GS              Módulo               Semestral 

Período Turma Nº de alunos Período Turma Nº de alunos Período Turma Nº de alunos 

2005.2 3Q-BG 24 2006.1 3Q-BG 37 2006.2 3Q-BG 14 

LEGENDA 

Nível Se é Técnico, Graduação ou Pós-graduação (Especialização, Mestrado e Doutorado), 

Status Se o curso está Autorizado, em Processo de Reconhecimento ou Reconhecido 

Matricula por Crédito ou seriado ou módulo ou outro 

Periodicidade Letiva Se é Anual, Semestral, Quadrimestral, Trimestral, Bimestral, etc. 

 
 

Nome do 
Curso 

TÉCNICO EM FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO (Colégio Politécnico Urbis) 

Nível Status Regime de Matricula Periodicidade Letiva 

Técnico em Proc. Autorização Módulo Semestral 

Período Turma Nº de alunos Período Turma Nº de alunos Período Turma Nº de alunos 

2006.1 3Q-FM 15 2006.2 3Q-FM 14    

LEGENDA 

Nível Se é Técnico, Graduação ou Pós-graduação (Especialização, Mestrado e Doutorado), 

Status Se o curso está Autorizado, em Processo de Reconhecimento ou Reconhecido 

Matricula por Crédito ou seriado ou módulo ou outro 

Periodicidade Letiva Se é Anual, Semestral, Quadrimestral, Trimestral, Bimestral, etc. 

 

Nome do 
Curso 

BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO COM HABILITAÇÃO EM EMPRESAS (FACIX) 

Nível Status Regime de Matricula Periodicidade Letiva 

Graduação Reconhecido Seriado anual Anual 

Período Turma Nº de alunos Período Turma Nº de alunos Período Turma Nº de alunos 

2003.1 AE031A 31 2003.2 AE032B 10    
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LEGENDA 

Nível Se é Técnico, Graduação ou Pós-graduação (Especialização, Mestrado e Doutorado), 

Status Se o curso está Autorizado, em Processo de Reconhecimento ou Reconhecido 

Matricula por Crédito ou seriado ou módulo ou outro 

Periodicidade Letiva Se é Anual, Semestral, Quadrimestral, Trimestral, Bimestral, etc. 

 

Nome do 
Curso 

BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO COM HABILITAÇÃO EM GESTÃO DE SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO (FACIX) 

Nível Status Regime de Matricula Periodicidade Letiva 

Graduação Reconhecido Seriado anual Anual 

Período Turma Nº de alunos Período Turma Nº de alunos Período Turma Nº de alunos 

2003.1 SI031A 9 2003.2 SI032B     

LEGENDA 

Nível se é Técnico, Graduação ou Pós-graduação (Especialização, Mestrado e Doutorado), 

Status se o curso está Autorizado, em Processo de Reconhecimento ou Reconhecido 

Matricula por Crédito ou seriado ou módulo ou outro 

Periodicidade Letiva se é Anual, Semestral, Quadrimestral, Trimestral, Bimestral, etc. 

 
 

Nome do 
Curso 

BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO COM HABILITAÇÃO EM EMPRESAS (FACIX) 

Nível Status Regime de Matricula Periodicidade Letiva 

Graduação Reconhecido Seriado semestral Semestral 

Período Turma Nº de alunos Período Turma Nº de alunos Período Turma Nº de alunos 

2004.1 AE041A 24 2004.2 AE042B 19 2005.1 AE051A 22 

2005.2 AE052B 29 2006.1 AE061A 47 2006.2 AE062B 17 

LEGENDA 

Nível Se é Técnico, Graduação ou Pós-graduação (Especialização, Mestrado e Doutorado), 

Status Se o curso está Autorizado, em Processo de Reconhecimento ou Reconhecido 

Matricula por Crédito ou seriado ou módulo ou outro 

Periodicidade Letiva Se é Anual, Semestral, Quadrimestral, Trimestral, Bimestral, etc. 

 

Nome do 
Curso 

BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO COM HABILITAÇÃO EM GESTÃO DE SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO (FACIX) 

Nível Status Regime de Matricula Periodicidade Letiva 

Graduação Reconhecido Seriado Semestral Semestral 



                        
 

MODELO DE PPC DO IFPB  174 de 175 

Período Turma Nº de alunos Período Turma Nº de alunos Período Turma Nº de alunos 

2004.1 SI041A 3 2004.2 SI042B 2 2005.1 SI051A 17 

2005.2 SI052B 16 2006.1 SI061A 22 2006.2 SI062B 22 

LEGENDA 

Nível Se é Técnico, Graduação ou Pós-graduação (Especialização, Mestrado e Doutorado), 

Status Se o curso está Autorizado, em Processo de Reconhecimento ou Reconhecido 

Matricula por Crédito ou seriado ou módulo ou outro 

Periodicidade Letiva se é Anual, Semestral, Quadrimestral, Trimestral, Bimestral, etc. 

 

Nome do 
Curso 

CURSO NORMAL SUPERIOR - LICENCIATURA PARA OS ANOS INICIAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL (IPE) 

Nível Status Regime de Matricula Periodicidade Letiva 

Graduação Autorizado Seriado semestral Semestral 

Período Turma Nº de alunos Período Turma Nº de alunos Período Turma Nº de alunos 

2004.1 NSN41A 12 2002.1 NSN51A 16 2006.1 NSN61A 24 

LEGENDA 

Nível se é Técnico, Graduação ou Pós-graduação (Especialização, Mestrado e Doutorado), 

Status se o curso está Autorizado, em Processo de Reconhecimento ou Reconhecido 

Matricula por Crédito ou seriado ou módulo ou outro 

Periodicidade Letiva se é Anual, Semestral, Quadrimestral, Trimestral, Bimestral, etc. 

 
 
 
 

1.11 MECANISMO INSTITUCIONALIZADO PERMANENTE DE ARTICULAÇÃO COM 
SEGMENTOS PRODUTIVOS A QUE ESTÃO VINCULADOS OS CURSOS PARA 
DEFINIÇÃO DA OFERTA DE CURSOS, VAGAS E PARA ATUALIZAÇÃO 
CURRICULAR 

 

 Neste item, a instituição deverá informar o processo e os atores envolvidos com as empresas. 
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Exemplo:  

A Instituição de ensino firma parcerias com empresas e entidades representativas de classe, diretamente 

vinculadas ao escopo dos cursos, no intuito de obter subsídios para a melhoria da qualidade dos cursos 

oferecidos, bem como que permitam identificar a demanda quantitativa e qualitativa do mercado de trabalho 

envolvido de maneira a nortear a oferta dos cursos, o estabelecimento do adequado número de vagas e a 

atualização curricular, sem prejuízo dos mecanismos internos criados para tanto. 

Nessa linha, são estabelecidas parcerias com o CRA-RS, CIEE, IEL, com o objetivo básico de intermediar a 

oferta e procura de mão-de-obra qualificada, tanto de nível técnico quanto superior. 

Também são estabelecidas parcerias com inúmeras empresas da região visando a consecução de visitas 

técnicas às suas instalações, realização de estágios por parte dos alunos, e palestras e seminários com a 

participação de profissionais dessas empresas. 

A instituição, representada por seus professores e coordenadores, participa freqüentemente de eventos, 

seminários, congressos e palestras promovidos por entidades representativas de classe e/ou instituições 

profissionais representativas, sempre visando trazer insumos que serão utilizados nas aulas como também 

para atualização curricular.  

 
 
 
 

 

 


