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1 APRESENTAÇÃO 

1.1 Dados da Mantenedora 

 Nome: Fundação Educacional de Criciúma – FUCRI. 

 Data de Criação: 22/06/1968. 

 CNPJ n.: 83.661.074/0001-04. 

 Endereço: Avenida Universitária, n° 1105 – Bairro Universitário. CX. nº 3167. CEP – 88.806-000 – 

Criciúma - SC. 

 Base Legal: Estatuto registrado no 1º ofício de registro civil das pessoas naturais, títulos e documentos 

e de pessoas jurídicas - cartório Almada Fernandes, registro n. 03509 em 29/01/2009, no livro A-

00030, folha 102. 

 Alvará de funcionamento código de controle D8200S8084JX0- Prefeitura Municipal de Criciúma- 

Secretaria da Fazenda. 

 Utilidade Pública Municipal: Lei n. 725, de 28 de maio de 1969 – Criciúma – SC. 

 Utilidade Pública Estadual: Certidão datada de 18 de setembro de 2015, em conformidade com as Leis 

16.038 (03.07.2013), e 15.125 (19.01.2010). 

 

1.2 Denominação da Mantida 

 Nome: Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC. 

 Endereço: Avenida Universitária, n° 1105 – Bairro Universitário. CX. nº 3167. CEP – 88.806-000 – 

Criciúma - SC. 

 Telefones: (48) 3431-2565. Fax: (48) 3431-2750. Site: http://www.unesc.net 

 Base Legal: Estatuto registrado no 1º ofício de registro civil das pessoas naturais, títulos e documentos 

e de pessoas jurídicas - Cartório Almada Fernandes, registro n. 02678 em 25/04/2007, no livro A-

00027, folha 171. 

 Reconhecimento como Universidade: Resolução n. 35/97/CEE-SC, de 16/10/1997, e Parecer 

133/97/CEE-SC, de 17/06/1997, publicados no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina n. 13.795, de 

04/11/1997. 

 Renovação de Credenciamento da UNESC por Avaliação Externa:  Portaria n. 723, de 20 de Julho de 

2016, publicado no Diário Oficial da União Seção 1, de 21 de julho de 2016, n. 139, página 52. 

 

 

1.3 Missão Institucional 

Educar, por meio do ensino, pesquisa e extensão, para promover a qualidade e a sustentabilidade do ambiente 

de vida. 
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1.4 Visão de Futuro 

Ser reconhecida como uma Universidade Comunitária, de excelência na formação profissional e ética do 

cidadão, na produção de conhecimentos científicos e tecnológicos, com compromisso socioambiental. 

 

1.5 Princípios e Valores 

Na gestão universitária, buscamos: 

 Gestão democrática, participativa, transparente e descentralizada. 

 Qualidade, coerência e eficácia nos processos e nas ações. 

 Racionalidade na utilização dos recursos. 

 Valorização e capacitação dos profissionais. 

 Justiça, equidade, harmonia e disciplina nas relações de trabalho. 

 Compromisso socioambiental. 

 Respeito à biodiversidade, à diversidade étnico-ideológico-cultural e aos valores humanos. 

Nas atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão, primamos por: 

 Excelência na formação integral do cidadão. 

 Universalidade de campos de conhecimento. 

 Flexibilidade de métodos e concepções pedagógicas. 

 Equilíbrio nas dimensões acadêmicas. 

 Inserção na comunidade. 

Como profissionais, devemos: 

 Ser comprometidos com a missão, princípios, valores e objetivos da Instituição. 

 Tratar as pessoas com atenção, respeito, empatia e compreensão. 

 Desempenhar as funções com ética, competência e responsabilidade. 

 Fortalecer o trabalho em equipe. 

 Ser comprometidos com a própria formação. 

1.6 Dados gerais do curso 

 Local de Funcionamento: Campus Criciúma 

 Vagas Oferecidas Totais Anuais: 50 

 Formas de Ingresso:  Por vestibular totalizando 46 e as restantes são disponibilizadas aos candidatos 

que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), PROUNI, PROIES. As vagas excedentes 

poderão ser- preenchidas através do Sistema de Ingresso por Mérito (SIM) minha chance e nossa 

bolsa. As modalidades de Reingresso, Ingresso com curso superior, Transferência Externa e Troca de 

Curso são realizadas semestralmente, obedecendo à disponibilidade de vaga na (s) disciplina (s) 

solicitada pelo aluno. (O curso não está sendo mais ofertado) 
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 Período de Funcionamento: Noturno 

 Modalidade do Curso: Presencial 

 Carga Horária Total do Curso: 3096 H/A 

 Tempo Mínimo e Máximo Integralização: Mínimo de sete semestres, máximo de treze semestres. 

 

2 ESTRUTURA DO CURSO 

2.1 Coordenação 

 
O Coordenador do Curso Superior de Tecnologia em Cerâmica e Vidro, Adriano Michael Bernardin 

Possui graduação (1991) e mestrado (1994) em Engenharia Mecânica e doutorado (2006) em Engenharia 

Química pela Universidade Federal de Santa Catarina e pós-doutorado (2012) pela Universitat Jaume I 

(Espanha) e pós-doutorado (2016) pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente é professor da 

Universidade do Extremo Sul Catarinense, onde atua nos Programas de Pós-Graduação em Ciência e 

Engenharia de Materiais (2011) e de Ciências Ambientais (2012). Tem experiência na área de Cerâmica, 

atuando principalmente com cerâmica tradicional, vidros e vidrados, geopolímeros, nano-óxidos e 

cerâmicas funcionais fotocatalíticas. Atua no magistério superior desde 1998, tendo ministrado, ou ainda 

ministrando, as disciplinas de Cerâmicas Avançadas; Defeitos em Revestimentos Cerâmicos; Desgaste e 

Proteção de Materiais; Ensaios em Materiais; Introdução à Ciência dos Materiais; Introdução à Engenharia 

de Materiais; Materiais Compósitos; Materiais Vítreos; Processos de Fabricação de Cerâmicos; Seleção de 

Materiais; Técnicas de Caracterização de Materiais; Vidrados Cerâmicos; Reologia. Em relação à gestão 

acadêmica, foi coordenador de iniciação científica (2005 a 2007), membro de conselho superior (2004 a 

2006), exerceu apoio administrativo-pedagógico (2000 a 2005) e atua como coordenador do curso de 

Tecnologia em Cerâmica e Vidro desde 2012. Desde 1998 em regime integral. 

 
2.2 Núcleo Docente Estruturante – NDE 

De acordo com a Resolução n. 08/2010 da Câmara de Ensino de Graduação, o Núcleo Docente 

Estruturante é o órgão consultivo responsável pela concepção, implementação e atualização do Projeto 

Pedagógico dos cursos de graduação da UNESC e da Portaria n. 04/2012/COLEGIADO UNACET, em substituição 

a Portaria n. 06/2011/COLEGIADO UNACET, foi homologada a composição do Núcleo Docente Estruturante 

(NDE) do curso de Tecnologia em Cerâmica e Vidro. O NDE do curso se reúne quinzenalmente, durante 

02:00hs. 

Esse núcleo foi estruturado a partir dos docentes que atuam no curso, nas disciplinas de cunho 

específico, com participação em atividades de pesquisa e extensão, atividades pedagógicas específicas e/ou 

com carga horária de 40 horas semanais. Também há a participação de professores convidados que atuam 
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voluntariamente, participando dos encontros e com contribuições necessárias de cunho prático, didático e /ou 

pedagógico. 

Dentre as principais funções do NDE estão:- o acompanhamento sistemático do Projeto pedagógico de 

curso (PPC); - o planejamento, realização e avaliação de atividades didático pedagógicas, junto aos discentes e 

docentes; análise e adequações e/ou alterações do curso em relação a: aulas práticas, ementários, bibliografia, 

visitas técnicas, viagens de estudo, necessidades em geral.  

Por meio dos resultados das avaliações e auto-avaliações realizadas pelo Setor de Avaliação Institucional 

(SEAI), e das avaliações in loco, ocorridas no período reconhecimento de curso tem-se as bases para as 

discussões no NDE. Compõem o NDE do curso os professores listados abaixo (PORTARIA n.04 

/2012/COLEGIADO UNACET): 

 

 Presidente: Adriano Michael Bernardin: Doutor em Engenharia Química com Pós-Doutorado 

em Engenharia Química na área de Materiais Cerâmicos, contratado pela UNESC 

ininterruptamente desde setembro de 1998, exercendo a função de coordenador do curso de 

Tecnologia em Cerâmica e Vidro desde 2012.  

Regime de trabalho: Professor tempo integral. 
 

 Michael Peterson: Possui graduação em Engenharia Química pela Universidade Federal de 

Santa Catarina (1997), mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais pela Universidade 

Federal de Santa Catarina (2002) e doutorado em Engenharia Química pela Universidade 

Federal de Santa Catarina (2008). Atualmente é professor Pesquisador da Universidade do 

Extremo Sul catarinense. Tem experiência na área de Engenharia Química, com ênfase em 

Engenharia Química. A partir de março de 2012 entrou para o quadro de pesquisadores do 

Programa de Pós Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais da UNESC - PPGCEM, 

disciplinas em que é responsável no mestrado: Técnicas de Caracterização de materiais e 

Técnicas de caracterização de resíduos. É líder do grupo de pesquisas em Reatores e 

Processos Industriais, atuando principalmente no desenvolvimento de processos industriais. 

Regime de trabalho: Professor tempo integral. 

 Oscar Rubem Klegues Montedo: Possui graduação em Engenharia Química pela Universidade 

do Sul de Santa Catarina (1987), graduação em Programa Especial de Formação Pedagógica 

pela Universidade do Sul de Santa Catarina (2005), mestrado em Engenharia Química pela 

Universidade Federal de São Carlos (1992), doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais 

pela Universidade Federal de Santa Catarina (2005) e pós-doutorado na Friedrich-Alexander-

Universitat-Erlangen-Nurnberg (Alemanha, 2010) e na Universidade Federal de Santa Catarina 
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(2016). Atua como docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciência e 

Engenharia de Materiais e como docente do curso de engenharia química e Tecnologia em 

Ceramica e vicros. Tem experiência na elaboração e execução de projetos de P&D+I nas áreas 

de Engenharia Química, com ênfase em Processos Químicos, e de Engenharia de Materiais, 

atuando principalmente nos seguintes temas: cerâmica, materiais vitrocerâmicos, resíduos, 

eficiência energética, controle de processo, qualidade e produtividade.  

Regime de trabalho: Professor tempo integral. 

 

 Gilson Bez Fontana Menegali: possui graduação em Ciencias fisicas e biologicas pela 

Universidade do Sul de Santa Catarina (1975) , graduação em quimica industrial pela 

Universidade do Sul de Santa Catarina (1980) e especialização em tecnologia quimica de 

alimentos pela Universidade do Sul de Santa Catarina (1990) . Atualmente é Professor 

assistente da Universidade do Extremo Sul Catarinense. Tem experiência na área de 

Engenharia Química , com ênfase em Tecnologia Química. 

Regime de trabalho: Professor tempo integral. 

 

  Fernando Marco Bertan: Graduado em Tecnologia em Cerâmica pela Universidade do 

Extremo Sul de Santa Catarina (2002), Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais pela 

Universidade Federal de Santa Catarina (2006) e atualmente é Doutorando no PGmat da 

Universidade Federal de Santa Catarina. É professor das disciplinas: Processo de Fabricação 

de Cerâmicos; Materiais Vítreos no curso de Engenharia de Materiais da Universidade do 

Extremo Sul de Santa Catarina. Trabalha no departamento de pesquisa e desenvolvimento da 

Colorminas Colorifício e Mineração S/A. Tem experiência na área de Engenharia de Materiais 

e Metalurgia do pó, com ênfase em Cerâmicos, atuando principalmente nos seguintes temas: 

cerâmica, processamento de materiais cerâmicos, vitrocerâmicos e vidros. 

Regime de trabalho: Professor tempo parcial. 

 

O mandato tem duração de 03 anos, com possibilidade de recondução. Após esse período e, por meio 

de convocação de reunião do colegiado de curso, é aberta a possibilidade de indicação de novos participantes, 

pelo colegiado do curso, e de acordo com o capitulo III da Resolução n. 08/2010/CAMARA DE ENSINO DE 

GRADUAÇÃO. Deve ser salientado que, em função do processo de extinção do curso de Tecnologia em 

Cerâmica e Vidro, o NDE tem se reunido por demanda, não havendo mais reuniões periódicas. 
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2.3 Corpo docente 

 

Docentes  Titulação Formação Regime de Trabalho 

Adriano Michael Bernardin Doutor Eng. Mecânica Integral0 

Cleber Pacheco Bombazar Especialista Administração Parcial 

Dino Gorini Neto Mestre Engenharia Civil Parcial 

Elisa Netto Zanette Mestre Ciências/Matemática Integral 

Fernando Marco Bertan Mestre Tecnologia em Cerâmica Parcial 

Gilson Bez Fontana Menegali Especialista Química Industrial Parcial 

João Luís Silva Rieth Mestre Arquitetura e Urbanismo Integral 

José Carlos Virtuoso Mestre Comunicação Social Integral 

Kristian Madeira Doutor Ciências Integral 

Leopoldo Pedro Guimarães Doutor Engenharia Civil Integral 

Luciano Antunes Mestre Ciência da Computação Parcial 

Márcio Carlos Just Mestre Engenharia de 
Agrimensura 

Parcial 

Márcio Luiz Geremias Doutor Geologia Parcial 

Margarete Oliveira Especialista Arquitetura e Urbanismo Parcial 

Michael Peterson Doutor Engenharia Química Integral 

Normélia Ondina Lalau de Farias Especialista Química Integral 

Oscar Rubem Klegues Montedo Doutor Engenharia Química Integral 

Rafael Martins Doutor Ciências Biológicas Integral 

Valmir Machado Mestre Química Industrial Parcial 

Vitor de Souza Nandi Mestre Tecnologia em Cerâmica Parcial 

Viviane Raupp Nunes de Araújo Mestre Matemática Parcial 

 

 

3 CONTEXTUALIZAÇÃO 

3.1 A realidade social e os impactos sobre a educação: uma visão de mundo 

 Segundo o Marco Situacional (Projeto Pedagógico Institucional da UNESC), estamos vivendo um 

tempo de muitas turbulências, em que valores são confundidos, interesses pessoais são negociados e 

sobrepõem-se à necessidade do coletivo. Tal situação contribui para o aumento da violência, da ganância e da 

falta de humanidade. A sociedade está organizada de tal forma que não há estrutura adequada para a 

construção do cidadão consciente - crítico.  

 A educação é afetada por estes valores no sentido de contemplar a necessidade de aumento do 

índice de escolaridade e redução do analfabetismo, o que não prioriza a qualidade do processo.  

 Neste aspecto verifica-se que os objetivos de resgate da cidadania e melhoria da qualidade de 

vida não são alcançados. A educação deve ser direito de todos os cidadãos. Para que seja possível modificar a 
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realidade da sociedade no âmbito regional, é necessário que estas questões sejam discutidas no meio 

acadêmico. 

 Não é a sociedade que deve transformar a educação e sim, a educação deve buscar atingir o 

objetivo de transformar a sociedade melhorando a qualidade de vida de seus cidadãos. 

Freire (2001), afirma que a transformação da realidade social ocorre quando o processo de 

educação torna-se mais democrático, menos elitista e menos discriminatório, sem isentar o Estado de sua 

obrigatoriedade neste processo.  

Percebe-se a partir da afirmação que quando cada um dos agentes assume o papel de discutir a 

educação como meio de transformação social, é possível sonhar com uma realidade mais justa onde todos tem 

a oportunidade de se desenvolver e participar ativamente do processo de desenvolvimento da sociedade. 

 
3.2 A função da instituição de ensino no contexto da realidade social 

Quando o modelo de democracia imposto pelo capitalismo revelou-se um agente de fomento da 

desigualdade social, percebeu-se a necessidade de que se criassem ferramentas que promovessem a inclusão 

social e a redistribuição de renda. 

Esse modelo aponta para a necessidade de forças emergentes que combatam a regulação e 

promovam a emancipação dos indivíduos na sociedade. Neste contexto, percebe-se que as relações 

emancipatórias que dão autonomia as pessoas, dão-se a partir do acesso ao conhecimento. 

As Instituições de Ensino têm a missão de disseminar o conhecimento em todas as áreas e para 

todas as camadas da sociedade. Baseado na premissa de que o conhecimento liberta, percebe-se a importância 

de tirar o cidadão de um estado de alienação tornando-o um sujeito crítico que traz contribuições efetivas para 

melhoria da qualidade de vida de seus pares. 

E, o que são as instituições de ensino, senão seus educadores? Os agentes de socialização do 

conhecimento que promovem a reflexão sobre diversos aspectos a partir de situações complexas devem agir, 

na concepção de Paulo Freire, dentro de um modelo de educação progressista. Freire (2001) afirma que o 

educador progressista, é aquele que ao decidir, assume riscos e está sujeito a críticas que retificam e ratificam 

a sua prática e que, por meio da experimentação, constrói-se e desconstrói-se fazendo aos poucos na prática 

social da qual se torna parte. Este educador assume o compromisso de desocultar a verdade e jamais mentir, 

sendo leal a radical vocação do ser humano para a autonomia. 

Neste contexto, percebe-se a importância da Educação para a mudança da sociedade visto que a 

partir do conhecimento, torna-se possível construir um mundo mais humano e justo para todos. 

 
 

3.3 A formação de profissionais  
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Na UNESC, conforme Políticas de Ensino, o ensino representa um processo pedagógico interativo e 

intencional, no qual professores e alunos devem corresponsabilizar-se com as questões do processo de ensino 

e da aprendizagem, bem como com os valores humanos essenciais como o respeito, a solidariedade e a ética. 

Para atingir essa finalidade o ensino na graduação deve buscar a formação de profissionais com 

competência técnica e habilidades, capazes de preservar o conhecimento acumulado e de construir novos 

conhecimentos por meio do ensino, da pesquisa e da extensão. 

Nesta perspectiva, o Estatuto da UNESC aponta no artigo 6º, que o ensino deve pautar-se nos 

seguintes princípios: 

“II. Flexibilização de métodos e concepções pedagógicas; 
VIII. Equilíbrio nas dimensões acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão; 
XII. Respeito à diversidade étnica-ideológica-cultural; 

                               XVI.      Valorização dos profissionais da UNESC.” 

 

Um curso de tecnologia é um curso de graduação, que abrange métodos e teorias orientadas a 

investigações, avaliações e aperfeiçoamentos tecnológicos com foco nas aplicações dos conhecimentos a 

processos, produtos e serviços. Para a Universidade é importante ter a multiplicidade de tipos de cursos, o 

curso de Tecnologia em Cerâmica e vidro procura desenvolver competências profissionais, fundamentadas na 

ciência, na tecnologia, na cultura e na ética. Somente uma pequena parcela da população tem o privilégio de 

completar um curso superior, os cursos tecnológicos permitem a sociedade ter um uma profissão em um 

espaço de tempo um pouco menor. A formação do profissional esta voltada para a capacitação/habilitação no 

desenvolvimento de diferentes atividades no campo da produção, aplicação, pesquisa e desenvolvimento com 

fins industriais, atendendo a demandas regional, nacional e internacional. A formação deve proporcionar ao 

profissional a busca de atualização e aperfeiçoamento, bem como, o desenvolvimento de atividades em 

equipes, integrando-a e/ou gerenciando-a, além de conhecimentos fundamentais que o habilitam para o 

exercício da profissão. 

A IES e o curso incentivam os alunos a participarem de atividades voltadas para a conscientização da 

cultura Negra, no Evento Institucional denominado Maio Negro (De acordo com a lei Federal 10.639/03), e da 

Cultura indígena, no evento intitulado: Semana Indígena da Unesc. O curso por meio de mídia eletrônica 

informa, ao mesmo tempo, que incentiva os alunos a participarem desses eventos. Outro aspecto que denota 

ao profissional da área de material é a preocupação com questões ambientais, fator esse importante, que está 

diretamente vinculado às disciplinas relacionadas aos diferentes processos produtivos dos materiais.  
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4 JUSTIFICATIVA DE IMPLANTAÇÃO DO CURSO  

O curso de Tecnologia em Cerâmica e Vidro foi concebido de forma a direcionar as atividades 

científicas para campos de interesse articulados às necessidades tecnológicas regionais e nacionais. O projeto 

da estrutura curricular exibe grande flexibilidade, dando ao futuro profissional ensejo da escolha dos tópicos 

que mais se aproximam de seus interesses uma vez cumpridas as exigências básicas, ou seja, as disciplinas 

obrigatórias gerais e as específicas para cada ramo da Tecnologia em Cerâmica. Portanto, atendendo à 

tendência moderna, o curso de Tecnologia em Cerâmica e Vidro da UNESC não oferece a possibilidade de 

ênfase em qualquer área de concentração, valorizando, assim, a escolha por parte do graduando do perfil com 

que deseja apresentar-se ao mercado de trabalho, pluralista/generalista ou especialista. 

A interdisciplinaridade do curso traz como resultado mais imediato a formação de um profissional 

dotado de capacidade de utilização dos recursos de diversas áreas científicas para a resolução de problemas 

científicos e tecnológicos da área de Cerâmica. Tal formação traduz-se em uma maior capacidade de diálogo 

entre profissionais da área de Tecnologia em Cerâmica e Vidro, contrapondo-se à superespecialização típica de 

um programa de estudos avançados. 

Grande ênfase é dada aos trabalhos práticos, por meio de uma gradual formação de uma 

infraestrutura de laboratórios didáticos. Cabe ressaltar que a interação dos alunos nas atividades de pesquisa 

do corpo docente é manifestada como um dos elementos essenciais na formação técnico-científica desejada. 

Por outro lado, objetivando dotar o corpo discente dos elementos necessários para o direcionamento de sua 

opção em termos de carreira, o curso inclui um estágio obrigatório e supervisionado, proporcionando aos 

alunos a visão tecnológica real, não reprodutível na universidade. Pretende-se, assim, a formação do tecnólogo 

de concepção, com uma forte base científica e tecnológica, para realizar procedimentos tecnológicos na 

fabricação de produtos cerâmicos, na utilização das instalações e equipamentos destinados à produção 

industrial e realizar muitas outras atividades correlacionadas ao processo produtivo. Espera-se que essa 

categoria de tecnólogos cumpra uma função catalítica, tanto na absorção como no desenvolvimento de novas 

tecnologias, principalmente, em áreas relacionadas à pesquisa e desenvolvimento de materiais cerâmicos, 

entre outras, enquadrando-se, assim, dentro das metas prioritárias de desenvolvimento científico e tecnológico 

do País. 

Dessa forma, por meio da combinação de ensino, pesquisa e extensão é possível absorver os 

modernos conceitos em evolução da área de materiais cerâmicos, encaminhando a busca de um entendimento 

mais profundo sobre os materiais por um lado; e aproximando essa missão científica às necessidades da 

tecnologia moderna e da sociedade. 

O Projeto Pedagógico do Curso (PPC), exatamente em função de tratar-se de um curso de Tecnologia 

em Cerâmica e Vidro, foi baseado nas necessidades não apenas locais, mas regionais do setor de produção 

cerâmica. Como mencionado no histórico do curso, a região Sul do Brasil é o segundo polo produtor de 
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revestimentos cerâmicos (pisos e azulejos) do Brasil, com um grande parque fabril de cerâmica vermelha 

(telhas e tijolos), além de louças de mesa, sanitários e refratários, vidrados cerâmicos e fornecedores de 

matérias-primas cerâmicas e insumos. 

Várias empresas do setor cerâmico local incluíram em seu plano de carreira a necessidade de 

formação específica na área cerâmica para ascensão de seus funcionários em cargos de chefia. Além disto, na 

região de Criciúma há escolas técnicas (IMG e SENAI) com cursos de formação na área cerâmica, o que 

garantiria uma demanda regular para o curso de Tecnologia em Cerâmica e Vidro da UNESC. Por sua vez, a 

UNESC oferece diversos programas institucionais de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PDI), ofertando 

bolsas de iniciação científica para os cursos de graduação (com bolsas do próprio CNPq (PIBIC CNPq/UNESC) e 

bolsas institucionais (PIC 170 e PIBIC/UNESC)) e de mestrado para os egressos da própria UNESC, além de 

gratificação por produção científica para os docentes que apresentam produção científica e tecnológica 

relevante, segundo os critérios da CAPES. 

Estas ações refletem-se nas atividades do próprio curso, pois cerca de 50% dos mestrandos do 

Programa de Pós-graduação em Ciências e Engenharia de Materiais (PPGCEM) da UNESC, aprovado e 

recomendado pela CAPES, atuam nas empresas cerâmicas da região, sendo alguns deles tecnólogos em 

cerâmica formados pela UNESC. Isto demonstra a excelência das políticas institucionais da UNESC para 

expansão da área tecnológica e para pesquisa, desenvolvimento e inovação. 

Deve-se ressaltar que vários trabalhos de conclusão de curso (TCCs) do extinto curso de Tecnologia 

em Cerâmica foram publicados em revistas nacionais e internacionais, incluindo Qualis A1 CAPES. 

 
4.1 Demanda de profissionais  

 

A indústria cerâmica brasileira tem grande importância para o país, tendo participação no PIB, 

Produto Interno Bruto, em torno de 1,0%. Os principais segmentos, classificados pelo valor anual de sua 

produção, são o de cerâmica vermelha, com 2,5 bilhões de dólares ao ano; o de revestimentos (pisos e 

azulejos), US$ 1,7 bilhão/ano; de matérias-primas naturais, US$ 750 milhões/ano; refratários, US$ 380 

milhões/ano; cerâmica técnica e produtos especiais, US$ 300 milhões/ano; sanitários, US$ 200 milhões/ano; 

louça de mesa e adorno, US$ 180 milhões/ano; fritas, vidrados e corantes, US$ 140 milhões/ano; matérias-

primas sintéticas, US$ 70 milhões/ano; cerâmica elétrica, US$ 60 milhões/ano; equipamentos para cerâmica, 

US$ 25 milhões/ano; abrasivos, US$ 20 milhões/ano. O total do setor soma US$ 6,29 bilhões ao ano. 

Apesar de alguns setores não estarem presentes na região de Criciúma, como os de sanitários e 

louças de mesa, há demanda de profissionais qualificados, o que justificou a criação de um curso voltado para 

todo o setor cerâmico e não apenas ao de revestimentos. Assim, houve a implantação do curso de Tecnologia 

em Cerâmica e Vidro, O curso de Tecnologia em Cerâmica e Vidro é o único curso superior nesta área, no Brasil. 
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4.2 Previsão para a revisão do Projeto Pedagógico do Curso de Graduação 

O Projeto Pedagógico do Curso (PPC) tem papel fundamental na condução de um curso, pois relata 

as ações e suas necessidades e de estar em constante avaliação. A cada dois anos os seus atores são 

incentivados a participar desse processo. 

Os acadêmicos tem sua participação efetiva por meio dos representantes do Centro Acadêmico que 

englobam discussões em torno do planejamento das ações do curso e das decisões que envolvem o 

aperfeiçoamento da estrutura curricular do curso, principalmente nas reuniões de colegiado. 

Os docentes participam da construção do Projeto Pedagógico por meio das convocações realizadas 

para as reuniões de colegiado onde todos os aspectos relativos às ações e as decisões a serem desenvolvidas 

são discutidas de forma ampla por todos. 

Os professores participantes do NDE – Núcleo Estruturante Docente dão suporte à gestão do curso 

trazendo diferentes visões as discussões, para chegar a um bem comum.  

O PPC do curso será revisado a cada três anos. 

 

5 PRINCÍPIOS NORTEADORES DO CURRÍCULO  

5.1 Princípios filosóficos 

 

No início de 2000, com as novas reflexões realizadas sobre a missão institucional, elaborou-se o PPI 

da UNESC, no qual foram explícitos os valores, princípios filosóficos, políticos e metodológicos norteadores das 

ações a serem desenvolvidas, de forma a dar consistência e significado à sua atuação junto à sociedade. Nas 

Políticas de Ensino da Unesc, estão expressos o comprometimento com as orientações das Diretrizes 

Curriculares Nacionais, relativas aos princípios que norteiam a organização dos currículos dos cursos de 

graduação, que são: 

Flexibilização: sistema integrado e flexível, articulado ao ensino, pesquisa e extensão, permitindo 

trajetórias e liberdade de escolha aos envolvidos no processo.  

Contextualização: processo de articulação, diálogo e reflexão entre teoria e prática, incluindo a 

valorização do conhecimento extra escolar do aluno (práticas sociais e mundo do trabalho).  

Competência: capacidade do docente e do discente de acionar recursos cognitivos, visando resolver 

situações complexas.  

Problematização: processo pedagógico desenvolvido por meio de situações problema, com vistas à 

elaboração de conhecimentos complexos. 
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Interdisciplinaridade: processo de intercomunicação entre os saberes e práticas necessários à 

compreensão da realidade ou objeto de estudo, sustentando-se na análise crítica e na problematização da 

realidade. 

 

5.2 Princípios metodológicos  

 
A UNESC compreende o currículo como um processo dinâmico resultante de interações diversas, 

estabelecida por meio de ações didáticas com interfaces políticas, administrativas e econômicas. As Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação direcionam a reflexão para a reestruturação curricular. A 

formação de profissionais exige que estes possuam habilidades e competências de modo que estes possam se 

refletir em atividades de cunho individual e/ou coletivo.  

A atualização curricular leva em conta principalmente as diretrizes curriculares para a formação bem 

como as necessidades locais e regionais. A reflexão sobre a reforma curricular também pressupõe uma ampla 

discussão da organização de práticas que envolvem a educação e o seu processo. O professor, de acordo com a 

sua realidade na sala aula e a posição dos acadêmicos frente ao currículo que está sendo desenvolvido na sua 

formação, são também indicadores para a atualização curricular. Todo este movimento se reflete nos estudos 

dos colegiados dos cursos derivando daí as proposições de alteração curricular.  

 

6 OBJETIVOS DO CURSO 

 

Objetivo geral: Formar um profissional capaz de utilizar os recursos de diversas áreas científicas para a 

resolução de problemas tecnológicos do setor cerâmico, com capacidade de diálogo com os profissionais da 

área cerâmica, contrapondo-se à superespecialização típica de um programa de estudos avançados. 

 

Objetivos específicos: 

 Dar ao futuro profissional sólida formação nas disciplinas básicas (fundamentos de cálculo, física e 

química), de formação geral (fundamentos em ciências térmicas, operações unitárias e caracterização 

cerâmica) e nas tecnológicas (tecnologias cerâmicas), específicas para cada ramo da indústria de cerâmica 

e vidro. 

 Dar formação básica em gestão aplicada à tecnologia, atendendo à tendência atual de um perfil generalista 

para o graduando voltado ao setor cerâmico. 

 Dar ênfase à formação prática em função das disciplinas tecnológicas específicas para cada ramo cerâmico 

– revestimentos, louças, sanitários, refratários, vidros e vidrados, cerâmicos estruturais e artísticos – com 

aulas práticas ministradas em laboratórios didáticos. 
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 Propiciar a interação dos alunos nas atividades de pesquisa do corpo docente, manifesta como um dos 

elementos essenciais na formação técnico-científica desejada, com temas dos estágios curriculares 

obrigatórios relacionados aos temas do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais 

da UNESC. 

 

Com estes objetivos espera-se que essa nova categoria de tecnólogos cumpra uma função catalítica, tanto 

na absorção como no desenvolvimento de novas tecnologias, principalmente, em áreas relacionadas à pesquisa 

e desenvolvimento de materiais cerâmicos, entre outras, enquadrando-se, assim, nas metas prioritárias de 

desenvolvimento científico e tecnológico da UNESC e do País. A combinação entre ensino, pesquisa e extensão 

possibilita a compreensão dos modernos conceitos sempre em evolução na área de materiais cerâmicos e 

vítreos, buscando-se um entendimento mais profundo sobre os materiais cerâmicos, atendendo assim às 

necessidades da indústria cerâmica e da sociedade em geral. 

 

 

7 PERFIL DO EGRESSO 

 

Perfil geral: O tecnólogo é um profissional de formação superior tecnológica que, pela sua formação 

direcionada, desde que devidamente credenciado junto aos órgãos que regulamentam e fiscalizam o exercício 

profissional dos tecnólogos, está apto a atuar no setor cerâmico. 

 

Perfil específico: O curso de Tecnologia em Cerâmica e Vidro pretende formar profissionais, em formação 

superior, especializados na área de materiais cerâmicos e vítreos, voltados aos processos produtivos e à sua 

gestão, com capacidade para desenvolver estudos, serviços e técnicas, bem como otimizar processos 

produtivos, coordenar equipes de trabalho, com visão empreendedora, gestão administrativa e princípios 

éticos. 

 

Competências e habilidades: O profissional formado no curso de Tecnologia em Cerâmica e Vidro deverá ser 

capaz de: 

a) utilizar os conhecimentos, os recursos e as técnicas da área dos materiais cerâmicos e vítreos para o 

desenvolvimento de produtos, definição de processos de fabricação e controle de máquinas e equipamentos; 

b) receber, testar e acompanhar a instalação de máquinas e equipamentos em geral, pela análise de 

especificações técnicas, observação das normas técnicas e de segurança e planejamento das atividades; 
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c) prestar assistência técnica aos setores de compra e/ou venda na especificação de materiais cerâmicos e 

vítreos, componentes e equipamentos em geral, na análise de propostas de fornecimento e no 

acompanhamento do processo de instalação e entrega técnica do produto; 

d) realizar estudos para a otimização dos processos produtivos, utilizando técnicas de melhorias da qualidade e 

produtividade, de utilização de normas, de elaboração de procedimentos, inspeção e auditorias; 

e) avaliar as características e propriedades dos materiais cerâmicos e vítreos e insumos, correlacionando-os aos 

seus fundamentos matemáticos, físicos e químicos, para a aplicação nos processos de produção; 

r) transformar as ideias e projetos em produtos e serviços, com visão empreendedora; 

g) coordenar e desenvolver equipes de trabalho, aplicando métodos e técnicas de gestão administrativa de 

pessoas; 

h) elaborar planilha de custos de fabricação, considerando a relação custo-benefício; 

i) aplicar técnicas de medição e ensaios, visando a melhoria da qualidade dos produtos; 

j) projetar melhorias nos sistemas de produção, propondo a incorporação de novas tecnologias; 

k) controlar a qualidade de matérias-primas, reagentes e produtos finais; 

l) manusear adequadamente matérias-primas, reagentes e produtos; 

m) aplicar normas do exercício profissional e princípios éticos que regem a conduta do profissional da área; 

n) controlar mecanismos de transmissão de calor e massa e equipamentos com trocas térmicas; 

o) selecionar e utilizar técnicas de amostragem, preparo e manuseio de amostras; 

p) interpretar e executar análise instrumental no processo; 

q) coordenar e controlar a qualidade em laboratório e preparar análises, utilizando metodologias apropriadas; 

r) colaborar no projeto, implantação e funcionamento de instalações, para diferentes processos de fabricação 

de produtos cerâmicos; 

s) realizar ensaios físicos e químicos em matérias-primas e produtos acabados; 

t) desenvolver produtos cerâmicos, considerando o design e suas propriedades; 

u) multiplicar os conhecimentos e experiências em instituições de ensino e pesquisa, bem como em parques 

fabris. 

 

Mercado de trabalho: A formação profissional do Tecnólogo em Cerâmica e Vidro está voltada para a área da 

produção cerâmica em geral. Sendo assim, o espaço de atuação desse profissional no mercado de trabalho é a 

indústria cerâmica, mais especificamente, a produção e o desenvolvimento de produtos cerâmicos nos mais 

variados setores, como revestimentos, sanitários, refratários, louças de mesa, cerâmica vermelha, vidrados e 

pigmentos cerâmicos. 
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O Tecnólogo em Cerâmica e Vidro pode atuar ainda nas atividades de extração, controle, produção e 

desenvolvimento de novos produtos, especialmente nos processos produtivos e laboratório de ensaios. 

 

8 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 
O curso de Tecnologia em Cerâmica e Vidro foi concebido de forma a direcionar as atividades científicas 

para campos de interesse articulados às necessidades tecnológicas regionais e nacionais. O projeto da 

estrutura curricular exibe grande flexibilidade, dando ao futuro profissional ensejo da escolha dos tópicos que 

mais se aproximam de seus interesses uma vez cumpridas as exigências básicas, ou seja, as disciplinas 

obrigatórias gerais e as específicas para cada ramo da Tecnologia em Cerâmica. Portanto, atendendo à 

tendência moderna, o curso de Tecnologia em Cerâmica e Vidro da UNESC não oferece a possibilidade de 

ênfase em qualquer área de concentração, valorizando, assim, a escolha por parte do graduando do perfil com 

que deseja apresentar-se ao mercado de trabalho, pluralista/generalista ou especialista. 

A interdisciplinaridade do curso traz como resultado mais imediato a formação de um profissional dotado 

de capacidade de utilização dos recursos de diversas áreas científicas para a resolução de problemas científicos 

e tecnológicos da área de Cerâmica. Tal formação traduz-se em uma maior capacidade de diálogo entre 

profissionais da área de Tecnologia em Cerâmica e Vidro, contrapondo-se à superespecialização típica de um 

programa de estudos avançados. 

Grande ênfase é dada aos trabalhos práticos, por meio de uma gradual formação de uma infraestrutura 

de laboratórios didáticos. Cabe ressaltar que a interação dos alunos nas atividades de pesquisa do corpo 

docente é manifestada como um dos elementos essenciais na formação técnico-científica desejada. Por outro 

lado, objetivando dotar o corpo discente dos elementos necessários para o direcionamento de sua opção em 

termos de carreira, o curso inclui um estágio obrigatório e supervisionado, proporcionando aos alunos a visão 

tecnológica real, não reprodutível na universidade. Pretende-se, assim, a formação do tecnólogo de concepção, 

com uma forte base científica e tecnológica, para realizar procedimentos tecnológicos na fabricação de 

produtos cerâmicos, na utilização das instalações e equipamentos destinados à produção industrial e realizar 

muitas outras atividades correlacionadas ao processo produtivo. Espera-se que essa categoria de tecnólogos 

cumpra uma função catalítica, tanto na absorção como no desenvolvimento de novas tecnologias, 

principalmente, em áreas relacionadas à pesquisa e desenvolvimento de materiais cerâmicos, entre outras, 

enquadrando-se, assim, dentro das metas prioritárias de desenvolvimento científico e tecnológico do País. 

Dessa forma, por meio da combinação de ensino, pesquisa e extensão é possível absorver os modernos 

conceitos em evolução da área de materiais cerâmicos, encaminhando a busca de um entendimento mais 

profundo sobre os materiais por um lado; e aproximando essa missão científica às necessidades da tecnologia 

moderna e da sociedade. 
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O curso conjuntamente com a Instituição proporciona aos alunos a integração com as Políticas de 

Educação voltadas a movimentos sociais, culturais e de conhecimento sobre as raízes e antecedentes da região, 

contemplado em eventos realizados pela Universidade e Unidade Acadêmica. 

Quanto à acessibilidade atitudinal e pedagógica, o curso de Tecnologia em Cerâmica e Vidro em 

diferentes momentos formativos, promove o desenvolvimento de atividades que salientam a importância da 

Inclusão e acessibilidade. Utilizando-se de atividades metodológicas em sala de aula, recepção aos ingressantes 

por parte da coordenação de curso, boas vindas aos discentes em visitas às salas de aula no início de cada 

semestre. A matriz curricular foi construída com a preocupação da inclusão trabalhadas na disciplina de 

Sociologia e com muita atenção as políticas ambientais em varias disciplinas incluindo a disciplina de Princípios 

Básicos da Gestão Ambiental. 

Os diferentes critérios de acessibilidade são praticados em sala de aula sob orientação do professor, 

na secretaria do curso e por meio de diagnóstico onde estão envolvidos a coordenação do curso, a Unidade 

Acadêmica, Reitoria e diretamente com os setores como o CEPAI (Coordenadoria de Políticas de Atenção ao 

Estudante) e SAMA (Sala Multifuncional de Aprendizagem). No contexto o curso, segue as orientações da 

UNESC, utilizando o programa de educação inclusiva como forma de contribuir com as discussões sobre essa 

temática. Por meio dos quatro núcleos que o compõem (NUPED – Núcleo de Atendimento a Pessoa com 

Deficiência; NAP – Núcleo de Atendimento Psicopedagógico; NNEC- Núcleo de Necessidades Econômicas; NAEB 

– Núcleo de Estudos Étnico-Raciais, Afro-brasileiros, indígenas e de minorias), o programa tem o objetivo de 

atender os estudantes com dificuldades pedagógicas utilizando a Sala Multifuncional de Aprendizagem (SAMA). 

No sentido de consolidar os conceitos de acessibilidade pedagógica e atitudinal, outros itens surgem 

como forma de complementar as ações que já são desenvolvidas integrando esses processos com a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Entre eles, destacam-se a participação em projetos que 

propiciam aos acadêmicos envolvidos, um aprendizado mais técnico/prático dentro e fora do Campus 

Universitário, envolvendo empresas e centros de pesquisas.  

O evento Maio Negro na UNESC, é periodicamente realizado já há 11 anos e que teve sua recente 

última edição em 2013, o XI Maio Negro (http://www.unesc.net/portal/capa/index/393/7231/).  É uma 

iniciativa que tem como proponentes o Curso de História da UNESC, a ONG ACR - Anarquistas Contra o Racismo 

e a Unidade Acadêmica de Humanidades Ciências e Educação - UNAHCE. Tem como público alvo a comunidade 

da UNESC (estudantes, docentes, funcionários e gestores), movimentos sociais de Criciúma e região, 

professores da rede municipal, estadual e particular de ensino, comunidade em geral, sindicatos, estudantes e 

educadores de faculdades da região, Ong´s e Entidades Estudantis. 

A Lei Federal 10.639/03 abriu uma ampla fronteira para o ensino e a aprendizagem de tudo o que diz 

respeito à história do continente africano e da população negra no Brasil. No entanto, o país ainda carece de 

material didático, formação de professores e reflexões pertinentes sobre a história da África e dos africanos. 

http://www.unesc.net/portal/capa/index/393/7231/
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Nesse sentido, o MAIO NEGRO abre uma perspectiva inovadora para pensar, reconhecer e reconstruir a 

história dos africanos desde uma perspectiva interna àquele continente e os reflexos da dispersão de africanos 

pelo mundo, principalmente, o Brasil. A África antes dos colonizadores nos mostra que são muitas Áfricas que 

se apresentam aos nossos olhos: a África “branca” e a África “negra”; a África islâmica e a África tradicional; a 

África Mediterrânica; a África subsaariana e África tropical. Mas em todas estas Áfricas, o que vemos são povos 

autônomos, com costumes e instituições próprias, senhores de seus destinos, donos de sua história. 

Nas edições dos eventos, os professores e os estudantes de toda a UNESC, tem a oportunidade de 

conhecer a outra África que não aquela estereotipada e fixa à natureza prodigiosa do continente, geralmente 

retratada nos livros e nos meios de comunicação.  Uma história dinâmica, com sons e imagens, que 

representam reis, rainhas e seus reinos, rotas de comércio, pessoas portadoras de conhecimento, religiosidade 

e sentimentos, enfim, uma história muito rica em todos os sentidos e em contato contínuo com os outros 

continentes conhecidos naquela época.  

Por outro lado, vários aspectos da afrodescendência que sobreviveram no Brasil e que vão muito além 

do samba, da capoeira, do carnaval e da religiosidade de matriz africana são bastante explorados. Isto tem 

grande relevância acadêmica e cultural formativa, pois foram mais de cinco milhões de africanos que foram 

transportados para o Brasil de forma compulsória e que aqui criaram meios de sobrevivência e formas de 

inserção social, cultural e política. Nesse sentido, tivemos os jornais da imprensa negra, os intelectuais negros, 

as organizações políticas e culturais e, recentemente, as conquistas das ações afirmativas e as terras das 

comunidades remanescentes de quilombos.  

As temáticas das africanidades e das afrodescendências, diretamente ligadas aos estudos da diáspora 

africana, cada vez mais ocupam os corações e mentes, primeiramente dos pesquisadores, e hoje de todos os 

interessados pelo tema. A partir de uma concepção do “Atlântico negro”, proposta pelo sociólogo inglês Paul 

Gilroy, começou-se a pensar no oceano como uma via de mão dupla que trazia não apenas pessoas e 

mercadorias mas também concepções de mundo, culturas  e pensamentos. É uma outra concepção da 

construção do conhecimento que passa a dar uma relevância ao que se produziu na outra margem, o 

continente africano deixa de ser apenas fornecedor de mão de obra para a construção do novo mundo e se 

torna também protagonista da nossa história. 

Tem como objetivo principal “aprofundar e subsidiar educadores/as, instituições escolares/ 

educacionais acerca de questões pertinentes a Lei 10.639/ 2003, proporcionando o acesso efetivo deles às 

principais discussões que tem ocorrido em âmbito estadual/ nacional acerca das questões relacionadas à 

pesquisa e o ensino afro nos currículos escolares”. 

Como objetivos secundários o Maio Negro busca: Divulgar as ações e a produção de conhecimentos 

relacionados à negritude, cultura e educação afro em Criciúma e região; Estimular a reflexão sobre as 

discussões que estão acorrendo a nível nacional acerca do assunto; Proporcionar a troca de experiências entre 
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educadores, estudantes, pesquisadores e comunidade em geral; Auxiliar e subsidiar, as iniciativas de instâncias 

educacionais da região que estejam implantando projetos que levem em conta a questão da educação afro e 

indígena, bem como, incentivar o início de desenvolvimento de projetos em unidades educacionais que não o 

tenham; Trazer para a Instituição as discussões que estão sendo feitas nas universidades do Brasil e na 

sociedade em geral; Sensibilizar a sociedade criciumense para a importância do efetivo desenvolvimento da 

referida temática nos currículos escolares; Apresentar materiais didáticos que ampliem a discussão em sala de 

aula acerca do assunto (Figura 1 e 2). 

 
Figura 1 - Folder do XI Maio Negro na UNESC 

 

         Fonte: Maio Negro da UNESC (2012) 
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Figura 2 - Folders do XI Maio Negro na UNESC 

 
        Fonte: maio Negro da UNESC (2012) 

 

 

Em relação à Cultura Indígena, a UNESC conta com o evento “Semana Indígena da UNESC: História e 

Cultura do Povo Guarani”. 

No Brasil e na América de um modo geral, a história dos povos indígenas ainda é uma realidade 

desconhecida pela maioria da população. No meio escolar e acadêmico, o uso do termo “índio” no sentido 

genérico continua sendo uma prática cotidiana. Conhecemos muito mais sobre a realidade histórica da Europa 

ocidental do que a história dos diversos povos nativos do continente americano. 

Conhecer a história e a cultura dos povos indígenas da América não é uma simples atividade de ensino 

e pesquisa para suprir uma lacuna ignorada pela educação e pela História; é uma possibilidade de “um 

conhecer” para vislumbrarmos um novo modo de vida no Planeta. Hoje mais do nunca, não são os povos 

indígenas que precisam de mais um tipo de política de proteção ou ajuda, é a sociedade moderna do homem 

branco ocidental que precisa enfrentar o dilema crucial da Caixa de Pandora, do capitalismo globalizado que 

está devorando o planeta num ritmo acelerado. Conhecer a história e a cultura dos povos indígenas do Brasil e 

da América pode significar o inicio de uma libertação cultural. 

A Semana Indígena da UNESC tem por objetivo fomentar as discussões acerca da importância da 

valorização e preservação da história, das culturas e do legado das populações indígenas como elemento 



 
 

FUCRI – FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIÚMA (mantenedora) 

 

Av. Universitária, 1105 – Cx. P. 3167 – Fone (48)3431-2500/Fax (48)3431-2750 - CEP 88806-000 Criciúma/SC.(www.unesc.net) 
 

23 

essencial para a construção das identidades sociais dos diversos grupos que formaram o continente americano 

(Figuras 3, 4, 5...). 

 
 
Figura 3 - Folder do Evento I Semana Indígena da UNESC 
 

 
 Fonte: Semana Indígena da UNESC (2012) 

 
 
Figura 4 - Palestra de Indígena Guarani para Acadêmicos, Docentes e Funcionários na I Semana Indígena 
da UNESC 
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                 Fonte: Semana Indígena da UNESC (2012) 

 
 
Figura 5 - Entrevista com Indígena em Socialização com Escolares da Região, Docentes, Discentes e 
Funcionários na UNESC 
 

 

       Fonte: Semana Indígena da UNESC (2012) 

 

Figura 6 - Entrevista com Indígena em Socialização com Escolares da Região, Docentes, Discentes e 
Funcionários na UNESC 
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      Fonte: Semana Indígena da UNESC (2012) 

 

Figura 7 - Relato de Vida de Indígena para Escolares da Região, Docentes, Discentes e Funcionários na 
UNESC 
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     Fonte: Semana Indígena da UNESC (2012) 

 

Figura 8 - Relato de Vida de Indígena para Escolares da Região, Docentes, Discentes e Funcionários na 
UNESC 
 

 

    Fonte: Semana Indígena da UNESC (2012) 

 

O Setor de Arqueologia do Instituto de Pesquisas Ambientais e Tecnológicas da UNESC/ I-PAT / I-

PARQUE, oferece prestação de serviços para o licenciamento arqueológico de áreas que sofreram algum tipo 

de impacto. Conta com equipe e laboratório especializados e com o suporte de outros setores do I-PARQUE 

(Figura X). 

 

Figura 9 - Atuação em Campo do Setor de Arqueologia da UNESC 
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 Fonte: Setor de Arqueologia da UNESC (2013) 

 

O Setor de Arqueologia desenvolve, entre outras, as seguintes atividades: diagnóstico prévio; 

levantamento arqueológico; salvamento arqueológico; análise de material; educação patrimonial; guarda de 

material e endosso institucional. 

Realiza também serviços para obras de usinas hidrelétricas, pequenas centrais hidrelétricas, rodovias, 

áreas de extração mineral, empreendimentos imobiliários, linhas de transmissão, instalação de dutos, 

indústrias, aeroportos e portos. 

Conta com equipe formada por Arqueólogo Coordenador, Arqueólogos, vários Assistentes em 

Arqueologia, Biólogos, Geógrafos, Historiador e Zooarqueólogo. 

Alguns exemplos de projetos do Setor de Arqueologia da UNESC com relação com a cultura indígena e 

o patrimônio cultural indígena: “Projeto de Pesquisa intitulado “Programa de Salvamento Arqueológico na 

Jazida de Argila de Vargem Grande II”, no município de Lauro Müller/SC”; “Projeto de Pesquisa intitulado 

“Programa de Salvamento Arqueológico na Jazida de Argila de Vila Maria”, no município de Nova Veneza/SC”; 

“Projeto de Pesquisa intitulado “Monitoramento Arqueológico da área de intervenção da Rede de Distribuição 

de Gás Natural - ramal de expansão entre os municípios Maracajá e Araranguá - SC”, entre outros, que podem 

ser observados na sua totalidade na home page do setor 

(http://www.unesc.net/portal/capa/index/261/5405/). 

A importante inserção regional do Setor de Arqueologia da UNESC levou a instituição a sediar em 2013 

a IX Jornada de Arqueologia Íbero-Americana (http://www.unesc.net/portal/capa/index/378/6808). 

 

 

http://www.unesc.net/portal/capa/index/261/5405/
http://www.unesc.net/portal/capa/index/378/6808
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Em relação à Política de Educação Ambiental, a vinculação entre uma universidade e a região em que 

está inserida é profunda, mesmo que não percebida imediata e diretamente. A Universidade não determina os 

rumos de uma sociedade, mas exerce uma influência inegável e considerável sobre ela. De alguma forma a 

Universidade e o que ela produz se unem ao conjunto de forças que compõe o todo da sociedade e se irradiam 

de forma sistêmica na cidade, na região, no Estado, nos cenários nacional e internacional.  

As inúmeras atividades de ensino, pesquisa e extensão por onde passam centenas de professores e 

milhares de acadêmicos a cada semestre são desenvolvidas com reflexos em todos os segmentos sociais. Mas o 

que diferencia e imprime qualidade no que é feito é o direcionamento filosófico, a concepção política e 

pedagógica, a visão de mundo subjacente. Além da produção e socialização de conhecimento e tecnologia, 

uma universidade está sempre produzindo mentalidades, atitudes, valores, concepções, visão de mundo e 

sociedade.  

Dessa forma, ética, estética, cultura, valores humanos, senso de justiça e responsabilidade social, 

qualidade de vida, visão de economia, tecnologia, meio ambiente, sustentabilidade e tantos outros conceitos e 

virtudes são prerrogativas que exigem um posicionamento institucional e a ela são inerentes. Aliás, todos estes 

conceitos citados acima de fato compõem o meio ambiente no seu sentido mais amplo e profundo como 

totalidade que une o dentro e o fora do ser humano e podem com facilidade se inserir como tema transversal 

ao campo ambiental em todos os cursos. 

 Não é tarefa fácil manter uma coerência entre as suas intencionalidades, princípios filosóficos, 

políticos e pedagógicos e suas ações no cotidiano da Instituição. Afinal, são dezenas de cursos de graduação, 

milhares de alunos da região e de diversas partes do país, alunos estrangeiros, centenas de professores com 

especialidades diferentes, gestores com concepções e correntes diversas, muitas vezes contrastantes e até 

conflitantes, mas que devem sempre buscar o diálogo e a complementaridade.  

E esse diálogo, essa busca pela unidade ainda que na diversidade são facilitados e se tornam possíveis 

com a fundamentação, a solidez e a clareza da Missão Institucional. É em torno dela que devem gravitar as 

ações, os projetos, os programas e as políticas que compõem o ser e o fazer institucionais. É pela Missão que se 

definem as repercussões, irradiações, influências e realizações da universidade na realidade externa. É pela 

predominância da Missão na paisagem mental que se encontram vieses de encaixe para a questão ambiental 

em qualquer de suas infinitas concepções e dimensões. 

Por exemplo, ao direcionar o trabalho para a Vida e a Cidadania. Isso no sentido do desenvolvimento e 

formação das pessoas e sua crescente conscientização para a qualificação das relações interpessoais e da 

sociedade com a Natureza. Desenvolver os valores humanos essenciais é fundamental para a superação dos 

principais desafios que ora se apresentam. Nesse sentido, responsabilidade social e sustentabilidade passam a 

ter um entendimento sistêmico, pois tudo está interligado. Sendo assim, natureza e sociedade mantêm uma 

relação de interdependência e reciprocidade.  
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O ambiente de vida, do ponto de vista sistêmico, começa dentro de nós, em nossa dimensão 

biológica. Nossa saúde é o indicador da qualidade desse ambiente interno. Como nos alimentamos, dormimos, 

bebemos água, desintoxicamo-nos, praticamos atividades físicas, entre outras coisas, tudo isso determina 

algum grau de qualidade biológica. E essa dimensão está relacionada a outra, ainda interna e individual: a 

nossa dimensão psíquica, na qual gravitam nossos pensamentos e sentimentos. O indicador de qualidade 

dessa dimensão do ambiente de vida é o estado de bem-estar, de paz e de tranquilidade que podemos 

vivenciar. Devemos cuidar também do desenvolvimento da nossa inteligência emocional, saber o que estamos 

sentindo, não alimentar as emoções destrutivas e desenvolver as positivas. 

Essas duas dimensões intimamente relacionadas se estendem para a próxima dimensão do ambiente de vida: a 

dimensão social. O indicador de qualidade dessa dimensão é a maneira como nos relacionamos com os outros. 

O outro é diferente, desafia-me, causa-me reações. Mesmo assim, é preciso manter o bem-estar e a paz 

pessoal ante os constantes desafios e tensões do dia a dia. Nesse contexto, percebe-se que a paz que se  busca 

não é uma contingência externa, mas se desenvolve dentro de cada um como resultado do autoconhecimento. 

Quanto mais eu me conheço mais eu tenho condições para compreender o outro. Mais condições tenho para 

me corrigir e melhorar. Cresce a importância do exercício dos valores humanos como compreensão, paciência, 

transparência, lealdade, confiança, persistência, paz e não violência, entre tantos outros. Esse exercício é que 

promove a qualificação e o desenvolvimento pessoal, do ponto de vista emocional, gerando equilíbrio; e 

também por decorrência social com o outro e com a sociedade, onde a resolução de conflitos se baseia na 

dialética, na interatividade, na integração dinâmica e onde a ética e o bem comum devem se sobrepor aos 

interesses pessoais.   

São essas três dimensões profundamente inter-relacionadas que definem a qualidade da próxima 

dimensão do ambiente de vida: a dimensão natural planetária. Pela consciência da interdependência, pela 

busca da justiça social e da solidariedade coletiva, pela expansão da ética para bioética, ecoética e cosmoética 

expandimos também nossa consciência de pertencimento em relação à natureza e de nossa mais vital 

dependência: tudo o que temos, sabemos e desenvolvemos de alguma maneira vem da natureza. Antes de 

sermos seres econômicos, somos seres ecológicos, feitos de água, terra, fogo e ar. Se temos capacidade de 

criar uma segunda natureza engendrando ambientes artificiais em busca de bem-estar e felicidade, isso 

também se deve aos recursos naturais. Nós é que somos feitos pela natureza. A Natureza nos é superior. Nós é 

que pertencemos a ela e não o contrário como temos pensado. Conscientes disso, devemos buscar soluções 

para os problemas de degradação social e ambiental gerados pelo nosso desconhecimento, ganância e falta de 

valores humanos. Novos modelos da física, da psicologia e da biologia apontam para o encontro com esses 

conhecimentos tão antigos para a humanidade e que agora temos a possibilidade de verificar cientificamente e 

promover, por necessidade de sobrevivência como espécie e sociedade organizada, as recuperações e 

preservações ambientais necessárias. 
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Como vemos, se considerarmos essa concepção sistêmica do ambiente de vida seu estudo, 

aprofundamento, pesquisa e extensão cabem com relativa facilidade em todos nossos cursos. Mas sabemos 

que levar nossa Missão Institucional às mais profundas consequências não é tarefa fácil. Todo crescimento e 

todo desenvolvimento necessitam de esforço e exercício. Podemos estar diante de uma nova utopia, mas é a 

utopia que nos faz sonhar. A utopia é o que nos faz ter horizontes, buscá-los e continuar caminhando na 

certeza de alcançá-los.  

Na disciplina de sociologia, de natureza institucional, os acadêmicos do curso vivenciam o contexto 

histórico do surgimento da sociologia, a sociologia como ciência, os clássicos da sociologia, as instituições e as 

organizações da sociedade, educação em direitos humanos, questões sociológicas na modernidade e os novos 

paradigmas, a cultura Afro-Brasileira, o meio ambiente e o seu desenvolvimento. Nessa disciplina o acadêmico 

tem possibilidade de interagir com eventos institucionais que enfocam as diversidade culturais, que constam 

do calendário institucional.  

O Aspecto ambiental e de sustentabilidade é continuamente vivenciado pelos acadêmicos, ao longo 

dos semestres contidos na matriz do curso, nas disciplinas de caráter específico, como Introdução á Cerâmica, 

Fundamentos da Produção Cerâmica, Princípios Básicos da Gestão Ambiental, Geologia e Mineralogia, 

Planejamento  do Estágio Curricular e Estágio Curricular Obrigatório.  

 
8.1 Estratégias de implantação do currículo 

Matriz Curricular nº 1 

Total da carga horária: 3.096 horas/aula 

Disciplinas Fases Total 

I II III IV V VI VII Créd. 

Cálculo  04 04      08 

Química Geral 04       04 

Química Experimental 02       02 

Introdução à Cerâmica 02       02 

Física 02 02      04 

Química Inorgânica 02       02 

Metodologia Científica e da Pesquisa 02       02 

Físico-Química  04      04 

Física Experimental  02      02 

Fundamentos da Produção Cerâmica  04      04 

Estatística  04      04 

Materiais Cerâmicos   04     04 

Geologia e Mineralogia   04     04 

Termodinâmica   04     04 

Conservação de Massa e Energia   04     04 

Sociologia   02     02 

Técnicas de Caracterização   04 04    08 

Informática Aplicada   02     02 
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Tecnologia de Revestimentos Cerâmicos    04    04 

Transformação de Fases e Diagramas de Equilíbrio    04    04 

Reologia    04    04 

Materiais Vítreos    04    04 

Operações Unitárias na Indústria Cerâmica    04    04 

Tecnologia de Vidrados Cerâmicos     04   04 

Tecnologia de Cerâmica Vermelha     04   04 

Formulação Cerâmica     04   04 

Tecnologia de Sanitários e Louças de Mesa     04   04 

Princípios Básicos da Gestão Ambiental     04   04 

Optativa     04   04 

Combustíveis e Combustão      04  04 

Tecnologia dos Refratários      04  04 

Inovação Tecnológica na Indústria Cerâmica      04  04 

Desenvolvimento de Produtos Cerâmicos      04  04 

Tecnologia de Cerâmica Artística      04  04 

Planejamento do Estágio Curricular Obrigatório      04  04 

Planejamento e Controle de Produção       04 04 

Gestão da Qualidade       04 04 

Análise da Viabilidade de Novos Negócios       08 08 

Custos Industriais       04 04 

Saúde e Segurança no Trabalho       04 04 

Estágio Curricular Obrigatório       12 12 

TOTAL 20 20 24 24 24 24 36 172 

 

Pré-requisitos 
Resolução nº 01/10/COLEGIADO UNACET (11/02/2010). Exclui pré-requisito do curso de Tecnologia Em 

Cerâmica e Vidro, constante da Resolução n. 05/2009/UNACET. 

Resolução nº 02/09/COLEGIADO UNACET (24/06/2009). Aprova inclusão de pré-requisito do curso de 

Tecnologia Em Cerâmica e Vidro. 

 
Equivalências 
 

Resolução 76/2009 /CÂMARA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO (22.10.2009). Dispõe sobre a Consolidação de 

Normas Acadêmicas e toma outras providências. 

Resolução nº 07/10/COLEGIADO UNACET (08.04.2010). Aprova inclusão de equivalências no Curso de 

Tecnologia em Cerâmica e Vidro. 

Resolução nº 26/10/COLEGIADO UNACET (13.10.2010). Aprova inclusão de equivalências no Curso de 

Tecnologia em Cerâmica e Vidro. 

 

 Disciplinas optativas 
 

Disciplinas optativas: 
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Reciclagem 

Libras 

Gerência de Projetos 

Ética e Responsabilidade Social 

 

 Organização e desenvolvimento curricular 
 
Ciclo Básico 

 

Fases Disciplinas C/H Créditos 

I 

Cálculo I 72 4 

Química Geral 72 4 

Química Experimental 36 2 

Introdução à Cerâmica 36 2 

Física I 72 4 

Química Inorgânica 36 2 

Metodologia Científica e da Pesquisa  36 2 

Subtotal 360 20 

II 

Cálculo II 72 4 

Físico-Química 72 4 

Física Experimental 36 2 

Fundamentos da Produção Cerâmica 72 4 

Física II 36 2 

Estatística  72 4 

Subtotal 360 20 

 

Ciclo Cerâmica Básica 

 

III 

Materiais Cerâmicos 72 4 

Geologia e Mineralogia 72 4 

Termodinâmica 72 4 

Conservação de Massa e Energia 72 4 

Sociologia 36 2 

Técnicas de Caracterização I 72 4 

 Informática Aplicada 36 2 

Subtotal 432 24 

IV 

Tecnologia de Revestimentos Cerâmicos 72 4 

Transformação de Fases e Diagramas de Equilíbrio 72 4 

Reologia 72 4 

Materiais Vítreos 72 4 

Técnicas de Caracterização II 72 4 

Operações Unitárias na Indústria Cerâmica 72 4 

Subtotal 432 24 
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Ciclo Processamento Cerâmico 

 

V 

Tecnologia de Vidrados Cerâmicos 72 4 

Tecnologia de Cerâmica Vermelha 42 4 

Formulação Cerâmica 72 4 

Tecnologia de Sanitários e Louças de Mesa 72 4 

Princípios Básicos da Gestão Ambiental 72 4 

Optativa  72 4 

Subtotal 432 24 

VI 

Combustíveis e Combustão 72 4 

Tecnologia de Refratários 72 4 

Inovação Tecnológica na Indústria Cerâmica 72 4 

Desenvolvimento de Produtos Cerâmicos 72 4 

Tecnologia de Cerâmica Artística 72 4 

Planejamento do Estágio Curricular Obrigatório 72 4 

Subtotal 432 24 

 
Ciclo Gestão Aplicada à Tecnologia 

 

VII 

Planejamento e Controle da Produção 72 4 

Gestão da Qualidade  72 4 

Análise da Viabilidade de Novos Negócios 144 8 

Custos Industriais 72 4 

Saúde e Segurança no Trabalho 72 4 

Estágio Curricular Obrigatório 216 12 

Subtotal  648 36 

 
Total: 3096 h/a 

As diretrizes curriculares estabelecem um mínimo de 2400 horas (2880h/a em 18 semanas) acrescidas do 

estágio e/ou TCC. 

 

Estágios Supervisionado 

Resolução Nº 02/2009/CÂMARA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO. Aprova alteração no Regulamento Geral dos 

Estágios dos Cursos de Graduação da UNESC 

Resolução Nº 32/2011/COLEGIADO UNA CET. Aprova o regulamento específico do estágio do curso de 

Tecnologia em Cerâmica e Vidro.  

Para obtenção do grau de tecnólogo e cerâmica e vidro, o acadêmico deve realizar o estágio curricular 

obrigatório, com carga horária de 300 horas em empresa ou laboratório, cujo objetivo é articular a 
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aprendizagem e sua aplicação na área prática industrial. É o momento de ação e de reflexão teórica e prática 

na área específica de atuação profissional do tecnólogo sob a supervisão do professor orientador, que contribui 

para estabelecer esta reflexão. 

O estágio pode ser desenvolvido, de acordo com a legislação vigente, segundo duas formas: 

Estágio obrigatório é aquele que consta na matriz curricular, sendo necessário para o cumprimento pleno 

do curso, regido por manual específico do curso; 

Estágio não obrigatório: aquele em que o acadêmico realiza como atividade complementar, articulada 

com o processo de formação acadêmico-profissional, com acompanhamento da UNESC (Setor de Estágios). 

O estágio curricular supervisionado, obrigatório, é oferecido na última fase (7ª) do curso, juntamente com 

as disciplinas de gestão aplicada à tecnologia, pois se entende que este é o momento mais adequado para o 

acadêmico articular teoria e prática, e a formação básica em gestão voltada para a tecnologia torna-se 

fundamental para esta correlação. Outro aspecto importante do curso refere-se ao próprio acadêmico, pois a 

maioria dos alunos do curso trabalha em empresas cerâmicas da região de Criciúma e sul de Santa Catarina, o 

que torna perfeito o processo de ensino-aprendizagem. 

 

Deve-se salientar que os temas desenvolvidos no estágio curricular supervisionado são atividades de 

pesquisa e desenvolvimento demandadas pelas próprias empresas onde o estágio foi realizado e em 

consonância com as linhas de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais 

da UNESC, sob supervisão de um professor orientador do curso e de profissional da empresa. 

No curso de Tecnologia em Cerâmica e Vidro a figura do coordenador de estágios é exercida pelo 

professor responsável, indicado pelo coordenador do curso. Suas responsabilidades estão definidas no 

regulamento geral de estágios da UNESC. Para isto, o coordenador de estágios do curso de Tecnologia em 

Cerâmica e Vidro é remunerado por um determinado número de horas-aulas administrativas, negociadas pela 

coordenação do curso com a direção da UNACET antes do início de cada semestre, para a execução das 

atividades administrativas previstas dos estágios obrigatórios e para acompanhamento dos estágios não 

obrigatórios do curso. Aos professores orientadores, cujas funções estão elencadas no regulamento geral de 

estágios da UNESC, cabe o recebimento de 01 (uma) hora-aula semanal durante 18 semanas no semestre, por 

estagiário orientado, sendo o número de orientações limitado a 05 (cinco no período), dentro do seu horário e 

regime regular de trabalho. 

Finalmente, as atividades do estágio curricular obrigatório são apresentadas nas formas de relatório de 

estágio e de trabalho de conclusão de estágio (artigo técnico-científico). O relatório é avaliado pelo supervisor 
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de campo e pelo professor responsável, e o artigo é apresentado a uma banca de avaliação, composta por 

professores do curso, supervisores de empresa e professores convidados. A nota final é composta pela nota do 

relatório (peso 5,0) somada à nota do artigo (peso 5,0). O estagiário será aprovado na disciplina Estágio 

Curricular Obrigatório se, ao final do semestre letivo, cumprir os prazos previstos e alcançar frequência igual a 

100% (cem por cento) na empresa ou entidade concedente do estágio e aproveitamento igual ou superior a 6,0 

(seis). O não cumprimento destes requisitos acarretará em reprovação do aluno, não cabendo recurso para o 

mesmo. 

 
8.2 Metodologia 

 

A metodologia de ensino utilizada no curso contempla uma abordagem que integra os elementos 

necessários ao processo de ensino, fomentando à aprendizagem e o desenvolvimento de competências, 

habilidades, atitudes e valores éticos, indispensáveis ao processo da formação humana e profissional. 

As estratégias de ensino deverão abranger técnicas individualizadas e integrativas, com a utilização de 

aulas expositivas e dialogadas, estudos dirigidos, dinâmicas de grupo, seminários e utilização de recursos 

audiovisuais e laboratoriais e Tecnologias da Informação e Comunicação - TICs. Os professores ainda poderão 

oferecer atividade por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA tais como: interagir via chats, fórum 

ou pelo Parla; organizar suas aulas e materiais usando o recurso da WebPage; publicar material didático, textos 

complementares, links, atividades; publicar as aulas desenvolvidas na lousa digital interativa; solicitar 

atividades/trabalhos que podem ser publicados no AVA pelo acadêmico; realizar atividade avaliativa usando o 

recurso do QUIZ entre outras atividades  que possibilitem a participação ativa do acadêmico no processo 

ensino/aprendizagem. 

Esta participação proporcionará a formação do profissional culturalmente competente, capaz de dialogar, 

trabalhar em equipe, resolver problemas, com ética e responsabilidade social no sentido de consolidar a 

missão institucional e contribuir no desenvolvimento do seu país. 

A Acessibilidade plena busca-se conquistar oferecendo oportunidades a pessoas com vários tipos de 

dificuldade, incluindo-as à sociedade, oferecendo um curso em uma universidade desprovida de barreiras 

atitudinais, arquitetônicas, comunicacionais, instrumentais , metodológicas e pedagógicas, para que usufruam 

de vida profissional com muitas conquistas. A universidade possui os meios para buscar auxilio e prestar apoio 

aos discentes e docentes que tiverem dificuldade física, motora e psicológica. Possui arquitetura, tecnologia e 

pessoal capacitado para o apoio adequado. 
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8.3 Tecnologias de informação e comunicação  

O curso de Tecnologia em Cerâmica e Vidro, é um curso presencial, e utiliza algumas tecnologias de 

informação e comunicação desenvolvidas pelo Setor de Educação à Distância (SEAD) da UNESC, responsável 

pela concepção, produção, difusão, gestão e avaliação de projetos e experiências inovadoras em educação à 

distância. Um dos objetivos é possibilitar o acesso ao conhecimento e ao aprendizado à distância, utilizando as 

novas tecnologias de comunicação e informação. Oferece cursos de extensão, aperfeiçoamento, especialização 

em disciplinas na graduação. O SEAD da UNESC integra o Consórcio UniVirtual SC e o ACAFE Virtual onde 

integram instituições da Associação Catarinense das Fundações Educacionais de Santa Catarina. 

O curso de Tecnologia em Cerâmica e Vidro vem utilizando as ferramentas do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA) da UNESC, também mantido pelo SEAD.  O AVA é um ambiente utilizado pela 

universidade nos cursos oferecidos na modalidade de educação à distância e na educação presencial, nas 

disciplinas da graduação, pós-graduação e do colégio UNESC. Objetiva promover o uso das tecnologias de 

comunicação e informação como recurso pedagógico na educação presencial e na educação à distância. 

 

8.4 Políticas de permanência do estudante 

 
O acompanhamento pormenorizado da evasão na Unesc deu origem ao atual Programa Permanente 

de Combate à Evasão (PPCE) que, além de apresentar as causas dessa não permanência do acadêmico nos 

cursos, articula as atribuições de cada segmento da Instituição com o objetivo de monitorar e combater a 

evasão, e, consequentemente, aumentar os indicadores de permanência do acadêmico na IES. 

No processo de construção de uma Política Institucional de Permanência com Sucesso, a Pró-reitoria 

de Ensino de Graduação vem reunindo vários programas, projetos e ações já em andamento ou em fase de 

implementação na UNESC, os quais direcionam seus fazeres no sentido de favorecer a permanência do 

estudante com sucesso em sua formação profissional, humana e cidadã. Na Política Institucional de 

Permanência dos Estudantes com Sucesso, Res. n. 07/2013/CÂMARA ENSINO DE GRADUAÇÃO, estão 

detalhados os seguintes programas com o objetivo de estimular a permanência do acadêmico na Instituição: 

 

 Programa de bolsas e financiamentos educativos/CPAE. 

 Cursos de Extensão: Produção textual I, II, III, Informática Básica I, II, III, Programa de 
Monitorias – UNACET, UNACSA, UNAHCE, UNASAU. 

 Estágios não obrigatórios.  

 Inglês sem Fronteiras: curso de Inglês para estudantes integrantes de Programas de Iniciação 
Científica. 

 Internacionalização/Mobilidade Estudantil – Programa de Relações Internacionais. 

 Núcleo de Psicopedagogia – núcleo de atendimento aos problemas de aprendizagem. 

 Programa de Orientação Profissional (POP). 
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 Projeto Potencial-ações para melhoria do ser das relações interpessoais.  

 Programa Permanente de Combate à Evasão da UNESC (PPCE).  

 Programa de Educação Inclusiva. 

 Programa de Nivelamento das Disciplinas Introdutórias – UNACET. 

 Intensivo sobre fundamentos da matemática para Ciências Sociais Aplicadas, Recepção do 
Calouro. 

 Trote Solidário. 

 Programa de Formação Continuada da UNESC. 

 Programa de Combate ao Álcool e a outras drogas. 

 
 

8.5 Coordenadoria de Políticas de Atenção ao Estudante – CPAE 

Segundo informações da CPAE disponível no site da Unesc, a vocação democrática e participativa 

da Instituição tem suas origens e raízes desde seus primórdios quando ainda Fucri, denominação guardada 

ainda por sua mantenedora. 

Na primeira gestão como Universidade (1997/2001), foi instituído o Fórum dos Estudantes, um 

espaço de contato direto entre estudantes e Reitoria. Foi mais um passo para a efetivação, o fortalecimento e 

aperfeiçoamento dos mecanismos democráticos da Unesc. 

Nesse mesmo período, especificamente no ano de 2000, foi criada e implantada a Diretoria do 

Estudante. Era mais um avanço democrático; uma forma de institucionalizar e dar foro oficial a essa relação 

aberta e participativa envolvendo Reitoria e Corpo Discente. Mais do que um canal de comunicação, a Diretoria 

era o porto seguro dos acadêmicos na luta por seus direitos e conquistas. Paralelo ao aspecto político, a 

Diretoria passou a gerir programas e projetos de interesse direto dos acadêmicos. 

Em 2007, dentro de uma ampla reforma administrativa desenvolvida na Universidade, 

obedecendo ao novo Organograma Institucional, a Diretoria do Estudante passou a ser denominada 

Coordenadoria, cujo nome completo é Coordenadoria de Políticas de Atenção ao Estudante (CPAE). Junto com 

o novo nome, vieram maior espaço físico e aumento significativo da equipe, bem como novos programas. 

 A CPAE existe como meio. E assim deve direcionar suas energias. Nesse aspecto não pode se 

apegar a uma estrutura de forma permanente. Mas exercitar a flexibilidade e a criatividade na busca da 

harmonia com a dinâmica da realidade onde se insere. Por outro lado, alguns de seus programas, projetos e 

ações exigem uma sólida estrutura material e uma rede de pessoas especializadas e competentes que 

extrapolam os seus limites geográficos, agindo de forma interdependente e articulada com outros setores e 

departamentos da Instituição. 

Em consonância, coerência e harmonia com a missão institucional da Unesc, a CPAE procura se 

organizar, se instrumentalizar e agir de forma multidimensional com foco na integralidade e totalidade de seu 

campo de atuação. Dessa forma, direciona seus trabalhos com vistas a contemplar as três dimensões implícitas 
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no conceito de meio ambiente do texto institucional: ser individual - ser social - ser planetário, num TODO-

INTEGRADO. 

A CPAE tem como atribuições: 

 Propor, coordenar e executar programas de acesso e permanência ao ensino superior; 

 Regulamentar, resguardadas as disposições legais, os processos seletivos de bolsas de 

estudos e financiamentos ao ensino superior; 

 Atuar na promoção de parcerias com setores internos da Unesc e, ainda, setores públicos e 

privados, para o desenvolvimento de ações que venham a beneficiar todo o corpo discente; 

 Proporcionar aos estudantes programas de acolhimento e bem-estar que possibilitem, aos 

mesmos, melhores condições de enfrentarem problemas e dificuldades no decorrer de sua 

vida estudantil; 

 Fomentar, estimular e estabelecer atividades de integração entre os acadêmicos; 

 Desenvolver programas que visem à saúde integral (física e psíquica) do estudante; 

 Promover programas de desenvolvimento de potencialidades junto aos acadêmicos, por meio 

de encontros, eventos, seminários, palestras, cursos e outros; 

 Atuar na mediação de conflitos entre o corpo discente e a Instituição; 

 Promover e apoiar iniciativas de organização dos estudantes, bem como sua articulação com 

a Instituição; 

 Avaliar e apoiar iniciativas do Movimento Estudantil seja em seu caráter institucional ou não; 

 Acolher iniciativas e atividades de interesses dos estudantes; 

 Elaborar relatórios de suas atividades. 

 

Atualmente, a CPAE está localizada no bloco do estudante - sala 04 com horário de atendimento 

externo de segunda a sexta feira das 08 h ás 12 h e das 13h30 ás 21h. 

 

8.6 Avaliação do processo ensino-aprendizagem 

 
Em relação à avaliação do processo ensino-aprendizagem, o Regimento Geral da UNESC, aprovado 

pela Resolução n. 01/2007/CSA, artigo 86, estabelece que “A avaliação do processo de ensino aprendizagem, 

corresponsabilidade de todos os sujeitos envolvidos, estará fundamentada no Projeto Político Pedagógico 

institucional e será processual, com preponderância dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos.”.  Por 

processualidade do desempenho acadêmico, entende-se uma concepção de avaliação que esteja integrada ao 

processo de ensino-aprendizagem, objetivando o acompanhamento do desempenho do acadêmico e do 

professor.  
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Para a recuperação da aprendizagem o professor deve revisar os conteúdos a partir de dúvidas 

expressas pelos acadêmicos anteriormente à realização da prova, assim como, no momento da entrega, 

discutir as provas e trabalhos em sala de aula, com revisão dos conteúdos que os acadêmicos encontrarem 

dificuldade. Havendo necessidade de outras ferramentas de recuperação de conteúdos o professor poderá 

optar por uma ou mais sugestões, tais como: Realização de seminários, saídas de campo, estudos dirigidos, 

análise escrita de vídeos, relatórios de aulas práticas e ou de atividades, resolução de casos clínicos, análise de 

artigo entre outras, destacadas Resolução n. 01/2011/CAMARA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO. Nesse momento a 

Instituição está promovendo a reflexão e rediscutindo a proposta.  

Os cursos apresentam os princípios da avaliação processual da UNESC, que normatiza as avaliações 

processuais, definindo os critérios de avaliação e recuperação da aprendizagem, por disciplina, são 

apresentados aos discentes ao início de cada semestre por meio do plano de ensino. 

As atividades extraclasse oferecidas aos acadêmicos colaboram para sua recuperação de 

aprendizagem, como os plantões dos professores de física e química no laboratório, utilização do recurso de 

monitores em horários alternativos e exercícios extraclasse disponíveis no Ambiente Virtual. 

Resolução nº 11/2007 do CONSU (09.11.2007). Estabelece normas e condições para participação de 

alunos no sistema de monitoria da UNESC. Semestralmente é lançando edital contendo vagas e disciplinas a 

serem ofertadas no semestre para inscrição e seleção de monitores.  

As Normas Administrativas da PROGRAD nº 001/2015 e 001/2013 abordam a forma como a IES se 

organiza junto ao aluno com deficiência ou mobilidade reduzida, além de atender, também, aos requisitos 

legais acerca da proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista se aplicam aos polos de 

apoio presencial. 

Norma Administrativa 1/2013/PROGRAD - Programa de Acesso e Permanência de Estudantes com 

Deficiência na UNESC  -  Regulamenta o Programa de Acesso e Permanência de Estudantes com Deficiência na 

UNESC. 

Link: http://www.unesc.net/portal/resources/documentosoficiais/9910.pdf?1396871532 

Norma Administrativa 1/2015/PROGRAD - Programa de Educação Inclusiva da UNESC.  Regulamenta o 

Programa de Educação Inclusiva da UNESC. 

Link: http://www.unesc.net/portal/resources/documentosoficiais/11210.pdf?1425671528 

 

8.7 Estágio obrigatório e não obrigatório 

 

O fortalecimento do estágio curricular obrigatório e não obrigatório entendido como um ato educativo 

e formativo dos cursos. O estágio obrigatório é concebido como um processo educativo, previsto na matriz 

curricular, que objetiva vivenciar situações práticas do exercício profissional, possibilitando ao acadêmico a 

http://www.unesc.net/portal/resources/documentosoficiais/9910.pdf?1396871532
http://www.unesc.net/portal/resources/documentosoficiais/9910.pdf?1396871532
http://www.unesc.net/portal/resources/documentosoficiais/9910.pdf?1396871532
http://www.unesc.net/portal/resources/documentosoficiais/11210.pdf?1425671528
http://www.unesc.net/portal/resources/documentosoficiais/11210.pdf?1425671528
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compreensão do seu papel social junto à comunidade. O estágio curricular não obrigatório é concebido como 

aquele em que o acadêmico faz por opção, estando vinculado ao currículo e atendendo às especificidades da 

área do curso.  

O estágio, nos cursos da Unesc, também é um dos indicadores de reflexão-ação do curso nas 

reformulações dos currículos. Esta via de mão dupla entre universidade e escolas, contribui para a análise e 

ações desencadeadas pelos cursos, visando sempre preparar o profissional para o mercado de trabalho.  

As normas gerais para a realização dos estágios obrigatórios e não obrigatórios na Unesc estão 

explicitadas, em consonância com a legislação vigente, as Diretrizes Curriculares Nacionais, o Estatuto e o 

Regimento Geral da Instituição, na Res. 13/2013/ CÂMARA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO.  

Quanto ao aspecto relacionado aos estágios, cada curso tem a sua especificidade, atendendo a carga 

horária de acordo com o que preconiza a legislação específica a cada curso. Apontaram que receberam o 

acompanhamento esperado para um melhor desempenho profissional. 

Resolução Nº 02/2009/CÂMARA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO. Aprova alteração no Regulamento Geral 

dos Estágios dos Cursos de Graduação da UNESC 

Resolução Nº 32/2011/COLEGIADO UNA CET. Aprova o regulamento específico do estágio do curso de 

Tecnologia em Cerâmica e Vidro.  

Para obtenção do grau de tecnólogo e cerâmica e vidro, o acadêmico deve realizar o estágio curricular 

obrigatório, com carga horária de 300 horas em empresa ou laboratório, cujo objetivo é articular a 

aprendizagem e sua aplicação na área prática industrial. É o momento de ação e de reflexão teórica e prática 

na área específica de atuação profissional do tecnólogo sob a supervisão do professor orientador, que contribui 

para estabelecer esta reflexão. 

O estágio pode ser desenvolvido, de acordo com a legislação vigente, segundo duas formas: 

Estágio obrigatório é aquele que consta na matriz curricular, sendo necessário para o cumprimento 

pleno do curso, regido por manual específico do curso; 

Estágio não obrigatório: aquele em que o acadêmico realiza como atividade complementar, articulada 

com o processo de formação acadêmico-profissional, com acompanhamento da UNESC (Setor de Estágios). 

O estágio curricular supervisionado, obrigatório, é oferecido na última fase (7ª) do curso, juntamente 

com as disciplinas de gestão aplicada à tecnologia, pois se entende que este é o momento mais adequado para 

o acadêmico articular teoria e prática, e a formação básica em gestão voltada para a tecnologia torna-se 

fundamental para esta correlação. Outro aspecto importante do curso refere-se ao próprio acadêmico, pois a 

maioria dos alunos do curso trabalha em empresas cerâmicas da região de Criciúma e sul de Santa Catarina, o 

que torna perfeito o processo de ensino-aprendizagem. 

Deve-se salientar que os temas desenvolvidos no estágio curricular supervisionado são atividades de 

pesquisa e desenvolvimento demandadas pelas próprias empresas onde o estágio foi realizado e em 
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consonância com as linhas de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais 

da UNESC, sob a supervisão de um professor orientador do curso e de profissional da empresa. 

No curso de Tecnologia em Cerâmica e Vidro a figura do coordenador de estágios é exercida pelo 

professor responsável, indicado pelo coordenador do curso. Suas responsabilidades estão definidas no 

regulamento geral de estágios da UNESC. Para isto, o coordenador de estágios do curso de Tecnologia em 

Cerâmica e Vidro é remunerado por um determinado número de horas-aulas administrativas, negociadas pela 

coordenação do curso com a direção da UNACET antes do início de cada semestre, para a execução das 

atividades administrativas previstas dos estágios obrigatórios e para acompanhamento dos estágios não 

obrigatórios do curso. Aos professores orientadores, cujas funções estão elencadas no regulamento geral de 

estágios da UNESC, cabe o recebimento de 01 (uma) hora-aula semanal durante 18 semanas no semestre, por 

estagiário orientado, sendo o número de orientações limitado a 05 (cinco no período), dentro do seu horário e 

regime regular de trabalho. 

Finalmente, as atividades do estágio curricular obrigatório são apresentadas nas formas de relatório 

de estágio e de trabalho de conclusão de estágio (artigo técnico-científico). O relatório é avaliado pelo 

supervisor de campo e pelo professor responsável, e o artigo é apresentado a uma banca de avaliação, 

composta por professores do curso, supervisores de empresa e professores convidados. A nota final é 

composta pela nota do relatório (peso 5,0) somada à nota do artigo (peso 5,0). O estagiário será aprovado na 

disciplina Estágio Curricular Obrigatório se, ao final do semestre letivo, cumprir os prazos previstos e alcançar 

frequência igual a 100% (cem por cento) na empresa ou entidade concedente do estágio e aproveitamento 

igual ou superior a 6,0 (seis). O não cumprimento destes requisitos acarretará em reprovação do aluno, não 

cabendo recurso para o mesmo. 

 

9 ATIVIDADES DE ENSINO ARTICULADAS À PESQUISA E EXTENSÃO 

 

Na Unesc, o processo ensino-aprendizagem deve integrar a pesquisa e a extensão como princípio 

pedagógico, promovendo a indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão. A Instituição, concordando 

com os princípios estabelecidos na Constituição Federal e na LDB,  prevê, em seu Estatuto, Art. 40,  a 

indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão: “[...] como processo e prática educativa, cultural e 

científica que se integra ao ensino e à pesquisa, viabilizando a relação transformadora entre a UNESC e a 

sociedade e o retorno da aplicação desses aprendizados para a melhoria da prática acadêmica de alunos e 

professores”. Por meio da Res. N. 14/2010/CÂMARA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO, busca-se fortalecer a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, apontando os caminhos para que o processo ensino-

aprendizagem atinja a sua excelência. 

Resolução n° 07/08/CONSU (08.05.2008). Aprova políticas de Pesquisa e Pós-Graduação da UNESC. 
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As diretrizes de pesquisa do curso de Tecnologia em Cerâmica e Vidro estão baseadas nas políticas de 

pesquisa e pós-graduação da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC, implantadas pela Pró-Reitoria 

de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, executadas pela Unidade Acadêmica de Ciências, Engenharias e 

Tecnologias e supervisionadas pelo coordenador de pesquisa e pós-graduação da UNACET, desenvolvidas em 

programas institucionais (grupos de pesquisa e programas de iniciação científica), nos programas stricto sensu, 

nos cursos de especialização lato sensu, nos trabalhos de conclusão de cursos de graduação e mediante a 

realização de projetos aprovados em editais promovidos por diferentes órgãos de fomento. 

 

Com o objetivo de estabelecer diretrizes para a prática da pesquisa, nas suas mais diversas formas, a 

Unidade Acadêmica de Ciências, Engenharias e Tecnologias instituiu as políticas de pesquisa e pós-graduação, 

baseadas no princípio de interação com a graduação e as práticas de extensão, tripé que constitui uma 

universidade íntegra e unificada, pois “em questão de ciência, a autoridade de mil pessoas não tem o mesmo 

valor que o raciocínio humilde de um só indivíduo” (Galileu). Os princípios, como retratados nas políticas de 

pesquisa e pós-graduação institucional, devem estar em conformidade com a missão da UNESC. Os princípios 

devem nortear os pesquisadores da UNACET na construção de ideias, no desenvolvimento e aprimoramento do 

conhecimento científico, na interação com a realidade/comunidade, na interligação dos pares, e na busca da 

excelência na produção científica e inovação tecnológica. 

 

Os temas orientadores da pesquisa na UNACET são os listados no documento das políticas de pesquisa 

e pós-graduação da UNESC. São temas orientadores de pesquisa: educação, saúde, desenvolvimento social-

econômico e político, meio ambiente e ciência, tecnologia e inovação. Por sua vez, as linhas de pesquisa da 

UNACET estão em concordância com: os projetos políticos pedagógicos dos cursos de graduação, com as 

habilidades e competências de acordo com a área específica dos cursos de graduação, com as necessidades 

impostas pelo mercado de trabalho, com os temas de cursos de pós-graduação (lato sensu), com as linhas de 

pesquisa do projeto de mestrado e com as linhas de pesquisa dos docentes/pesquisadores da UNACET. 

 

Com relação ao curso de Tecnologia em Cerâmica e Vidro, as linhas de pesquisa do curso são: 

biocerâmicas; cerâmica vermelha; cerâmicas celulares; cerâmicas para aplicações especiais; cerâmicas para 

micro-ondas; materiais vitrocerâmicos; refratários, sanitários, louça de mesa e cerâmica artística; 

revestimentos cerâmicos; valoração de resíduos; vidrados e pigmentos cerâmicos. 

 

Estas linhas de pesquisa têm sido desenvolvidas no estágio curricular obrigatório, pois os acadêmicos 

do curso devem apresentar um trabalho de conclusão de estágio na forma de artigo técnico-científico, onde os 
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resultados das pesquisas e desenvolvimentos são apresentados a uma banca. Desta forma, percebe-se o 

desenvolvimento das atividades de pesquisa no curso de Tecnologia em Cerâmica e Vidro da UNESC. 

 

 

9.1 Projetos de pesquisa aprovados com financiamento de agência de fomento nacionais e estaduais  

 
Projetos entre 2009 e 2012(são mostrados apenas os integrantes pela UNESC de cada projeto): 
 

1. Desenvolvimento de revestimento interno de válvulas em cerâmica técnica (2011-2014); 

integrantes: Michael Peterson, Elídio Angioletto, Oscar Rubem Klegues Montedo, Agenor Denoni Junior, 

Adriano Michael Bernardin; financiadores: Financiadora de Estudos e Projetos, Construções Mecânicas Cocal. 

2. Desenvolvimento sustentável na indústria de revestimentos cerâmicos (2011-2014); integrantes: 

Elídio Angioletto, Oscar Rubem Klegues Montedo, Agenor Denoni Junior, Adriano Michael Bernardin; 

financiadores: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 

3. Fabricação de cerâmica vermelha por monoqueima rápida (2011-2013); integrantes: Edison 

Uggioni, Eduardo Sitta Blissari, Luis Philipe Spricigo, Mariana Perucchi, Mauricio Scarpato, Adriano Michael 

Bernardin; financiador: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 

4. Desenvolvimento e caracterização de materiais de construção nanotecnológicos fotocatalíticos 

(2011-2013); integrantes: Fernando Pelisser, Adriano Michael Bernardin; financiador(es): Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa 

Catarina, Universidade de Aveiro. 

5. Desenvolvimento de reformadores para metano (2009-2009); integrantes: Luciano da Silva, 

Daniela Bortoluzzi, Jaime de Oliveira Filho, Adriano Michael Bernardin; financiador: SENAI Departamento 

Regional de Santa Catarina. 

6. Inertização das cinzas geradas na queima de carvão mineral pela técnica de vitrificação (2008-

2011); integrantes: Daniela Bortoluzzi, Jaime de Oliveira Filho, Adriano Michael Bernardin; financiador: 

Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina. 

7. Desenvolvimento de produtos cerâmicos com a utilização de cinzas pesadas de carvão mineral 

provenientes de usinas termelétricas (2008-2010); integrantes: Adriano Michael Bernardin; financiador: 

Tractebel Energia AS, Auxílio financeiro. 

 

9.2 Descrição das atividades de extensão 

 

Resolução n° 06/08/CONSU (08.05.2008). Aprova políticas de Extensão da UNESC. 
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A extensão acadêmica universitária da UNACET é institucionalizada de forma a ser regida por 

diretrizes, políticas, instâncias decisórias, formas de tramitação, critérios de priorização e aprovação de 

projetos e de distribuição de recursos, estabelecidos articulada e de forma clara, transparente, impessoal e 

com acompanhamento do colegiado da UNA e da PROPEX. Considerada constitucionalmente como atividade 

indissociável do ensino e da pesquisa, a extensão acadêmica da UNACET serve para integração dessas e deve 

promover a realimentação do processo de ensino/aprendizagem, bem como o estímulo ao desenvolvimento da 

pesquisa. Nesta inclinação e perspectiva, a extensão é tarefa de todos os cursos da unidade acadêmica das 

Ciências, Engenharias e Tecnologias. Deve constar nos projetos pedagógicos baseando-se em diretrizes da 

política de extensão da instituição aprovadas pelo CONSU conforme resolução 06/2008. 

 

Os programas de extensão são constituídos como um conjunto de projetos gerenciados com a mesma 

diretriz e voltados para objetivos comuns, de caráter permanente. Os programas de extensão da UNACET são 

executados de forma a agrupar professores em temas afins e otimizar infraestrutura física, material e 

equipamentos. A finalidade dessa organização em programas é romper com o isolamento e o individualismo 

dos diversos projetos de extensão. Com este formato, objetiva-se que os projetos dentro de programas 

permanentes tenham possibilidade de continuidade sejam multidisciplinares e interdisciplinares com maior 

articulação intercursos e interinstitucional. Os programas de extensão da UNACET devem colaborar com a 

sociedade na medida em que estejam atentos a demandas concretas, mas devem internalizar os 

conhecimentos e experiências adquiridas, indispensáveis ao seu próprio desenvolvimento para retroalimentar 

os processos de ensino/aprendizagem e despertar para novas possibilidades de investigação científica pela 

pesquisa. 

 

O curso de Tecnologia em Cerâmica e Vidro da UNESC prioriza três áreas temáticas de extensão – meio 

ambiente, tecnologia de produção e trabalho – com base nas diretrizes de extensão da UNACET, tendo em vista 

a necessidade do registro das atividades de extensão e a descrição brevê do grande grupo de possibilidades de 

atuação com atividades de extensão. Algumas linhas de extensão do curso, baseadas nas linhas de extensão da 

UNACET, visam o desenvolvimento de produtos, o desenvolvimento tecnológico, a educação profissional, a 

divulgação científica e tecnológica e a inovação tecnológica, as questões ambientais e os resíduos sólidos. 

Todas estas ações são realizadas com as visitas técnicas a empresas realizadas nas várias disciplinas de 

tecnologia (revestimentos, cerâmica vermelha, louças e sanitários, refratários, artística, vidrados) do curso, 

além das atividades estágio curricular obrigatório e de estágios não obrigatórios. Vários temas dos estágios 

obrigatórios estão relacionados às linhas de extensão do curso. 
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Finalmente, os programas de extensão da UNA constituem-se em um conjunto de ações/projetos 

organizados a partir de uma temática/problemática, construídos e implementados orgânica e 

institucionalmente e desenvolvidos na forma de ação continuada. Os programas de extensão congregam um 

conjunto articulado de projetos e outras ações de extensão (cursos, eventos, ação comunitária e prestação de 

serviços), preferencialmente integrando as atividades de extensão, pesquisa e ensino do curso de Tecnologia 

em Cerâmica e Vidro. Os projetos, cursos, eventos, ações comunitárias e prestação de serviços realizados no 

curso devem, preferencialmente, estar vinculados a um programa da UNACET. 

 

10 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

A UNESC concebe a Avaliação Institucional como um processo permanente de 

autoconhecimento, de reflexão, visando aprimorar a qualidade de ensino, pesquisa, extensão e gestão 

administrativa. Não se trata de uma avaliação para fins de dominação, classificação, punição ou premiação. 

Trata-se de uma avaliação diagnóstica para fins de planejamento, revisão e orientação, bem como para 

perceber o grau de distanciamento entre os objetivos propostos e a prática estabelecida no cotidiano 

institucional. Enfim, é um instrumento que a Universidade pode utilizar para cumprir efetivamente sua Missão 

e seus objetivos. A política de avaliação institucional pauta-se nas seguintes diretrizes: 

 Consolidação do processo de avaliação pela ética, seriedade e sigilo profissional. 

 Socialização de informações precisas, por meio de processos avaliativos e propositivos. 

 Melhoria contínua dos instrumentos de avaliação utilizados. 

 Comprometimento com os processos de autoavaliação, junto aos diversos serviços prestados 

pela Instituição. 

 Compromisso social com o ensino de qualidade, subsidiando os gestores da Instituição, com os 

resultados da avaliação para fins de planejamento e tomadas de decisão. 

A Comissão Própria de Avaliação da Unesc, CPA, interage com o Setor de Avaliação Institucional, 

SEAI, e, juntos, têm a responsabilidade de conduzir todo o processo de avaliação interna, visando à construção 

e consolidação de uma cultura de avaliação com a qual a comunidade acadêmica se identifique e se 

comprometa. 

Dentre as avaliações desenvolvidas há a Avaliação do Ensino de Graduação, que a até 2011 

ocorria a cada três semestres. A partir de 2013 está passou a ser realizada semestralmente. Esse processo 

avaliativo permite que o estudante e o professor avaliem o desempenho docente e da turma, respectivamente, 

bem como se autoavaliem. 

 

10.1  Ações decorrentes da Avaliação Institucional e Externa 
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Não houve avaliação externa (ENADE) para o curso de Tecnologia em Cerâmica e Vidro. Os 

relatórios de avaliação do ensino de graduação baseados nos resultados das auto avaliações realizadas em 

2010/1e 2011/2, preparado pelo Setor de Avaliação Institucional (SEAI) da UNESC, foram utilizados para 

implementar as ações acadêmico-administrativas com objetivo de manter a excelência do curso. 

No relatório de avaliação o instrumento de pesquisa utilizado foi estruturado com base nos 

seguintes aspectos gerais: auto avaliação do acadêmico e do professor, avaliação do curso e avaliação de 

desempenho dos professores e das turmas.  

As medidas de estímulo aos acadêmicos adotadas (e a serem adotadas) pela coordenação do 

curso de Tecnologia em Cerâmica e Vidro da UNESC, bem como o plano de execução das mesmas, para o bom 

andamento das atividades do curso são: 

Inclusão do curso de Tecnologia em Cerâmica e Vidro no Catálogo Nacional dos Cursos de 

Tecnologia do MEC, medida que deve ser adotada junto a Reitoria da UNESC; 

Revisão do conteúdo programático das disciplinas de Física, Química e Cálculo do curso, 

abordando o conteúdo mínimo para um curso superior de tecnologia, mas ao mesmo tempo mantendo a visão 

tecnológica necessária para as atividades profissionais dos acadêmicos, ação de responsabilidade da 

coordenação do curso; 

Revisão da metodologia de avaliação dos acadêmicos em cada disciplina do curso, especificando 

o tipo de avaliação mais adequada em função do conteúdo ministrado em cada disciplina, mantendo a visão 

tecnológica necessária para as atividades profissionais dos acadêmicos, ação de responsabilidade da 

coordenação do curso; 

Interdisciplinaridade no curso, para que o conteúdo ministrado em uma disciplina específica 

esteja relacionado às demais disciplinas da fase em que é ministrada, ação de responsabilidade da coordenação 

do curso; 

Revisão dos pré-requisitos mínimos das disciplinas, para evitar que uma disciplina específica seja 

ministrada sem que haja um conteúdo mínimo já cursado pelo acadêmico com aprovação, ação de 

responsabilidade da coordenação do curso; 

Aumento do número de horas-aula em laboratório, propiciando uma formação mais prática, 

necessária para um curso superior de tecnologia; as disciplinas onde se devem oferecer aulas práticas são as de 

formação técnica específicas do curso. Para esta ação ser efetiva é necessária uma infraestrutura laboratorial 

condizente com as atividades a serem realizadas. Esta ação é de responsabilidade da Reitoria da UNESC, da 

diretoria da UNACET e da coordenação do curso. 

Acredita-se que com estas medidas é possível melhorar o ambiente de ensino propício a um 

curso de Tecnologia em Cerâmica e Vidro de qualidade. 
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Desta forma, tanto a coordenação do curso quanto o NDE entendem que as ações acadêmico-

administrativas implementadas possibilitam manter a excelência do curso. 

 

11 INSTALAÇÕES FÍSICAS  

 

A Unesc possui um Campus central, onde são ministradas as atividades de ensino e de 

laboratórios, como: informática, química e física. Outra Unidade, localizada a 3 Km do campus central, 

denominada de I-Parque, onde estão sediados os laboratórios das disciplinas específicas, salas de aula, uma 

biblioteca setorial e um laboratório de informática. 

 

11.1  Unidade acadêmica 

 

A Unidade Acadêmica de Ciências, Engenharias e Tecnologias UNACET, foi criada na reforma do 

estatuto da Fundação Educacional de Criciúma (no 01/2006/CSA), com o início de suas atividades a partir do 

segundo semestre de 2007. É vinculada a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, Pró-Reitoria de Pós-Graduação 

e Extensão e tem como objetivo o gerenciamento dos cursos superiores de graduação. São eles: Arquitetura e 

Urbanismo (vespertino), Ciência da Computação (noturno), Design (noturno), Engenharia Ambiental e Sanitária 

(matutino), Engenharia Civil (matutino e noturno), Engenharia de Agrimensura (noturno), Engenharia de 

Materiais (matutino e noturno), Engenharia de Produção (noturno), Engenharia Mecânica (noturno), 

Engenharia Química (noturno), Tecnologia em Alimentos (noturno), Tecnologia em Cerâmica (noturno)  

Tecnologia em Cerâmica e Vidro (noturno) e Tecnologia em Jogos Digitais (matutino). Além dos cursos 

elencados, a UNACET também coordena as ações do curso de Tecnologia em Design de Moda em convênio 

com o SENAI e a partir do segundo semestre de 2010 o Mestrado em Engenharia de Materiais da UNESC. 

A UNACET é composta de um diretor e três coordenadores: de ensino, de pesquisa e extensão, 

respectivamente, e uma secretária, está sediada no Bloco Administrativo da UNESC – salas 16 e 17, 

respectivamente. Com atendimento de segunda a sexta feira das 13hs:00 as 21hs:30. 

 
11.2  Coordenação 

 

A coordenação de curso é constituída por coordenador  e secretária. É implantada por meio de 

eleição direta com participação dos pares (docentes e discentes do curso), quando um curso está em 

implantação, o primeiro coordenador é indicado pela reitoria. É permitido concorrer o docente que atua no 

curso, obedecendo resolução vigente na instituição. Por meio de uma portaria a coordenação de curso é 

http://www.unesc.net/portal/capa/index/64
http://www.unesc.net/portal/capa/index/64
http://www.unesc.net/portal/capa/index/65
http://www.unesc.net/portal/capa/index/65
http://www.unesc.net/portal/capa/index/372
http://www.unesc.net/portal/capa/index/372
http://www.unesc.net/portal/capa/index/68
http://www.unesc.net/portal/capa/index/68
http://www.unesc.net/portal/capa/index/67
http://www.unesc.net/portal/capa/index/67
http://www.unesc.net/portal/capa/index/290
http://www.unesc.net/portal/capa/index/290
http://www.unesc.net/portal/capa/index/105
http://www.unesc.net/portal/capa/index/105
http://www.unesc.net/portal/capa/index/60
http://www.unesc.net/portal/capa/index/60
http://www.unesc.net/portal/capa/index/120
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implantada e atua por três anos, podendo ser reeleito por um período de mais três anos. Está localizada no 

Bloco T na sala 06, com atendimento de segunda a sexta-feira das 13hs:30 as 22hs:00.   

 
11.3  Salas de aula 

As atividades do curso são realizadas no Campus central da Unesc. 

As descrições físicas e de funcionamento das Salas de aula,  são apresentadas nas tabelas abaixo: 

Dados por Instalação física 

Tipo de Instalação: Sala de Aula 

Identificação: Bloco T sala 02  

Quantidade: 1  

Capacidade de alunos: 54  

Área Total (m²): 57,4  

Complemento: Funcionamento de segunda a sexta no horário das 19:00 ás 22:35. Possui rampa de acesso 
para deficientes físicos. Acesso Wifi, projetor multimídia e um computador e ar condicionado. 

 

Dados por Instalação física 

Tipo de Instalação: Sala de Aula 

Identificação: Bloco T sala 03  

Quantidade: 1  

Capacidade de alunos: 54  

Área Total (m²): 57,4  

Complemento: Funcionamento de segunda a sexta no horário das 19:00 ás 22:35. Possui rampa de acesso 
para deficientes físicos. Acesso Wifi, projetor multimídia e um computador e ar condicionado. 

 

Dados por Instalação física 

Tipo de Instalação: Sala de Aula 

Identificação: Bloco T sala 04  

Quantidade: 1  

Capacidade de alunos: 54  

Área Total (m²): 57,4  

Complemento: Funcionamento de segunda a sexta no horário das 19:00 ás 22:35. Possui rampa de acesso 
para deficientes físicos. Acesso Wifi, projetor multimídia e um computador e ar condicionado. 

 

 
11.4  Biblioteca  

A missão da Biblioteca Central Prof. Eurico Back - UNESC é promover com qualidade a 

recuperação de informações bibliográficas, com enfoque no desenvolvimento das atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, associando tecnologias e atendimento humanizado. 

O acervo está arranjado por assunto de acordo com a classificação decimal de Dewey 21ªed, e 

catalogado de forma descritiva, obedecendo ao código de catalogação Anglo-Americano. 
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A Biblioteca possui uma biblioteca setorial localizada no Hospital São José que atende os cursos 

da área de saúde, prestando serviços a professores, alunos, estagiários e funcionários, tanto do Hospital São 

José quanto da UNESC, conforme o convênio estabelecido entre as partes.  

 

Estrutura física 

 

O prédio onde a Biblioteca Central Professor Eurico Back - UNESC está instalada possui uma área 

física de 2.688,50m². 

Para atender as necessidades dos usuários, a biblioteca dispõe de três salas para estudo 

individual, com 35 espaços de estudo e oito salas para estudo em grupo, com capacidade para 64 assentos, 

uma sala com 50 assentos. As salas de estudo em grupo são agendadas no Setor de Empréstimo ou no posto de 

trabalho que fica no segundo pavimento. São 156 assentos distribuídos nos dois salões de estudo, térreo e 

segundo pavimento. 

Todas as salas possuem ar-condicionado e iluminação adequada. 

O acervo de livros está armazenado em estantes de aço, com 5 bandejas duplas e base fechada. 

Na cor cinza e tamanho padrão, 200cm x 100cm x 55cm (altura, largura e profundidade). 

O acervo de periódicos (revistas, jornais, boletins, almanaques, etc.) de multimeios estão 

armazenados no arquivo deslizante, em espaço apropriado para cada tipo de material.  

Os mapas acondicionados individualmente em saquinhos de tecido, devidamente identificados 

ficam na mapoteca, com livre acesso ao usuário. 

A restauração do acervo acontece no Centro de Documentação da UNESC. 

A área da Biblioteca do Hospital São José é de 123,08m² . 

 

Estrutura organizacional 

 

Bibliotecários: 

Nomes Registro Regime de trabalho semanal 

Rosângela Westrupp CRB 346 14ª 40h 

Tânia Denise Amboni CRB 589 14ª 40h 

Eliziane de Lucca CRB  1101 14ª 40h 

 

Funcionários técnicos-administrativos 25 

 
 
Políticas de articulação com a comunidade interna 
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Mantém contato direto com os coordenadores dos cursos de graduação e pós-graduação, Lato 

Sensu e Stricto Sensu, no que se refere aos assuntos que envolvam a Biblioteca, bem como sobre aquisição das 

bibliografias básicas e complementares que atendem o projeto político pedagógico dos cursos.  

Disponibiliza os sumários on-line das revistas assinadas pela Biblioteca. 

Informa, por e-mail, o corpo docente e discente senhas de bases de dados on-line em teste, além 

de divulgar sua Biblioteca Virtual disponível no www.unesc.net/biblioteca.  

Os serviços de empréstimo, renovação e reserva de material bibliográfico oferecido a 

comunidade interna, estão descritos no Regulamento da Biblioteca, anexo. 

 
Políticas de articulação com a comunidade externa 

 

A Biblioteca está aberta à comunidade externa e oferecendo consulta local ao acervo, bem como 

serviços de reprografia, cópia de documentos acessados em outras bases de dados e comutação bibliográfica. 

Disponibiliza atualmente 16 computadores para consulta à Internet, onde a comunidade interna 

e externa pode utilizar também para digitação de trabalhos.  

Política de expansão do acervo 

 

As Bibliotecas da UNESC possuem uma Política de Desenvolvimento de Coleções, que tem como 

objetivo definir e implementar critérios para o desenvolvimento de coleções e a atualização do acervo. Foi 

aprovada pela Resolução n. 06/2013/Câmara Ensino de Graduação. 

 

Descrição das formas de acesso 

 

É de livre acesso às estantes e está aberta ao público de 2ª a 6ª feira das 7h30 às 22h40 e sábado 

das 8h às 17h.  A biblioteca do Hospital São José funciona de segunda à quinta-feira, das 7h às 20h, na sexta-

feira, das 7h às 20h 

Para fazer com que todos os alunos tenham acesso à bibliografia básica estipulada em cada 

disciplina, a Biblioteca adota o sistema de consulta local. 

 

Biblioteca Virtual 

 

Na Biblioteca virtual - BV, são disponibilizados os endereços das principais bases de dados, bem 

como um catálogo de periódicos, separados pela área do conhecimento - www.unesc.net/biblioteca.  
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Para divulgar a BV à comunidade interna, a equipe da Biblioteca oferece um programa de 

capacitação para acesso às bases de dados em laboratório de informática, cujo objetivo é divulgar o serviço de 

comutação bibliográfica e difundir a pesquisa em bases de dados e periódicos on-line. 

A Biblioteca disponibiliza um espaço chamado de Sala de Acesso às Bases de Dados, com 6 

computadores onde o usuário realiza suas pesquisas com orientação de um profissional bibliotecário, em mais 

de 170 bases de dados, sendo 151 pelo Portal de Periódicos Capes. As bases de dados estão disponíveis no 

endereço http://www.unesc.net/portal/capa/index/533/9234/. 

Nesse mesmo local são oferecidas, semanalmente, as oficinas de: 

 Apresentação e formatação de trabalhos acadêmicos - formato A4; 

 Apresentação e formatação de trabalhos acadêmicos - formato A5; 

 Apresentação e formatação de trabalhos acadêmicos - Tutorial; 

 Citação e Referência; 

 Pesquisa em bases de dados. 

O calendário e informações de inscrição ficam a disposição dos interessados no endereço 

http://www.unesc.net/portal/capa/index/533/9243. 

 

Informatização 

 

O acervo (livros, monografias de pós-graduação, dissertações, teses, periódicos e multimeios), e 

os serviços (processamento técnico, consulta a base local, empréstimo – materiais bibliográficos e chaves dos 

guarda-volumes, renovação, devolução e reserva), estão totalmente informatizados pelo programa 

PERGAMUM, programa este desenvolvido pelo Centro de Processamento de Dados da PUC/Paraná.  Pela 

Internet o usuário pode fazer o acompanhamento da data de devolução do material bibliográfico, além de 

poder efetuar a renovação e reserva.  

Para consulta ao acervo local, disponibiliza 16 computadores, onde é possível também efetuar a 

reserva e a renovação dos materiais bibliográficos. A Biblioteca está equipada com sistema anti-furto. 

 

Convênios 

 

 IBGE – Convênio de Cooperação Técnica. Anexo A. 

 Grupo de Trabalho das Bibliotecas da ACAFE, realizando intercâmbio com as demais 

instituições de ensino do estado. Anexo B. 

 Empréstimo entre as Bibliotecas do Sistema Acafe e UFSC. Anexo B. 

http://www.unesc.net/portal/capa/index/533/9234/
http://www.unesc.net/portal/capa/index/533/9243
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 Rede Brasileira de Psicologia – ReBaP, coordenado pelo Instituto de Psicologia da USP. Anexo 

C. 

 Acordo de Cooperação Técnica – IBICT/CCN. Anexo D. 

 Bireme. Anexo E. 

 Grupo de Bibliotecários em Ciência da Saúde – GBICS. 

 RAEM – Rede de Apoio a Educação Médica. 

 BiblioAcafe – Sistema Integrado de Bibliotecas do Sistema Acafe. 

 Comutação Bibliográfica 

 

 

Programas 

 

Os programas de apoio oferecidos aos usuários são: visita orientada, orientação quanto à 

normalização de trabalhos acadêmicos, capacitação para acesso às bases de dados: local e virtual, catalogação 

na fonte e comutação bibliográfica, conforme Regulamento. Para utilizar os serviços de comutação 

bibliográfica, a biblioteca está cadastrada no Ibict e na Bireme.  

Outro programa oferecido é o Empréstimo entre Bibliotecas, facilitado com o lançamento do 

Catálogo Coletivo da Rede de Bibliotecas ACAFE. Esse é um serviço onde o usuário tem acesso a informações 

bibliográficas das instituições do Sistema ACAFE, por meio de uma única ferramenta de busca. Essa interação 

proporcionou agilidade na recuperação da informação. 

Para atender os usuários portadores de deficiência visual e deficiência motora crônica, a 

Biblioteca faz a digitalização de todos os materiais necessários para o seu desempenho acadêmico.  

Semestralmente é oferecido aos funcionários, capacitação envolvendo: qualidade no 

atendimento ao usuário de bibliotecas, relacionamento interpessoal e base de dados. 

 

11.5  Auditório 

A UNESC conta com três auditórios para uso dos acadêmicos. O auditório Ruy Hulse localizado no 

campus Universitário – bloco S com uma estrutura composta por plateia, com capacidade para 310 (trezentas e 

dez) pessoas sentadas; átrio de entrada; sala de apoio (recepção); sanitários masculino e feminino; copa; 02 

(dois) camarins; 01 (um) lavabo; bastidores; corredores de acesso; 03 (três) acessos sociais; uma saída de 

emergência e uma saída de serviço. 

O auditório Ruy Hulse pode ser usado para realização de conferências, seminários, colóquios, 

workshops, projeções de filmes, colações de grau, apresentação de espetáculos musicais, teatrais e de dança e 

realização de outros eventos de âmbito sociocultural da Unesc, ou de seu interesse. 
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O átrio do auditório Ruy Hulse é visto como um espaço de exposições. É um local disponível para 

a realização de coffee break, coquetel, mostras de cunho cultural, acadêmico, científico e técnico da Unesc, ou 

de interesse da Instituição. 

E dois mini auditórios, um no bloco P sala 19, composto por um único ambiente, com capacidade 

para 110 (cento e dez) pessoas sentadas, em cadeiras estofadas, com projetor multimídia e lousa digital e outro 

no complexo esportivo com capacidade para 90 pessoas sentadas em cadeiras estofadas e projetor multimídia. 

Os Mini auditórios podem ser usados para a realização de conferências, seminários, colóquios, 

workshops, projeções de filmes e outros eventos, culturais, acadêmicos, científicos e técnicos da Unesc, ou 

pelos quais a Universidade tenha interesse. 

 
11.6  Laboratório(s) 

Além de se utilizar dos laboratórios de informática do bloco XXI C, que são agendados semestralmente 

para as disciplinas que utilizam este recurso, o curso de Tecnologia em Cerâmica e Vidro ainda utiliza a 

estrutura de laboratórios didáticos localizados no campus como o laboratório de física experimental (bloco S 

sala 20), o laboratório de química experimental (bloco S sala 15) e o atelier de desenho técnico dos blocos A e 

D. 

O curso de Cerâmica e Vidro também dispõe de um laboratório didático especializado, específico para o 

curso, o Laboratório de Cerâmica, utilizado para a complementação prática das disciplinas oferecidas na grade 

curricular do curso. Este laboratório está localizado no parque científico e tecnológica da UNESC, o iParque. 

 

Várias disciplinas têm suas práticas desenvolvidas neste laboratório, como  as de tecnologia (Técnicas de 

Caracterização I e II; Tecnologia de Revestimentos Cerâmicos; de Vidrados Cerâmicos; de Cerâmica Vermelha; 

de Sanitários e Louças de Mesa; de Refratários; de Cerâmica Artística; Formulação Cerâmica). 

 

Entre os equipamentos do Laboratório de Cerâmica e Vidro da UNESC, utilizados tanto em aulas práticas 

como para o desenvolvimento do estágio curricular obrigatório e de iniciação científica, destacam-se: moinhos 

excêntricos para preparação de pastas e esmaltes cerâmicos; moinhos de bolas para preparação de pastas 

cerâmicas; agitadores de peneiras para determinação de distribuição de tamanhos de partículas de matérias-

primas in natura e moídas e de material granulado; balanças; densímetros; viscosímetros de orifício para 

determinação do índice de fluidez de suspensões cerâmicas; viscosímetro Brookfield para determinação do 

comportamento reológico de suspensões cerâmicas (viscosidade e curva de defloculação); misturador; 

dispositivos para determinação de plasticidade de argilominerais (Casagrande); moldes para colagem de 

barbotina; prensa manual (30t) para conformação dos corpos-de-prova; dispositivo para determinação da 

densidade de corpos cerâmicos por imersão em mercúrio; estufas (110ºC); fornos de laboratório muflados para 
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baixa (1200°C) e alta (1500°C) temperatura, além de fornos de fusão de vidros elétrico e a gás, forno a rolos a 

gás de laboratório e forno rotativo; abrasímetro para determinação do ensaio PEI (desgaste superficial); 

aerógrafo para aplicação de vidrados cerâmicos; serigráfica plana de laboratório; insumos em geral (matérias-

primas minerais, rochosas e fritas cerâmicas). 

 

O forno de rolos a gás de laboratório simula as condições reais de queima de produtos cerâmicos, 

utilizando como combustível gás liquefeito de petróleo (GLP), com temperatura máxima de trabalho de 1200°C. 

Também utilizado para aulas práticas e para prestação de serviços às indústrias da região. Todos os ensaios 

mecânicos são realizados no Laboratório de Materiais da UNESC, utilizando-se uma máquina universal e 

ensaios e um microdurômetro Vickers, como também as análises microscópicas. Para análise térmica o curso 

tem acesso a dilatômetro e sistema de análise térmica diferencial (ATD). Para análise estrutural são utilizados 

equipamentos de espectrometria ao UV-visível e infravermelho e de difração de raios X. Para caracterização o 

curso utiliza um difratômetro a laser para determinação de distribuição do tamanho de partículas, bem como 

microscópios óticos. 

 

O Laboratório de Cerâmica tem por função atender às necessidades dos acadêmicos de Tecnologia em 

Cerâmica e Vidro, sendo um laboratório próprio da UNESC. Para a realização de análises e ensaios os quais não 

são atendidos pelo Laboratório de Cerâmica o curso utiliza outros laboratórios conveniados, como o SENAI de 

Criciúma, no qual são realizados ensaios de caracterização de materiais por FRX e microscopia eletrônica de 

varredura, entre outros. 

O Laboratório de Cerâmica é um laboratório básico, tendo sido instalado para suprir alguns trabalhos 

anteriormente realizados em outras instituições. Está equipado para realizar as seguintes atividades 

desenvolvidas nas disciplinas práticas: 

 Caracterização física de matérias-primas in natura: teor de umidade; pH; distribuição de 

tamanhos de partículas em malhas; índice de plasticidade por colher de Casagrande; viscosidade 

(viscosímetro Brookfield); índice de fluidez (copo Ford); curva de defloculação; entre outros. 

 Caracterização de corpos compactados: densidade aparente; retração de secagem; curva de 

compactação. 

 Caracterização de corpos sinterizados (queimados): perda ao fogo; absorção de água; retração de 

queima; cor de queima; diagrama de gresificação. 

 

O Laboratório também atende às indústrias de cerâmica e mineração de Criciúma e região. Podem ser 

realizados ensaios de caracterização de matérias-primas, simulações de queima em forno a rolo a gás, ensaios 

físicos e também análises encaminhadas aos laboratórios parceiros, como análises químicas e mineralógicas 
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por FRX e DRX, respectivamente. Também destinado às aulas práticas para os acadêmicos do Curso de 

Engenharia de Materiais. 

 

Além destes ensaios de caracterização, é possível o desenvolvimento de formulações de pasta cerâmica 

e também dos vidrados cerâmicos, além de alguns ensaios de caracterização dos vidrados cerâmicos como o 

ensaio de abrasão de superfícies esmaltadas (PEI). 
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz curricular do curso  

Disciplinas Fases Total 

I II III IV V VI VII Créd. 

Cálculo  04 04      08 

Química Geral 04       04 

Química Experimental 02       02 

Introdução à Cerâmica 02       02 

Física 02 02      04 

Química Inorgânica 02       02 

Metodologia Científica e da Pesquisa 02       02 

Físico-Química  04      04 

Física Experimental  02      02 

Fundamentos da Produção Cerâmica  04      04 

Estatística  04      04 

Materiais Cerâmicos   04     04 

Geologia e Mineralogia   04     04 

Termodinâmica   04     04 

Conservação de Massa e Energia   04     04 

Sociologia   02     02 

Técnicas de Caracterização   04 04    08 

Informática Aplicada   02     02 

Tecnologia de Revestimentos Cerâmicos    04    04 

Transformação de Fases e Diagramas de Equilíbrio    04    04 

Reologia    04    04 

Materiais Vítreos    04    04 

Operações Unitárias na Indústria Cerâmica    04    04 

Tecnologia de Vidrados Cerâmicos     04   04 

Tecnologia de Cerâmica Vermelha     04   04 

Formulação Cerâmica     04   04 

Tecnologia de Sanitários e Louças de Mesa     04   04 

Princípios Básicos da Gestão Ambiental     04   04 

Optativa     04   04 

Combustíveis e Combustão      04  04 

Tecnologia dos Refratários      04  04 

Inovação Tecnológica na Indústria Cerâmica      04  04 

Desenvolvimento de Produtos Cerâmicos      04  04 

Tecnologia de Cerâmica Artística      04  04 

Planejamento do Estágio Curricular Obrigatório      04  04 

Planejamento e Controle de Produção       04 04 
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Gestão da Qualidade       04 04 

Análise da Viabilidade de Novos Negócios       08 08 

Custos Industriais       04 04 

Saúde e Segurança no Trabalho       04 04 

Estágio Curricular Obrigatório       12 12 

Total 20 20 24 24 24 24 36 172 
 
 
 

ROL DAS DISCIPLINAS OPTATIVAS3 CRÉDITOS HORA/AULA 
50 MIN. 

HORA/AULA 
60 MIN. 

Reciclagem 4 72  

Libras 4 72  

Gerência de Projetos 4 72  

Ética e Responsabilidade Social 4 72  
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Anexo 2. Equivalência das Disciplinas 
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Anexo 3. Pré Requisitos 

 

CÓDIGO/DISCIPLINA CÓDIGO/PRÉ/-REQUISITO MATRIZ 
CURRICULAR 

10200 Cálculo II 10199 Cálculo I 01 

10208 Físico-Química 10201 Química Geral 01 

10212 Materiais Cerâmicos 10201 Química Geral 01 

10214 Termodinâmica 10208 Físico-Química 01 

10215 Conservação de Massa e Energia 10208 Físico-Química 01 

10220 Tecnologia De Revestimentos Cerâmicos 10212 Materiais Cerâmicos 01 

10221 Transformação De Fases E Diagramas De 
Equilíbrio 

10212 Materiais Cerâmicos 01 

10223 Materiais Vítreos 10206 Química Inorgânica 01 

10224 Operações Unitárias Na Indústria Cerâmica 10215 Conservação De Massa E 
Energia 

01 

10225 Tecnologia De Vidrados Cerâmicos 10212 Materiais Cerâmicos 01 

10226 Tecnologia De Cerâmica Vermelha 10212 Materiais Cerâmicos 01 

10227 Formulação Cerâmica 10212 Materiais Cerâmicos 01 

10228 Tecnologia De Sanitários E Louças De Mesa 10212 Materiais Cerâmicos 01 

10231 Combustíveis E Combustão 10214 Termodinâmica 01 

10232 Tecnologia De Refratários 10212 Materiais Cerâmicos 01 

10236 Planejamento Do Estágio Curricular Obrigatório 10207 Metodologia Científica E Da 
Pesquisa 

01 

10242 Estágio Curricular Obrigatório 10236 Planejamento Do Estágio 
Curricular Obrigatório 

01 

 

 
Anexo 4. Estrutura Curricular (Disciplinas x Ementas x Referências Básicas e Complementares) 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Cálculo I 

Período: I  

Créditos: 4 C. Horária 50min.: 72 h/a C. Horária 60min.: 

Descrição: Números, variáveis e funções. Funções reais de variável real. Funções elementares do cálculo. 

Limite e continuidade de funções de variável real. Derivada e diferenciais de funções de uma variável real. 

Aplicações da derivada. Teoremas sobre as funções deriváveis. Análise da variação das funções.  

Bibliografia Básica:  
Hughes-Hallett, D. (et al.). Cálculo aplicado. 4ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 483p. 

Flemming, D. M.; Gonçalves, M. B. Cálculo A: Funções, limites, derivação, integração. 6ª ed. São Paulo: 
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Dados por Disciplina 

Pearson Prentice Hall, 2007. 448p. 

Kuhlkamp, N. Cálculo 1. 3ª ed. Florianópolis: Ed. UFSC, 2006. 488p. 

Bibliografia Complementar:  
Ayres, F. Jr; Mendelson, E. Cálculo. 4ª ed. Porto Alegre: Armed, 2007. 

Stewart, J. Cálculo. 6ª ed. São Paulo: Cengage Learning, 2010. 2v. 

Moura, L. F.; Roque, B. F. S. Excel: Cálculos para engenharia, formas simples para resolver problemas 
complexos. São Carlos, SP: EDUFSCAR, 2013. 162p. 

Anton, H.; Bivens, I.; Davis, S. Cálculo. 8ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2007. 2v. 

Larson, R.; Hostetler, R. P.; Edwards, B. H. Cálculo. 8ª ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2006. 2v. 

Nome do Professor: Kristian Madeira 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Química Geral  
Período: I  

Créditos: 4 C. Horária 50min.: 72 h/a C. Horária 60min.: 

Descrição: Propriedades Gerais da Matéria. Substâncias e sistemas. Teoria Atômica (Estrutura Atômica. 

Configuração Eletrônica. Orbital Atômico). Classificação Periódica. A massa atômica e o mol. Ligações 

Químicas. Reações químicas. Oxirredução. 

Bibliografia Básica:  
Atkins, P. W. Físico-Química. 7ª Ed. Rio de Janeiro: LTC Editora, 2003-2004, 3v. 

Atkins, P.; Jones, L. Princípios de química: Questionando a vida moderna e o meio ambiente. 3ª ed. Porto 
Alegre: Bookman, 2006. 965p. 

Chang, R. Química geral: Conceitos essenciais. 4ª ed. São Paulo: Bookman, 2010. 778p 

Bibliografia Complementar:  
Shriver, D.F.; Atkins, P.W. Química inorgânica. 4ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2008. 848p. 

Kotz, J. C.; Treichel Jr., P.; Weaver, G. C. Química geral e reações químicas. São Paulo: Thomson, 2010. 2v. 

Usberco, J.; Salvador, E. Química. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2005. 3v. 

Sardella, A. Curso de química: Físico-química. 20ª ed. São Paulo: Ática, 1999-2002. 3v. 

Rozenberg, I. M. Química geral. São Paulo: Edgard Blücher, 2002. 676p 

Nome do Professor:  Gilson Bez Fontana Menegali 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Química Inorgânica  
Período: I  

Créditos: 2 C. Horária 50min.: 36 h/a C. Horária 60min.: 

Descrição: Funções inorgânicas. Dissociação e ionização. Classificação dos ácidos. Classificação das bases. 



 
 

FUCRI – FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIÚMA (mantenedora) 

 

Av. Universitária, 1105 – Cx. P. 3167 – Fone (48)3431-2500/Fax (48)3431-2750 - CEP 88806-000 Criciúma/SC.(www.unesc.net) 
 

62 

Dados por Disciplina 

Sais e óxidos. Nomenclatura. 

Bibliografia Básica:  
Shriver, D. F.; Atkins, P. W. Química inorgânica. 4ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2008. 848p. 

Benvenutti, E. V. Química inorgânica: Átomos, moléculas, líquidos e sólidos. 2ª ed. Porto Alegre: UFRGS, 
2006. 218p. 

Atkins, P.; Jones, L. Princípios de química: Questionando a vida moderna e o meio ambiente. 3ª ed. Porto 
Alegre: Bookman, 2006. 965p. 

Bibliografia Complementar:  
Lembo, A. Química: Realidade e contexto. São Paulo: Ática, 2004. 672p. 

Ivanissevich, A.; Pinto, A. C. (Org.). Química hoje. Rio de Janeiro: Instituto Ciência Hoje, 2012. 182p. 

Brady, J. E.; Senese, F. Química: A matéria e suas transformações. 5ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009. 2v. 

Harris, D. C. Análise química quantitativa. 7ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 868p. 

Green, D. W. (Ed.). Perry’s chemical engineers’ handbook. 8th ed. New York: McGraw-Hill, 2008. 

Nome do Professor:  Normélia Ondina Lalau de Farias 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Química Experimental 
Período: I  

Créditos: 2 C. Horária 50min.: 36 h/a C. Horária 60min.: 

Descrição: Equipamentos básicos de laboratório: finalidade e utilização. Normas de segurança no 

laboratório. Técnicas de laboratório. Medidas e tratamento de dados. Elementos, compostos e misturas. 

Fenômeno físico e químico. Separação dos componentes de misturas. Estado gasoso. Combustão, 

Reatividade dos metais e não metais. Oxirredução. 

Bibliografia Básica:  
Farias, R. F. Práticas de química inorgânica. São Paulo: Átomo, 2004. 103p. 

Leite, F. Práticas de química analítica. 3ª ed. São Paulo: Átomo, 2008. 145p. 

Rangel, R. N. Práticas de físico-química. 3ª ed. Edgard Blücher, 2006. 316p. 

Bibliografia Complementar:  
West, D.M.; Holler, F.J.; Skoog, D.A. Fundamentos de química analítica. São Paulo: Thomson, 2005. 1124p. 

Cisternas, J. R.; Varga, J.; Monte, O. Fundamentos de bioquímica experimental. 2ª ed. São Paulo: Atheneu, 
2005. 276p. 

Patience, G. S. Experimental methods and instrumentation for chemical engineers. Waltham MA: Elsevier, 
2013. 376p. 

Lenzi, E. Química geral experimental. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2004. 360p. 

Tanaka, J.; Suib, S. L. Experimental methods in inorganic. New Jersey: Prentice Hall, 1999. 393p. 

Nome do Professor:  Valmir Machado 
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Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Introdução à Cerâmica 

Período: I  

Créditos: 2 C. Horária 50min.: 36 h/a C. Horária 60min.: 

Descrição: Perfil do Tecnólogo em Cerâmica. Demandas da sociedade para o profissional e possíveis 

atuações. Políticas que regulam o exercício da profissão. Histórico da Cerâmica. Definição de Materiais 

Cerâmicos. Classificação dos Materiais Cerâmicos por processo e por produto. 

Bibliografia Básica:  
Ros I Frigola, M. D. Cerâmica. Lisboa: Parramón, 2002. 143p. 

NBR 13.818. Placas cerâmicas para revestimentos: especificação e métodos de ensaio. Rio de Janeiro: ABNT, 
1997. 

Pascual I Miró, E.; Patiño Coll, M. Cerâmica e porcelana. Barcelona: Estampa, 2005. 96p. 

Bibliografia Complementar:  
Riella, H. G. Cerâmica: Dos minerais à porcelana. São Paulo: Ed. TecArt, 2010. 157p. 

Chiang, Y.M. et all. Physical Ceramics: Principles for Ceramic Science and Engineering. Wiley, 1996. 544p. 

Fernandes, M. H. F. V. Introdução à ciência e tecnologia do vidro. Lisboa: Universidade Aberta, 1999. 143p. 

Norton, F. H.; J. Vieira de Souza. Introdução a tecnologia cerâmica. São Paulo: Edgard Blücher, 1973. 324p. 

Santos, P. S. Ciência e tecnologia de argilas. 2ª ed. São Paulo: Edgard Blücher, 1992. 3 v. 

Nome do Professor:  Fernando Marco Bertan 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Física I 
Período: I  

Créditos: 4 C. Horária 50min.: 72 h/a C. Horária 60min.: 

Descrição: Conceitos fundamentais da cinemática e dinâmica da partícula e do corpo rígido. Trabalho. Leis 

da conservação da energia e do momento linear. Colisões. Estática. Cinemática e dinâmica da rotação. 

Bibliografia Básica:  
Sears, F. W.; Zemansky, M. W.; Young, H. D.; Freedman, R. A. Física I: Mecânica. Rio de Janeiro: Pearson 
Addison-Wesley, 2008. 403p. 

Halliday, D.; Resnick, R.; Walker, J. Fundamentos de física. 9ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 4v. 

Jewett, J. W.; Serway, R. A. Física para cientistas e engenheiros: Mecânica. São Paulo: Cengage Learning, 
2012. 412p 

Bibliografia Complementar:  
Cutnell, J. D.; Johnson, K. W. Física. 6ª ed. São Paulo: LTC, 2006. Vol. 1. 602p. 

Freedman, R.A.; Young, H.D. Física I: Mecânica. São Paulo: Addison-Wesley, 2008. 400p. 

Johnson, K.W.; Cutnell, J.D. Física. Vol. 1. 6ª ed. São Paulo: LTC, 2006. 602p. 

Ramalho Jr, F.; Ferraro, N. G.; Soares, P. A. T. Os fundamentos da física. 5ª ed. São Paulo: Ed. Moderna, 1991. 
3v 
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Dados por Disciplina 

Hewitt, P. G. Física conceitual. 11ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. 743p. 

Nome do Professor:  Márcio Carlos Just 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Metodologia Científica e da Pesquisa 

Período: I  

Créditos: 2 C. Horária 50min.: 36 h/a C. Horária 60min.: 

Descrição: Organização na vida universitária. Conhecimento, ciência e pesquisa científica. Estrutura e 

apresentação de trabalhos acadêmicos com as Normas da ABNT. 

Bibliografia Básica:  
Martins Jr, J. Como escrever trabalhos de conclusão de curso: Instruções para planejar e montar, 
desenvolver, concluir, redigir e apresentar trabalhos monográficos e artigos. 9ª ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 
2015. 247p. 

Marconi, M. de A.; Lakatos, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
297p. 

Sampieri, R. H.; Collado, C. F.; Lucio, M. P. B. Metodologia de pesquisa. 5ª ed. Porto Alegre: Penso, 2013. 

Bibliografia Complementar:  
Madeu, M. S. U. S. (et al.). Manual de normalização de documentos científicos de acordo com as normas da 
ABNT. Curitiba, PR: Ed. UFPR, 2015. 327p.  

Rauen, F. J. Roteiros de investigação científica: os primeiros passos da pesquisa científica desde a concepção 
até a produção e apresentação. Tubarão, SC: Unisul, 2015. 669p. 

Alexandre, A. F.; Freitas, J. O.; Souza, M. V. Metodologia científica e da pesquisa. Criciúma, SC: UNESC, 2014. 

Carvalho, M. C. M. de (Org.). Construindo o saber: Metodologia científica, fundamentos e técnicas. 24ª ed. 
Campinas: Papirus, 2011. 224p. 

Pinheiro, J. M. Da iniciação científica ao TCC: Uma abordagem para os cursos de tecnologia. Rio de Janeiro: 
Ciência Moderna, 2010. 161p. 

Nome do Professor:  Rafael Martins 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Cálculo II 
Período: II  

Créditos: 4 C. Horária 50min.: 72 h/a C. Horária 60min.: 

Descrição: Integrais definidas e indefinidas. Métodos de integração. Aplicações da integral definida. Integrais 

impróprias. Integração múltipla. Séries numéricas. Funções de várias variáveis. Derivadas parciais. Aplicações 

das derivadas parciais. Noções sobre equações diferenciais, de primeira ordem, de ordem n e parciais. 

Bibliografia Básica:  
Ayres, F. Jr.; Mendelson, E. Teoria e problemas de cálculo. Porto Alegre: Bookman, 2007. 557p. 

Boyce, W. E.; Diprima, R. C. Equações diferenciais elementares e problemas de valores de contorno. 8ª ed. 
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Dados por Disciplina 

Rio de Janeiro: LTC, 2006. 433p. 

Gonçalves, M. B.; Flemming, D. M. Cálculo B: Funções de várias variáveis, integrais múltiplas, integrais 
curvilíneas e de superfície. 2ª ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 435p. 

Bibliografia Complementar:  
Buso, S. J. Métodos matemáticos para engenharia e física. São Paulo: LCTE, 2008. 96p. 

Stewart, J. Cálculo. 5ª ed. Vol. II. São Paulo: Thomson Pioneira, 2006. 652p. 

Barboni, A.; Paulette, W. Cálculo e análise: Cálculo diferencial e integral a duas variáveis com equações 
diferenciais. Rio de Janeiro: LTC, 2009. 377p. 

Boulos, P.; Abud, Z. I. Cálculo diferencial e integral. 2ª ed. São Paulo: Makron Books, 2002. 349p. 

Boulos, Paulo. Pré-cálculo. São Paulo: Makron Books, 2001. 101p. 

Nome do Professor:  Elisa Netto Zanette 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Físico-Química 

Período: II 

Créditos: 4 C. Horária 50min.: 72 h/a C. Horária 60min.: 

Descrição: Termodinâmica de sistemas abertos. Condições de Equilíbrio. Equilíbrio térmico, mecânico e 

químico. Relações entre as fases. Regra das fases. Equilíbrio heterogêneo. Sistemas de um componente. 

Equilíbrio líquido-vapor. Equilíbrio sólido-líquido. Equilíbrio sólido-sólido. Sistemas binários. Processos 

homogêneos e heterogêneos. Teoria de Nernst. Efeito da temperatura na velocidade das reações. Equação 

de Arrhenius. Teoria das colisões. Teoria do complexo ativado. Teoria de difusão. Introdução a Lei de Fick. 

Bibliografia Básica:  
Atkins, P. W. Físico-química: Fundamentos. 9ª ed Rio de Janeiro: LTC, 2012. 2v. 

Chang, R. Química geral: Conceitos essenciais. 4ª ed. São Paulo: Bookman, 2010. 778p. 

Kotz, J. C.; Treichel Jr, P. Química geral e reações químicas. São Paulo: Thomson, 2005. 2v. 

Bibliografia Complementar:  
Shriver, D.F.; Atkins, P.W. Química inorgânica. 4ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2008. 848p. 

Treichel Jr, P.; Kotz, J.C. Química geral 2 e reações químicas. São Paulo: Thomson, 2005. 474p. 

Atkins, P. W. Físico-Química. 7ª ed. Rio de Janeiro: LTC Editora, 2003-2004, 3v. 

Ball, D. W. Físico-química. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2006. v.2 

Rangel, R. N. Práticas de físico-química. 3ª ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2006. 316p. 

Nome do Professor:  Valmir Machado 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Física Experimental 
Período: II 
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Dados por Disciplina 

Créditos: 2 C. Horária 50min.: 36 h/a C. Horária 60min.: 

Descrição: Física ondulatória. Termodinâmica. Teoria cinética dos gases. Atividades de laboratório: 

Determinação do calor específico. Experiências com dilatação de metais. Determinação de fluxo e vazão. 

Determinação da razão entre os calores específicos do gás à pressão e volume constantes. Transmissão de 

calor em materiais. Experiências demonstrativas em materiais. 

Bibliografia Básica:  
Campos, A. A. G.; Alves, E. S.; Speziali, N. L. Física experimental básica na universidade. 2ª ed. Belo Horizonte: 
UFMG, 2008. 210p. 

Piacentini, J. J. (et al.). Introdução ao laboratório de física. 5ª ed. Florianópolis: Ed. UFSC, 2013. 123p. 

Cavalcante, M. A.; Tavolaro, C. R. C. Física moderna experimental. 2ª ed. Barueri, SP: Manole, 2007. 132p. 

Bibliografia Complementar:  
Damo, H. S. Física experimental. 2ª ed. Caxias do Sul, RS: Universidade de Caxias do Sul, 1985. 2v. 

Uggioni, E.; Cascaes, M. F.; Just, M. C. (Org.). Atividades experimentais em sequências didáticas: Física. 
Criciúma, SC: UNESC, 2016. 74p. 

Saad, F. D. Demonstrações em ciências: Explorando fenômenos da pressão do ar e dos líquidos através de 
experimentos simples. São Paulo: Livraria da Física, 2005. 96p. 

Halliday, D.; Resnick, R.; Walker, J. Fundamentos de física. 9ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 4v. 

Hewitt, P. G. Física conceitual. 11ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. 743p. 

Nome do Professor: Márcio Carlos Just 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Fundamentos da Produção Cerâmica 

Período: II 

Créditos: 4 C. Horária 50min.: 72 h/a C. Horária 60min.: 

Descrição: Noções da administração da produção cerâmica. Arranjo físico e fluxo. Noções de planejamento e 

controle da produção cerâmica. Melhoria da produção. 

Bibliografia Básica:  
Shackelford, J. F.; Doremus, R. H. Ceramic and glass materials: structure, properties and processing. New 
York: Springer, 2010. 201p. 

McHale, A. E. Phase diagrams and ceramic processes. New York, USA: Chapman & Hall, 2010. 184p. 

Riedel, R.; Chen, I-W. Ceramics science and technology. Weinheim: WILEY-VCH, 2008. 

Bibliografia Complementar:  
Oliveira, A. P. N. De; Hotza, D. Tecnologia de fabricação de revestimentos cerâmicos. Florianópolis: Ed. UFSC, 
2011. 118p. 

Riella, H. G. Cerâmica: Dos minerais à porcelana. São Paulo: Ed. TecArt, 2010. 157p. 

Atkin, J. Cerámica: Técnicas y proyectos. Londres: BLUME, 2006. 127p. 

Rahaman, M. N. et all. Ceramic Processing and Sintering. 2nd edition. Marcel Dekker, 2003. 880p. 
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King, A.G. Ceramic Technology and Processing. Noyes Publications, 2002. 450p. 

Nome do Professor:  Fernando Marco Bertan 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Física II 
Período: II 

Créditos: 2 C. Horária 50min.: 36 h/a C. Horária 60min.: 

Descrição: Estática e dinâmica dos fluidos. Ondas em meios elásticos. Ondas sonoras. Temperatura. Calor. 

Bibliografia Básica:  
Young, H. D.; Sears, F. W.; Zemanski, M. W.; Freedman, R. A. Sears & Zemansky Física II: Termodinâmica e 
ondas. 12ª ed. São Paulo: Pearson Education, 2008. 325p. 

Tipler, P. A. Física para cientistas e engenheiros: Mecânica, oscilações e ondas, termodinâmica. 6ª ed. Rio de 
Janeiro: LTC, 2009. v.1 

Halliday, D.; Resnick, R.; Walker, J. Fundamentos de física. 8ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009. 4v. 

Bibliografia Complementar:  
Cutnell, J. D.; Johnson, K. W. Física. 6ª ed. São Paulo: LTC, 2006. Vol. 1. 602p. 

Johnson, K.W.; Cutnell, J.D. Física. Vol. 1. 6ª ed. São Paulo: LTC, 2006. 602p. 

Hewitt, P. G. Física conceitual. 11ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. 743p. 

Bistafa, S. R. Acústica aplicada ao controle do ruído. 2ª ed. São Paulo: E. Blücher, 2011. 380p. 

Costa, E. C. Acústica técnica. São Paulo: Edgard Blücher, 2003. 127p. 

Nome do Professor:  Márcio Carlos Just 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Estatística 

Período: II 

Créditos: 4 C. Horária 50min.: 72 h/a C. Horária 60min.: 

Descrição: Variáveis aleatórias discretas e contínuas. Medidas de posição e medidas de dispersão. Noções de 

probabilidade. Distribuição de probabilidades. Amostragem e distribuições amostrais. Gráficos. 

Bibliografia Básica:  
Montgomery, D. C.; Runger, G. C.; Hubele, N. F. Estatística aplicada à engenharia. 2ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 
2004. 335p. 

Tiboni, C. G. R. Estatística básica: Para os cursos de administração, ciências contábeis, tecnológicos e de 
gestão. São Paulo: Atlas, 2010. 322p. 

Barbetta, P. A.; Reis, M. M.; Bornia, A. C. Estatística: Para cursos de engenharia e informática. 3ª ed. São 
Paulo: Atlas, 2010. 410p. 

Bibliografia Complementar:  
Vieira, S. Elementos de estatística. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 2012. 145 p. 

Magnusson, W. E.; Mourão, G.; Costa, F. R. C. Estatística sem matemática: A ligação entre as questões e as 
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análises. Londrina, PR: Planta, 2015. 214p. 

Gorini Neto, D.; Madeira, K. Estatística. Criciúma, SC: UNESC, 2014. 87p. 

Morettin, P. A.; Bussab, W. O. Estatística básica. São Paulo: Saraiva, 2012. 540p. 

Vieira, S. Estatística básica. São Paulo: Cengage Learning, 2012. 176p. 

Nome do Professor:  Viviane Raupp Nunes de Araújo 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Materiais Cerâmicos 

Período: III 

Créditos: 4 C. Horária 50min.: 72 h/a C. Horária 60min.: 

Descrição: Estrutura dos cristais. Sólidos não cristalinos. Imperfeições estruturais. Superfícies e interfaces. 

Mobilidade atômica. Diagramas de equilíbrio de fases cerâmicos. Nucleação e crescimento de cristais e 

reações em estado sólido. Crescimento de grão. Sinterização e vitrificação. Microestrutura dos cerâmicos. 

Propriedades térmicas. Propriedades óticas. Deformação plástica, escoamento viscoso e fluência. 

Elasticidade e resistência. Tensões térmicas. 

Bibliografia Básica:  
Shackelford, J. F.; Doremus, R. H. Ceramic and glass materials: Structure, properties and processing. New 
York: Springer, 2010. 201p. 

Fonseca, A. T. Tecnologia do processamento cerâmico. Lisboa: Universidade Aberta, 2000. 554p. 

Callister Jr, W. D. Ciência e engenharia de materiais: Uma introdução. 7ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 705p. 

Bibliografia Complementar:  
Acchar, W. Materiais cerâmicos: Ciência e tecnologia. Natal: EDUFRN, 2000. 125p. 

Sinton, C.W. Raw Materials for Glass and Ceramics: Sources, Processes, and Quality Control. Wiley, 2006. 

McHale, A. E. Phase diagrams and ceramic processes. New York, USA: Chapman & Hall, 2010. 184p. 

Riedel, R.; Chen, I-W. Ceramics science and technology. Weinheim: WILEY-VCH, 2008. 

Carter, C. B.; Norton, M. G. Ceramic materials: Science and engineering. New York: Springer, 2007. 716p. 

Nome do Professor:  Vitor de Souza Nandi 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Geologia e Mineralogia 

Período: III 

Créditos: 4 C. Horária 50min.: 72 h/a C. Horária 60min.: 

Descrição: Constituição da Crosta. Mineralogia Física. Tipos de minerais. Ciclo das rochas. Petrologia e 

Petrografia das rochas Ígneas, Sedimentares e Metamórficas. Minerais e rochas e seu uso na indústria 

cerâmica. Intemperismo e formação dos argilominerais. Tipos de argilominerais. Pesquisa mineral. Jazimento 

e extração de minerais. Plutonismo e Vulcanismo. Hidrologia. Geologia de Santa Catarina. 
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Bibliografia Básica:  
Neves, P. C. P.; Schenato, F.; Bachi, F. A. Introdução à mineralogia prática. 2ª ed. Canoas, RS: ULBRA, 2008. 
335p. 

Suguio, K. Geologia do quaternário e mudanças ambientais. São Paulo: Oficina de Textos, 2010. 408p. 

Wicander, R.; Monroe, J. S. Fundamentos de geologia. São Paulo: Cengage Learning, 2009. 508p. 

Bibliografia Complementar:  
Luz, A. B.; Lins, F. A. F. Centro de Tecnologia Mineral (BRASIL). Rochas e minerais industriais: Usos e 
especificações. 2ª ed. Rio de Janeiro: CETEM, 2008. 989p. 

Resende, M. (et al.). Mineralogia de solos brasileiros: Interpretação e aplicações. 2ª ed. Lavras, MG: UFLA, 
2011. 201p. 

Jerram, D.; Petford, N. Descrição de rochas ígneas. 2ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2014. 264p. 

Maciel Fº, C. L.; Nummer, A. V. Introdução à geologia de engenharia. 5ª ed. Santa Maria, RS: Ed. UFSM, 2014. 
454p. 

Popp, J. H. Geologia geral. 6ª ed. Rio de Janeiro: GEN: LTC, 2010. 309p. 

Nome do Professor:  Márcio Luiz Geremias 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Termodinâmica 

Período: III 

Créditos: 4 C. Horária 50min.: 72 h/a C. Horária 60min.: 

Descrição: Introdução. Leis da termodinâmica. Transformações endotérmicas e exotérmicas.  Entalpias. 

Entropia. Calor de reação. Lei de Hess. Energias de ligação. 

Bibliografia Básica:  
Smith, J. M.; Van Ness, H. C.; Abbott, M. M. Introdução à termodinâmica da engenharia química. 7ª ed. Rio 
de Janeiro: LTC, 2007. 626p. 

Van Wylen, G. J. Fundamentos da termodinâmica clássica. 4ª ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2001. 589p. 

Moran, M. J. (et al.). Princípios de termodinâmica para engenharia. Rio de Janeiro: LTC, 2013. 819p. 

Bibliografia Complementar:  
Fiolhais, C.; Fiolhais, M. Fundamentos de termodinâmica do equilíbrio. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1998. 481p. 

Chagas, A. P. Termodinâmica química: Fundamentos, métodos e aplicações. Campinas: UNICAMP, 1999. 
409p. 

Çengel, Y. A.; Boles, M. A. Termodinâmica. Porto Alegre: AMGH, 2013. 1018p. 

Fliessbach, T. Curso de física estatística. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2000. 395p. 

Holyst, R.; Poniewierski, A. Thermodynamics for chemists, physicists and engineers. London: Springer, 2012. 
343p. 

Nome do Professor:  Fernando Marco Bertan 
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Nome da disciplina: Conservação de Massa e Energia 

Período: III 

Créditos: 4 C. Horária 50min.: 72 h/a C. Horária 60min.: 

Descrição: Sistemas de unidade e análise dimensional. Balanços materiais aplicados à indústria cerâmica. 

Balanços energéticos aplicados à indústria cerâmica. Balanços materiais e energéticos combinados. Balanços 

em processos em estado não estacionário. 

Bibliografia Básica:  
Bird, R. B.; Stewart, W. E.; Lightfoot, E. N. Fenômenos de transporte. 2ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2004. 838p. 

Kreith, F.; Manglik, R. M.; Bohn, M. Princípios de transferência de calor. São Paulo: Cengage Learning, 2016. 
660p. 

Bergman, T. L. (et al.). Fundamentos de transferência de calor e de massa. 7ª ed Rio de Janeiro: LTC, 2014. 
672p. 

Bibliografia Complementar:  
Braga Filho, W. Transmissão de calor. Rio de Janeiro: Boollink, 2004. 614p. 

Himmelblau, D. M.; Riggs, J. B. Engenharia química: Princípios e cálculos. 7ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006. 
846p. 

Seshadri, V. (et al.). Transport phenomena: Fundamentals and applications in metallurgical and materials 
engineering. São Paulo: Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração, 2011. 806p. 

Kanoglu, M.; Çengel, Y. A.; Ghajar, A. J. Transferência de calor e massa: Uma abordagem prática. Porto 
Alegre: AMGH Ed., 2012. 902p. 

Gaskell, D. R. An introduction to transport phenomena in materials engineering. 2nd ed. New Jersey: 2013. 
663p. 

Nome do Professor:  Oscar Rubem Klegues Montedo 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Técnicas de Caracterização I 
Período: III 

Créditos: 4 C. Horária 50min.: 72 h/a C. Horária 60min.: 

Descrição: Análise física de partículas (análise de distribuição de tamanho de partículas; análise de área 

superficial; porosimetria de mercúrio; densidade). Análises térmicas (análise térmica diferencial (ATD); 

análise termogravimétrica (ATG); dilatometria). Análises de raios X (fluorescência de raios X (FRX); difração 

de raios X (DRX)). Análises químicas (análise iônica; análise de pH; análise de potencial zeta). 

Bibliografia Básica:  
Harris, D. C. Análise química quantitativa. 7ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 868. 

Mothé, C. G.; Azevedo, A. D. Análise térmica de materiais. São Paulo: Artliber, 2009. 324p. 

Vogel, A. I.; Mendham, J. Análise química quantitativa. 6ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2002. 461p. 

Bibliografia Complementar:  
Padilha, A. F.; Ambrozio Filho, F. Técnicas de análise microestrutural. São Paulo: Hemus, 2004. 190p. 
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Chinn, R.E. Ceramography: Preparation and Analysis of Ceramic Microstructures. American Ceramic Society, 
2002. 214p. 

Raj, B.; Jayakumar, T.; Thavasimuthu, M. Practical non-destructive testing. 2nd ed. Ohio: ASM International, 
New Delhi: Narosa publishing House, 2002. 184p. 

Nishizawa, T. Thermodynamics of microstructures. Materials Park, OH: ASM International, 2008. 295p. 

Santos, P. S. Ciência e tecnologia de argilas. 2ª ed. São Paulo: Edgard Blücher, 1998. 2v. 

Nome do Professor:  Michael Peterson 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Sociologia 

Período: III 

Créditos: 2 C. Horária 50min.: 36 h/a C. Horária 60min.: 

Descrição: Contexto histórico do surgimento da sociologia. A sociologia como ciência: Os clássicos da 

sociologia. As instituições e as organizações da sociedade. Educação em Direitos Humanos. Questões 

sociológicas na modernidade e os novos paradigmas. Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Meio Ambiente e 

desenvolvimento. 

Bibliografia Básica:  
Giddens, A. Sociologia. 6ª ed. Porto Alegre: Penso, 2012. 847p. 

Guareschi, P. A. Sociologia crítica: Alternativas de mudança. 63ª ed. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2011. 156p. 

Costa, C. Sociologia: Introdução à ciência da sociedade. 4ª ed. São Paulo: Moderna, 2010. 488p. 

Bibliografia Complementar:  
Berger, P. L.; Luckmann, T. A construção social da realidade: Tratado de sociologia do conhecimento. 34ª ed. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2012. 239 p. 

Ribeiro, D. O povo brasileiro: A formação e o sentido do Brasil. 3ª ed. São Paulo: Global, 2015. 358p. 

Moreira, A. F.; Silva, T. Currículo, cultura e sociedade. 12ª ed. São Paulo: Cortez, 2013. 173p. 

Virtuoso, J. C. Sociologia. Criciúma, SC: UNESC, 2013. 

Pereira, A. C.; Silva, G. Z.; Carbonari, M. E. E. Sustentabilidade, responsabilidade social e meio ambiente. São 
Paulo: Saraiva, 2011. 204p. 

Nome do Professor:  José Carlos Virtuoso 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Informática Aplicada 

Período: III 

Créditos: 2 C. Horária 50min.: 36 h/a C. Horária 60min.: 

Descrição: Introdução à Informática e aos computadores. Sistemas Operacionais (Windows XP e Linux). 

Comunicações mediadas pelas tecnologias (Redes e Internet). Introdução às linguagens de programação. 

Bibliografia Básica:  
Meira Junior, W.; Carvalho, A. C. P. L. F. (Org.). Atualizações em informática 2010. Rio de Janeiro: Ed. PUC-
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Rio, 2010. 417p. 

Turban, E.; Rainer, R. K.; Potter, R. E. Introdução a sistemas de informação: Uma abordagem gerencial. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2007. 364p. 

Kurose, J. F.; Ross, K. W. Redes de computadores e a internet: Uma abordagem top-down. 5ª ed. São Paulo: 
Pearson Addison Wesley, 2010. 614p. 

Bibliografia Complementar:  
Capron, H. L.; Johnson, J. A. Introdução à informática. 8ª ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006. 350p. 

Neves, J. C. Programação Shell Linux. 6ª ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2006. 422p. 

Luckow, D. H.; Melo, A. A. Programação Java para a web: Aprenda a desenvolver uma aplicação financeira 
pessoal com as ferramentas mais modernas da plataforma Java. São Paulo: Novatec, 2015. 677p. 

Deitel, P. J.; Deitel, H. M.; Deitel, A. Android para programadores: Uma abordagem baseada em aplicativos. 
2ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2015. 316p. 

Lecheta, R. R. Desenvolvendo para Windows 8: Aprenda a desenvolver aplicativos para Windows Phone 8 e 
Windows 8. São Paulo: Novatec, 2013. 623p. 

Nome do Professor:  Luciano Antunes 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Transformação de Fases e Diagramas de Equilíbrio 

Período: IV 

Créditos: 4 C. Horária 50min.: 72 h/a C. Horária 60min.: 

Descrição: Propriedades termodinâmicas das soluções sólidas homogêneas e heterogêneas. Coeficiente de 

atividade. Equilíbrio de fases. Pressão de vapor e atividade. Tensão superficial e interfacial. Equilíbrio de 

reações. Diagramas de Ellingham. Termodinâmica de soluções sólidas. Difusão. Estabilidade e 

transformações de fase. Nucleação e crescimento. Transformações fora do equilíbrio. Cinética de reações 

em sólidos. Introdução aos diagramas de equilíbrio. Diagramas de fase cerâmicos binários e ternários. 

Bibliografia Básica:  
McHale, A. E. Phase diagrams and ceramic processes. New York, USA: Chapman & Hall, 2010. 184p. 

Segadães, A. M. Diagramas de fases: Teoria e aplicação em cerâmica. São Paulo: Edgard Blücher, 1987. 184p. 

Moran, M. J. (et al.). Princípios de termodinâmica para engenharia. Rio de Janeiro: LTC, 2013. 819p. 

Bibliografia Complementar:  
Acchar, W. Materiais cerâmicos: Ciência e tecnologia. Natal: EDUFRN, 2000. 125p. 

Hillert, M. Phase equilibria, phase diagrams and phase transformations: Their thermodynamic basis. 2nd ed. 
Cambridge University Press, 2007. 524p. 

Campbell, F. C. Phase diagrams: Understanding the basics. Materials Park, OH: ASM International, 2012. viii, 
462p. 

Çengel, Y. A.; Boles, M. A. Termodinâmica. Porto Alegre: AMGH, 2013. 1018p. 

Holyst, R.; Poniewierski, A. Thermodynamics for chemists, physicists and engineers. London: Springer, 2012. 
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343p. 

Nome do Professor:  Oscar Rubem Klegues Montedo 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Reologia 

Período: IV 

Créditos: 4 C. Horária 50min.: 72 h/a C. Horária 60min.: 

Descrição: Conceitos fundamentais da reologia e parâmetros reológicos. Sistemas reológicos 

monocomponentes. Sistemas reológicos com mais de um componente. Reologia das suspensões de 

partículas sólidas. Os coloides. Reologia de suspensões de argilas e de massas cerâmicas. Reologia de 

esmaltes. Aditivos para controle reológico na indústria cerâmica. Plasticidade de argilas. Parte experimental 

em aulas práticas. 

Bibliografia Básica:  
Oliveira, I. R. Dispersão e empacotamento de partículas: Princípios e aplicações em processamento 
cerâmico. São Paulo: Fazendo Arte, 2000. 195p. 

Societa Ceramica Italiana. Reologia applicata alla ceramica (teoria e pratica). Rheology applied to ceramics 
(theory and practice). Modena, Italy: SALA, 2000. 473p. 

Fox, R. W.; Mcdonald, A. T.; Pritchard, P. J. Introdução à mecânica dos fluidos. Rio de Janeiro: LTC, 2014. 
871p. 

Bibliografia Complementar:  
La Reologia dei Materiali Ceramici Tradizionali. Itália: Faenza Editrice, 1994. 203p. 

Couarraze, G.; Grossiord, J. L. Initiation à la rheologie. 3 ed. Londres: Tec & Doc, 2001. 300p. 

Bretas, R. E. S.; D'Ávila, M. A. Reologia de polímeros fundidos. São Carlos, SP: UFSCar, 2000. 196p. 

Gupta, R. K. Polymer and composite rheology. 2nd ed. New York, USA: Marcel Dekker, 2000. 390p. 

Çengel, Y. A.; Cimbala, J. M. Mecânica dos fluídos: Fundamentos e aplicações. 3ª ed. Porto Alegre: AMGH, 
2015. 990p. 

Nome do Professor:  Michael Peterson 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Materiais Vítreos 

Período: IV 

Créditos: 4 C. Horária 50min.: 72 h/a C. Horária 60min.: 

Descrição: Constituição dos vidros. Cristaloquímica dos vidros. Separação de fases em sistemas vítreos. 

Propriedades dos vidros e cristalização. Matérias-primas constituintes dos vidros. Fritas cerâmicas. Corantes 

cerâmicos. Práticas experimentais em laboratório. 

Bibliografia Básica:  
Fernandes, M. H. F. V. Introdução à ciência e tecnologia do vidro. Lisboa: Universidade Aberta, 1999. 143p. 
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Durán, Alicia (Editor). Introducción a los esmaltes cerámicos. Italia: Faenza Ed., 2002. 224p. 

Fernandez Navarro, J. M. El vidrio. 3ª ed. Madrid: Consejo Sup. de Investigaciones Cient., 2003. 684p. 

Bibliografia Complementar:  
Sinton, C. W. Raw Materials for Glass and Ceramics: Sources, Processes, and Quality Control. Wiley, 2006. 

Eppler, R. A.; Obstler, M. Understanding Glazes. Wiley, 2005. 

Sesták, J.; Mares, J. J.; Hubík, P. (ed.) Glassy, amorphous and nano-crystalline materials: Thermal physics, 
analysis, structure and properties. New York: Springer, 2011. 380p. 

Shackelford, J. F.; Doremus, R. H. Ceramic and glass materials: Structure, properties and processing. New 
York: Springer, 2010. 201p. 

Pye, L. D.; Montenero, A.; Joseph, I. Properties of glass-forming melts. New York, USA: Taylor & Francis, 
2005. 485p. 

 
Nome do Professor:  Gilson Bez Fontana Menegali 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Técnicas de Caracterização II 
Período: IV 

Créditos: 4 C. Horária 50min.: 72 h/a C. Horária 60min.: 

Descrição: Análises reológicas (viscosímetros; reômetros). Análises espectroscópicas (espectrometria de 

infravermelho (IR); espectrometria ultravioleta; espectrometria de absorção atômica; espectrometria de 

massa; espectrometria de energia dispersiva (EDS); espectrometria de comprimento de onda dispersivo 

(WDS)). Técnicas microscópicas (microscopia ótica; microscopia eletrônica de varredura (MEV); microscopia 

eletrônica de transmissão (MET); análise eletrônica por microssonda). 

Bibliografia Básica:  
Chukanov, N. V. Infrared spectra of mineral species: Extended library. New York: Springer, 2014. 2v. 

Macosko, C. W. Rheology: Principles, measurements, and applications. New York, USA: Wiley-VCH, 1994. 
550p. 

Sala, O. Fundamentos da espectroscopia Raman e no infravermelho. 2ª ed. São Paulo: Ed. UNESP, 2008. 
276p. 

Bibliografia Complementar:  
Bueno, W. A. Manual de espectroscopia vibracional. São Paulo: Ed. McGraw-Hill, 1990. 584p. 

Padilha, A. F.; Ambrozio Fº, F. Técnicas de análise micro estrutural. São Paulo: [s.n.], [19--]. 190p. 

Chinn, R. E. Ceramography: Preparation and Analysis of Ceramic Microstructures. American Ceramic Society, 
2002. 214p. 

Spence, J. C. H. High-resolution electron microscopy. 3rd ed. New York: Oxford University Press, 2003. 401p. 

Fultz, B.; Howe, J. M. Transmission electron microscopy and diffractometry of materials. New York, USA: 
Springer, 2001. 748p. 

Nome do Professor:  Adriano Michael Bernardin 
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Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Operações Unitárias na Indústria Cerâmica 

Período: IV 

Créditos: 4 C. Horária 50min.: 72 h/a C. Horária 60min.: 

Descrição: Transporte de fluidos e sólidos. Agitação e mistura. Fragmentação. Separação e classificação de 

sólidos. Dosagem de sólidos e líquidos. Separação gás-sólido e sólido-líquido. Conformação de materiais 

plásticos. Processos de secagem. Tratamentos térmicos para densificação. Processos de acabamento. 

Realização de experimentos práticos. Máquinas e equipamentos da indústria cerâmica. 

Bibliografia Básica:  
Coulson, J. M.; Richardson, J. F. Tecnologia química. 4ª ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2004. v.1. 

Blackadder, D. A.; Nedderman, R. M. Manual de operações unitárias: Destilação de sistemas binários, 
extração de solvente, absorção de gases, sistemas de múltiplos componentes, trocadores de calor. São 
Paulo: Hemus, 2004. 276p. 

Pombeiro, A. J.; Latourrette, O. Técnicas e operações unitárias em química laboratorial. 4ª ed. Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 2003. 1069p. 

Bibliografia Complementar:  
Vari Autori. Associazione Costruttori Italiani. Macchine attrezzature per ceramic. Drying and firing of ceramic 
tiles. Essiccazione e cottura di piastrelle ceramiche. Modena, Italia: SALA, [200?]. 448p. 

Vari Autori. Associazione Costruttori Italiani. Macchine attrezzature per ceramic. Raw material preparation 
and forming of ceramic tiles. Preparazione materie prime e formatura di piastrelle ceramiche. Modena, Italy: 
SALA, [200?]. 520p 

Vari Autori. Associazione Costruttori Italiani. Macchine attrezzature per ceramic. The end of line and 
complementary activities. Sorting & packaging, handling, finishing, special pieces & third firing, energy & 
environment. Il fine linea e le attività complementari: Scelta & confezionamento, handling, finitura, pezzi 
speciali & terzo fuoco, energia & ambiente. Modena, Italy: SALA, [200?]. 536p. 

Vari Autori. Associazione Costruttori Italiani. Macchine attrezzature per ceramic. Glazing and decoration of 
ceramic tiles. La smaltatura e decorazione delle piastrelle ceramiche. Modena, Italy: SALA, [2000?]. 358p. 

Santos, L. M. N.; Pracidelli, S. Tecnologia cerâmica secagem. São Paulo: SENAI/DN, [19--]. 54p. 

Nome do Professor:  Adriano Michael Bernardin 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Tecnologia de Revestimentos Cerâmicos 

Período: IV 

Créditos: 4 C. Horária 50min.: 72 h/a C. Horária 60min.: 

Descrição: Matérias-Primas. Moagem. Granulação. Conformação. Secagem. Decoração. Queima. Tipologia. 

Ensaios e normas específicas. Práticas experimentais em laboratório. 

Bibliografia Básica:  
Emiliani, G. P.; Corbara, F. Tecnologia ceramica. 2ª ed. Faenza, Italy: Gruppo Editoriale Faenza Editrice, 2001. 
3v. 

Oliveira, A. P. N.; Hotza, D. Tecnologia de fabricação de revestimentos cerâmicos. Florianópolis: Ed. UFSC, 
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Dados por Disciplina 

2011. 118p. 

Biffi, G. Manuale per la produzione delle piastrelle ceramiche. Faenza, Italy: Faenza Editrice, 2002. 400p. 

 

Bibliografia Complementar:  
Vari Autori. Associazione Costruttori Italiani. Macchine attrezzature per ceramic. Drying and firing of ceramic 
tiles. Essiccazione e cottura di piastrelle ceramiche. Modena, Italia: SALA, [200?]. 448p. 

Vari Autori. Associazione Costruttori Italiani. Macchine attrezzature per ceramic. Raw material preparation 
and forming of ceramic tiles. Preparazione materie prime e formatura di piastrelle ceramiche. Modena, Italy: 
SALA, [200?]. 520p 

Vari Autori. Associazione Costruttori Italiani. Macchine attrezzature per ceramic. The end of line and 
complementary activities. Sorting & packaging, handling, finishing, special pieces & third firing, energy & 
environment. Il fine linea e le attività complementari: Scelta & confezionamento, handling, finitura, pezzi 
speciali & terzo fuoco, energia & ambiente. Modena, Italy: SALA, [200?]. 536p. 

Vari Autori. Associazione Costruttori Italiani. Macchine attrezzature per ceramic. Glazing and decoration of 
ceramic tiles. La smaltatura e decorazione delle piastrelle ceramiche. Modena, Italy: SALA, [2000]. 358p. 

Revista Cerâmica Industrial Web Site: www.ceramicaindustrial.org.br 

Nome do Professor: Michael Peterson 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Tecnologia de Vidrados Cerâmicos 

Período: V 

Créditos: 4 C. Horária 50min.: 72 h/a C. Horária 60min.: 

Descrição: Tipos de vidrados para produtos cerâmicos diversos. Formulação de engobes e vidrados. Técnicas 

de aplicação. Tratamentos térmicos. Propriedades dos vidrados como suspensão cerâmica. Propriedade dos 

vidrados na queima. Desenvolvimento de produtos cerâmicos a partir de vidrados. Prática laboratorial. 

Bibliografia Básica:  
Fernandez Navarro, J. M. El vidrio. 3ª ed. Madrid: Consejo Sup. de Investigaciones Cient., 2003. 684p. 

Durán, A. (Editor). Introducción a los esmaltes cerámicos. Italia: Faenza Ed., 2002. 224p. 

Escribano López, P.; Castelló, J. B. C.; Cordoncillo, E. Esmaltes y pigmentos cerámicos. Castellón: Faenza 
Editrice, 2001. 299p. 

Bibliografia Complementar:  
Societa Ceramica Italiana. ACIMAC. Colore, pigmenti e colorazione in ceramic. Colour, pigments and 
colouring in ceramics. Modena, Italy: SALA, [2003]. 295p. 

Eppler, R. A.; Obstler, M. Understanding glazes. Ohio: The American Ceramic Society, 2005. 326p. 

Maynard, D. C. Ceramic glazes. London: Borax House, 1980. 98p. 

Rincon, J. Ma.; Romero, M. Characterization techniques of glasses and ceramics. New York, USA: Springer, 
1999. 239p. 

Revista Cerâmica Industrial Web Site: www.ceramicaindustrial.org.br 

Nome do Professor: Gilson Bez Fontana Menegali 
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Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Tecnologia de Cerâmica Vermelha 

Período: V 

Créditos: 4 C. Horária 50min.: 72 h/a C. Horária 60min.: 

Descrição: Matérias-Primas. Homogeneização. Extrusão e prensagem. Secagem. Queima. Tipologia. Ensaios 

e normas específicas. Práticas experimentais em laboratório. 

Bibliografia Básica:  
Facincani, E. Cerâmica estrutural: Coletânea de tecnologia cerâmica. São Paulo: Faenza Editrice, 2002. 276p. 

Emiliani, G. P.; Corbara, F. Tecnologia ceramica. 2ª ed. Faenza, Italy: Gruppo Editoriale Faenza Editrice, 2001. 
3v. 

Santos, P. S. Ciência e tecnologia de argilas. 2ª ed. São Paulo: Edgard Blücher, c1998. 2v. 

Bibliografia Complementar:  
Tecnologia cerámica en España. Ceramic technology in Spain. 4ª ed. España: Faenza Editrice Ibérica, 2004. 
117p. 

Händle, F. Extrusion in ceramics. New York: Springer, 2007. 470p. 

Bormans, P. Ceramics are more than clay alone. Cambridge, Inglaterra, GB: CISP, 2004. 359p. 

Amorós, J. L. Manual para el control de la calidad de materias primas arcillosas. Catellón: ITC, 1998. 175p. 

Wypych, F.; Satyanarayana, K. G. Clay surfaces: fundamentals and applications. New York, USA: Elsevier, 
2004. 

Nome do Professor:  Vitor de Souza Nandi 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Formulação Cerâmica 

Período: V 

Créditos: 4 C. Horária 50min.: 72 h/a C. Horária 60min.: 

Descrição: Critérios de classificação de produtos cerâmicos. Composições cerâmicas segundo tipologia. 

Critério de seleção de matérias-primas e composições. Características físicas, químicas e mineralógicas de 

matérias-primas. Caracterização das massas cerâmicas. Diagramas de gresificação. Diagramas de 

compactação. Plasticidade. Curvas reológicas. Práticas de laboratório. 

Bibliografia Básica:  
Pascual i Miró, E.; Patiño Coll, M. Cerâmica e porcelana. Barcelona: Estampa, 2005. 96p. 

Ros i Frigola, M. D. Cerâmica. Lisboa: Parramón, 2002. 143p. 

Sanchez-Munõz, L.; Carda Castelló, J. B. Enciclopedia cerámica: Materias primas y aditivos cerámicos. 
Faenza, Italy: Faenza Editrice Ibérica, 2003. 2v. 

Bibliografia Complementar:  
Bormans, P. Ceramics are more than clay alone: Raw materials, products applications. Cambridge 
International Science Publishing, 2004. 320p. 
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Dados por Disciplina 

McHale, A.E. Phase Diagrams and Ceramic Processes. Springer, 1997. 232p. 

Barba, A. Materias primas para la fabricación de soportes de baldosas cerámicas. Espanha: ITC, 1997. 291p. 

Amorós, J. L. Manual para el control de la calidad de materias primas arcillosas. Catellón: ITC, 1998. 175p. 

Sinton, C. W. Raw materials for glass and ceramics: Sources, processes, and quality control. New Jersey: John 
Wiley & Sons, 2006. 356p. 

Nome do Professor:  Gilson Bez Fontana Menegali 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Tecnologia de Sanitários e Louças de Mesa 

Período: V 

Créditos: 4 C. Horária 50min.: 72 h/a C. Horária 60min.: 

Descrição: Matérias-Primas. Homogeneização. Reofundição (Colagem). Torneamento. Secagem. Decoração. 

Queima. Tipologia. Ensaios e normas específicas. Práticas experimentais em laboratório. 

Bibliografia Básica:  
Pascual i Miró, E.; Patiño Coll, M. Cerâmica e porcelana. Barcelona: Estampa, 2005. 96p. 

Ros i Frigola, M. D. Cerâmica. Lisboa: Parramón, 2002. 143p. 

Aiazzi, G. Tecnologia cerâmica: La stoviglieria. Faenza: Faenza Ed., 1988. 336p. 

Bibliografia Complementar:  
Fortuna, D. Ceramic technology: Sanitaryware. Faenza, Italy: Gruppo Editoriale Faenza Editrice, 2000. 176p. 

Sanchez-Munõz, L.; Carda Castelló, J.B. Enciclopedia cerámica: Materias primas y aditivos cerámicos. Faenza: 
Faenza Editrice Ibérica, 2003. 2v. 

Carty, W. M.; Sinton, C. W. Science of whitewares. New York, USA: The American Ceramic Society, 2000. 
354p. 

Acchar, W. Materiais cerâmicos: ciência e tecnologia. Natal: EDUFRN, 2000. 125p. 

King, A. G. Ceramic technology and processing. New York, USA: Noyes Publications, 2002. 512p. 

Nome do Professor:  Fernando Marco Bertan 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Princípios Básicos da Gestão Ambiental 
Período: V 

Créditos: 4 C. Horária 50min.: 72 h/a C. Horária 60min.: 

Descrição: Noções básicas sobre levantamento de aspectos e impactos ambientais. Controle de emissões. 

Aspectos de gestão de resíduos sólidos. Processos e sistemas de tratamentos de água e efluentes. Aspectos 

básicos legislação ambiental. 

Bibliografia Básica:  
Miller, G. T.; Spoolman, S. E. Ciência ambiental. São Paulo, SP: Cengage Learning, 2016. 464p. 

Vilela Jr, A.; Demajorovic, J. Modelos e ferramentas de gestão ambiental: Desafios e perspectivas para as 
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Dados por Disciplina 

organizações. 3ª ed. São Paulo: SENAC/SP, 2013. 440p. 

Tachizawa, T. Gestão ambiental e responsabilidade social corporativa: Estratégias de negócios focados na 
realidade Brasileira. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 2011. 450p. 

Bibliografia Complementar:  
Calijuri, M. C.; Cunha, D. G. F. (Coord.). Engenharia ambiental: Conceitos, tecnologia e gestão. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2013. 789p. 

Pinotti, R. Educação ambiental para o século XXI: No Brasil e no mundo. São Paulo: Blucher, 2010. 241p. 

Moura, L. A. A. Qualidade e gestão ambiental: Sustentabilidade e implantação da ISO 14.001. 5ª ed. São 
Paulo: Juarez de Oliveira, 2008. 422p. 

Barbieri, J.C. Gestão ambiental empresarial: Conceitos modelos e instrumentos. 2ª ed. Saraiva, 2007. 382p. 

Gasch, G.M. Depuración de los gases de combustión en la industria cerámica: Guía técnica. 2 ed. Castellón: 
Instituto de Tecnologia Ceramica, 2001. 41p. 

Nome do Professor:  José Carlos Virtuoso 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Gerência de Projetos (Disciplina Optativa) 

Período: V 

Créditos: 4 C. Horária 50min.: 72 h/a C. Horária 60min.: 

Descrição: conceitos, ciclo de vida, qualidade, documentação, concepção, planejamento. Caracterização do 

ambiente de projetos. Avaliação da viabilidade e risco. Ferramentas de planejamento e controle. 

Bibliografia Básica:  
Maximiano, A. C. A. Administração de projetos: Como transformar ideias em resultados. 3ª ed. São Paulo: 
Atlas, 2009. 347p. 

Belfiore, P. P.; Fávero, L. P. Pesquisa operacional: Para cursos de engenharia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 
541p. 

Xavier, C. M. Silva. Gerenciamento de projetos: Como definir e controlar o escopo do projeto. São Paulo: 
Saraiva, 2008. 259p. 

Bibliografia Complementar:  
Vieira, D. R.; Bouras, A.; Debaecker, D. Gestão de projeto do produto: Baseada na metodologia Product 
Lifecycle Management (PLM). Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 213p. 

Rabechini Jr, R.; Carvalho, M. M. Gerenciamento de projetos na prática: Caso brasileiro. São Paulo: Atlas, 
2006. 

Casarotto Filho, N.; Fávero, J. S.; Castro, J. E. E. Gerência de projetos/Engenharia simultânea: Organização, 
planejamento programação, PERT/CPM PERT/Custo, controle, direção. São Paulo: Atlas, 1999. 173 p. 

El Marghani, V. G. R. Modelo de processo de design. São Paulo: Blucher, 2011. 240p. 

Rotondaro, R. G.; Miguel, P. A. C.; Gomes, L. A. V. Projeto do produto e do processo. São Paulo: Atlas, 2010. 
193p 

Nome do Professor:  Leopoldo Pedro Guimarães Filho 
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Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Combustíveis e Combustão 

Período: VI 

Créditos: 4 C. Horária 50min.: 72 h/a C. Horária 60min.: 

Descrição: Combustíveis. Combustão. Sistemas de Ignição e Supervisão de Chama. Queimadores. Sistemas 

de Tiragem. Sistemas de Combustão. 

Bibliografia Básica:  
Turns, S. R. An introduction to combustion: Concepts and applications. 2nd ed. Boston: McGraw-Hill, 2000. 
676p. 

Introdução à combustão: Conceitos e aplicações. 3ª ed. Porto Alegre: AMGH Ed., 2013. 404p. 

Niessen, W. R. Combustion and incineration processes: Applications in environmental engineering. 4th ed. 
Boca Raton: CRC Press/Taylor & Francis, 2010. 768p. 

Bibliografia Complementar:  
Miller, B. G.; Tillman, D. A. (ed.). Combustion engineering issues for solid fuel systems. Boston, MA: 
Academic Press, 2008. 496p. 

Gasch, G. M. Depuración de los gases de combustión en la industria cerámica: Guía técnica. 2 ed. Castellón: 
Instituto de Tecnología Cerámica, 2001. [41]p. 

Santoleri, J. J.; Reynolds, J. P.; Theodore, L. Introduction to hazardous waste incineration. 2nd ed. New York: 
Wiley-Interscience, 2000. 635p. 

Schlosberg, R. H. (Ed.). Chemistry of coal conversion. New York: Springer Science+Business Media, LLC, 1985. 
336p. 

Spiro, T. G.; Stigliani, W. M. Química ambiental. 2ª ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009. 334p. 

Nome do Professor:  Oscar Rubem Klegues Montedo 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Tecnologia de Refratários 

Período: VI 

Créditos: 4 C. Horária 50min.: 72 h/a C. Horária 60min.: 

Descrição: Matérias-Primas. Moagem. Granulação. Conformação (extrusão e prensagem). Secagem. Queima. 

Tipologia. Ensaios e normas específicas. Práticas experimentais em laboratório. 

Bibliografia Básica:  
Emiliani, G. P.; Corbara, F. Tecnologia ceramica. 2ª ed. Faenza, Italy: Gruppo Editoriale Faenza Editrice, 2001. 
3v. 

Ros i Frigola, M. D. Cerâmica. Lisboa: Parramón, 2002. 143p. 

SENAI. Departamento Regional de Minas Gerais. Divisão de Apoio Técnico. Refratários aplicados a fundição. 
Belo Horizonte: SENAI-MG, 1987. 2v. 

Bibliografia Complementar:  
Tecnologia cerámica en España. Ceramic technology in Spain. 4ª ed. España: Faenza Editrice Ibérica, 2004. 
117p. 

Riedel, R.; Chen, I-Wi. Ceramics science and technology. Weinheim: WILEY-VCH, 2008. v.1 
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Dados por Disciplina 

Richerson, D. W. Modern ceramic engineering: Properties, processing, and use in design. 3rd ed. New York, 
USA: Taylor & Francis, 2006. 707p. 

Aliprandi, G. Tecnologia ceramica I refrattari. Faenza, Italy: Faenza Ed., 1987. 240p. 

Sõmiya, S. Handbook of advanced ceramics. California: Elsevier Academic Press, 2003. 2v. 

Nome do Professor:  Gilson Bez Fontana Menegali 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Inovação Tecnológica na Indústria Cerâmica 

Período: VI 

Créditos: 4 C. Horária 50min.: 72 h/a C. Horária 60min.: 

Descrição: Introdução à Gestão da Inovação Tecnológica. Gestão da inovação tecnológica. O ambiente 

tecnológico. Inovação tecnológica. Difusão tecnológica. Tecnologia e concorrência. O processo de inovação, 

cadeias de valor e organização. Estratégia tecnológica. 

Bibliografia Básica:  
Moreira, D. A. Inovação organizacional e tecnológica. São Paulo: Thomson, 2007. 325p. 

Vailati, P. V.; Trzeciak, D. S.; Coral, E. (Org.). Estruturação e gestão de núcleos de inovação tecnológica: 
Modelo Pronit. Florianópolis: Nova Letra, 2012. 338p. 

Philippi Jr, A.; Silva Neto, A. J. Interdisciplinaridade em ciência, tecnologia e inovação. 1ª ed. Barueri, SP: 
Manole, 2011. 998p. 

Bibliografia Complementar:  
Faria, R. M. (Coord.). Ciência, tecnologia e inovação para um Brasil competitivo. São Paulo: SBPC, 2011. 
196p. 

Leite, D. B. C.; Braga, A. M. S. (Org.) Inovação e avaliação na universidade. Porto Alegre: Ed. UFRGS, 2011. 
300p. 

IBGE. Coordenação de Indústria. Pesquisa de inovação tecnológica, 2008. Rio de Janeiro: IBGE, 2010. 160p. 

Andreassi, T. Gestão da inovação tecnológica. São Paulo: Thomson, 2007. 72p. 

Sáenz, T. W.; García Capote, E. Ciência, inovação e gestão tecnológica. Brasília: CNI, 2002. 136p. 

Nome do Professor:  Vitor de Souza Nandi 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Desenvolvimento de Produtos Cerâmicos 

Período: VI 

Créditos: 4 C. Horária 50min.: 72 h/a C. Horária 60min.: 

Descrição: Fundamentos do design (projeto) dos diversos tipos de produtos cerâmicos: produtos da 

cerâmica vermelha, pavimentos e revestimentos cerâmicos esmaltados e não esmaltados, cerâmica artística 

e cerâmica técnica. Viabilidade técnica e econômica do produto. Design e a gestão empresarial. QFD (Quality 

Function Development). A aceitação dos produtos cerâmicos brasileiros dentro do mercado nacional e 
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Dados por Disciplina 

internacional. A história da arte e decoração dos produtos cerâmicos. As técnicas de arte e a decoração dos 

produtos cerâmicos. Atividade prática: projeto de produto cerâmico. 

Bibliografia Básica:  
Rozenfeld, H. Gestão de desenvolvimento de produtos: Uma referência para a melhoria do processo. 1ª ed. 
São Paulo: Saraiva, 2006. 542p. 

Manzini, E.; Vezzoli, C. O desenvolvimento de produtos sustentáveis: Os requisitos ambientais dos produtos 
industriais. São Paulo: EDUSP, 2002. 366p. 

Freitas, A. L. C. Design e artesanato: Uma experiência de inserção da metodologia de projeto de produto. 
São Paulo: Blucher, 2011. 132p. 

Bibliografia Complementar:  
Ashby, M. F; Johnson, K. Materiais e design: Arte e ciência da seleção de materiais no design de produto. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2011. 346p. 

Jugend, D.; Silva, S. L. Inovação e desenvolvimento de produtos: Práticas de gestão e casos brasileiros. Rio de 
Janeiro: LTC, 2013. 171p. 

Trott, P. Gestão da inovação e desenvolvimento de novos produtos. Porto Alegre: Bookman, 2012. 621p. 

Pacheco, V. Desenvolvimento de novos produtos. Criciúma, SC: UNESC, 2014. 

El Marghani, V. G. R. Modelo de processo de design. São Paulo: Blucher, 2011. 240p. 

Nome do Professor:  João Luís Silva Rieth 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Tecnologia de Cerâmica Artística 

Período: VI 

Créditos: 4 C. Horária 50min.: 72 h/a C. Horária 60min.: 

Descrição: Matérias-Primas. Homogeneização. Conformação (extrusão e torneamento). Secagem. Queima. 

Decoração. Tipologia. Ensaios e normas específicas. Práticas experimentais em laboratório. 

Bibliografia Básica:  
Navarro, M. P. A decoração de cerâmica. Lisboa: Parramón, 1997. 144p. 

Ros i Frigola, M. D. Cerâmica artística. Lisboa: Estampa, 2006. 160p. 

Pascual i Miró, E.; Patiño Coll, M. Cerâmica e porcelana. Barcelona: Estampa, 2005. 96p. 

Bibliografia Complementar:  
Atkin, J. Cerámica: Técnicas y proyectos. Londres: BLUME, 2006. 127p. 

Costa, L.V. da. 25 séculos de cerâmica. Lisboa: Estampa, 2000. 157p. 

Marín, E. Ceramic design. New York: Daab, 2007. 383p. 

Bormans, P. Ceramics are more than clay alone. Cambridge, Inglaterra, GB: CISP, 2004. 359p. 

Societa Ceramica Italiana. ACIMAC. Colore, pigmenti e colorazione in ceramica. Colour, pigments and 
colouring in ceramics. Modena, Italy: SALA, [2003]. 295p. 

Nome do Professor:  Margarete Oliveira 
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Nome da disciplina: Planejamento do Estágio Curricular Obrigatório 

Período: VI 

Créditos: 4 C. Horária 50min.: 72 h/a C. Horária 60min.: 

Descrição: Anteprojeto do estágio curricular obrigatório, para efetivação de um processo de aprendizagem 

teórico-prática, envolvendo pesquisa e levantamento de dados, versando sobre temas variados definidos 

para cada aluno. 

Bibliografia Básica:  
Pinheiro, J. M. Da iniciação científica ao TCC: Uma abordagem para os cursos de tecnologia. Rio de Janeiro: 
Ciência Moderna, 2010. 161p. 

Bianchi, A. C. M.; Alvarenga, M.; Bianchi, R. Manual de orientação estágio supervisionado. 2ª ed. São Paulo: 
Pioneira, 2002. 101p. 

Martins Jr, J. Como escrever trabalhos de conclusão de curso: Instruções para planejar e montar, 
desenvolver, concluir, redigir e apresentar trabalhos monográficos e artigos. 9ª ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 
2015. 247p. 

Bibliografia Complementar:  
Reis, J. T. Relações de trabalho: Estágio de estudantes. Curitiba: Juruá, 2006. 319p. 

Niskier, A.; Souza, P. N. P. Educação, estágio & trabalho. São Paulo: Integrare, 2006. 231p. 

Amadeu, M. S. U. S. (et al.). Manual de normalização de documentos científicos de acordo com as normas da 
ABNT. Curitiba, PR: Ed. UFPR, 2015. 327p. 

Prodanov, C. C.; Freitas, E. C. Metodologia do trabalho científico: Métodos e técnicas de pesquisa e do 
trabalho acadêmico. 2ª ed. Novo Hamburgo, RS: FEEVALE, 2013. 276p. (e disponível em: 
http://www.feevale.br/Comum/midias/8807f05a-14d0-4d5b-b1ad-1538f3aef538/E-
book%20Metodologia%20do%20Trabalho%20Cientifico.pdf). 

Henriques, M. L. S. (Org.). Metodologia para trabalhos científicos e acadêmicos. Bagé, RS: Urcamp, 2009. 
87p. 

Nome do Professor:  Adriano Michael Bernardin 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Custos Industriais 

Período: VII 

Créditos: 4 C. Horária 50min.: 72 h/a C. Horária 60min.: 

Descrição: visão gerencial e classificação. Sistemas de custeio. Custos de distribuição. Ponto de equilíbrio. 

Formação do preço de venda. Estudo de casos. 

Bibliografia Básica:  
Bornia, A. C. Análise gerencial de custos: Aplicação em empresas modernas. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
214p. 

Koliver, O. Contabilidade de custos. Curitiba: Juruá, 2008. 521p. 

Megliorini, E. Custos. 2ª ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 208p. 

Bibliografia Complementar:  
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Conforto, S.; Spranger, M. Estimativas de custos de investimentos para empreendimentos industriais. Rio de 
Janeiro: Taba Cultural, 2002. 229p. 

Anthony, R. N.; Govindarajan, V. Sistemas de controle gerencial. São Paulo: Atlas, 2006. 1019p. 

Bertó, D. J.; Beulke, R. Gestão de custos. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 422p. 

Iudícibus, S.; Mello, G. R. Análise de custos: Uma abordagem quantitativa. São Paulo: Atlas, 2013. 170p. 

Guimarâes Fº, L. P.; Blauth, W. Gestão de custos. Criciúma, SC: UNESC, 2014. 95p. 

Nome do Professor:  Leopoldo Pedro Guimarães Filho 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Saúde e Segurança no Trabalho 

Período: VII 

Créditos: 4 C. Horária 50min.: 72 h/a C. Horária 60min.: 

Descrição: Acidentes de trabalho: conceitos, causas e custos. Riscos físicos e químicos. Métodos de 

prevenção individual e coletiva. Aspectos legais. 

Bibliografia Básica:  
Melo, R. S. Direito ambiental do trabalho e a saúde do trabalhador: Responsabilidades legais, dano material, 
dano moral, dano estético, indenização pela perda de uma chance, prescrição. 5ª ed. São Paulo: LTR, 2013. 
598p. 

Organização Internacional do Trabalho. Diretrizes sobre sistemas de gestão da segurança e saúde no 
trabalho. São Paulo: FUNDACENTRO, 2005. 47p. (e disponível em: 
http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/safework/pub/diretrizes_sobre_gestao_364.pdf). 

Benite, A. G. Sistemas de gestão da segurança e saúde no trabalho: Conceitos e diretrizes para a 
implementação da norma OHSAS 18001 e guia ILO OSH da OIT. São Paulo: O Nome da Rosa, 2005. 111p. 

Bibliografia Complementar:  
Figueiredo, G. J. P. Direito ambiental e a saúde dos trabalhadores. 2ª ed. São Paulo: LTR, 2007. 254p. 

Silva, R. V. (et al.). Saúde do trabalhador e atualização da legislação. Florianópolis: Coren/SC, 2011. 129p. 

Araújo, G. M. Normas regulamentadoras comentadas: legislação de segurança e saúde no trabalho. 5ª ed. 
Rio de Janeiro: Gerenciamento verde, 2005. 2v. 

Rojas, P. R. A. Técnico em segurança do trabalho. Porto Alegre: Bookman, 2015. 185p. 

Freitas, L. C. Manual de segurança e saúde do trabalho. 2ª ed. Lisboa: Sílabo, 2011. 730p. 

Nome do Professor:  Clovis Norberto Savi 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Planejamento e Controle da Produção 

Período: VII 

Créditos: 4 C. Horária 50min.: 72 h/a C. Horária 60min.: 

Descrição: Conceituação de PCP. Planejamento da produção. Planejamento das necessidades líquidas. MRP 

(planejamento dos recursos da manufatura). Sistema de emissão de ordens. Programação da produção. 
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Controle da produção. 

Bibliografia Básica:  
Chase, R. B.; Jacobs, F. R.; Aquilano, N. J. Administração da produção para a vantagem competitiva. 10ª ed. 
Porto Alegre: Bookman, 2006. 724p. 

Tubino, D. F. Planejamento e controle da produção: Teoria e prática. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2009. 190p. 

Seleme, R. Métodos e tempos: Racionalizando a produção de bens e serviços. Curitiba: InterSaberes, 2012. 
159p. 

Bibliografia Complementar:  
Slack, N. Gerenciamento de operações e de processos: Princípios e práticas de impacto estratégico. Porto 
Alegre: Bookman, 2008. 552p. 

Erdmann, R. Administração da produção: planejamento, programação e controle. Florianópolis: Papa Livro, 
2000. 204p. 

Batalha, M. O. (Org.). Introdução à engenharia de produção. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 312p. 

Corrêa, H. L.; Gianesi, I. G. N.; Caon, M. Planejamento, programação e controle da produção: MRP II/ERP: 
Conceitos, uso e implantação, base para SAP, Oracle Applications e outros softwares integrados a gestão. 5ª 
ed. São Paulo: Atlas, 2007. 434p. 

Vollmann, T. E. Sistemas de planejamento & controle da produção para gerenciamento da cadeia de 
suprimento. Porto Alegre: Bookman, 2006. 648p. 

Nome do Professor:  Dino Gorini Neto 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Gestão da Qualidade 

Período: VII 

Créditos: 4 C. Horária 50min.: 72 h/a C. Horária 60min.: 

Descrição: Evolução do conceito qualidade. Ferramentas da qualidade. Princípios básicos da gestão da 

qualidade. Sistemas de gestão da qualidade. 

Bibliografia Básica:  
Campos, V. F. TQC: Controle da qualidade total (no estilo japonês). 9ª ed. Nova Lima, MG: Falconi, 2014. 
286p. 

Paladini, E. P.; Bridi, E. Gestão e avaliação da qualidade em serviços para organizações competitivas: 
Estratégias básicas e o cliente misterioso. São Paulo: Atlas, 2013. 241p. 

Las Casas, A. L. Qualidade total em serviços: Conceitos, exercícios, casos práticos. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 
2006. 231p. 

Bibliografia Complementar:  
Carpinetti, L. C. R.; Miguel, P. A. C.; Gerolamo, M. C. Gestão da qualidade ISO 9001:2000: Princípios e 
requisitos. São Paulo: Atlas, 2011. 111p. 

Carvalho, M. M.; Paladini, E. P. (Org.). Gestão da qualidade: Teoria e casos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 
430p. 

Moura, L. A. A. Qualidade e gestão ambiental: Sustentabilidade e implantação da ISO 14.001. 5ª ed. São 
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Paulo: Juarez de Oliveira, 2008. 422p. 

Silva, D. L.; Lobo, R. N. Gestão da qualidade: Diretrizes, ferramentas, métodos e normalização. São Paulo: 
Érica: Saraiva, 2014. 136p. 

Toledo, J. C.; Borrás, M. Á. A.; Mergulhão, R. C.; Mendes, G. H. S. Qualidade: Gestão e métodos. Rio de 
Janeiro: LTC, 2013. 397p. 

Nome do Professor:  Cleber Pacheco Bombazar 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Análise da Viabilidade de Novos Negócios 

Período: VII 

Créditos: 8 C. Horária 50min.: 144 h/a C. Horária 60min.: 

Descrição: O empreendedor, o intraempreendedor e suas características. Detecção de oportunidades. 

Elaboração de um Plano de Negócio. Incubadoras tecnológicas. Seminários com empresários. 

Bibliografia Básica:  
Santos, C. A. (Coord.). Pequenos negócios: desafios e perspectivas: Encadeamento produtivo. Vol. 6. Brasília, 
DF: SEBRAE, 2014. 304p. (e disponível em: 
http://www.bib.unesc.net/biblioteca/sumario/00005A/00005A98.pdf). 

Dornelas, J. C. A.; Spinelli, S.; Adams, R. Criação de novos negócios: Empreendedorismo para o século XXI. 2ª 
ed. São Paulo: Elsevier, 2014. 

Camloffski, R. Análise de investimentos e viabilidade financeira das empresas. São Paulo: Atlas, 2014. 123p. 

Bibliografia Complementar:  
Dornelas, J. C. A. Planos de negócios que dão certo: Um guia para pequenas empresas. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2008. 194p. 

Lapolli, E. M. (et al.) (Org.). Empreendedorismo em organização do conhecimento. Florianópolis: Pandion, 
2011. 

Zaccarelli, S. B. Clusters e redes de negócios: Uma nova visão para a gestão dos negócios. São Paulo: Atlas, 
2008. 225p. 

Govindarajan, V.; Trimble, C. O desafio da inovação: Fundamentos para construir empresas inovadoras em 
meio a incertezas e complexidades. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. 197p. 

Casarotto Fº, N. Elaboração de projetos empresariais: Análise estratégica, estudo de viabilidade e plano de 
negócio. São Paulo: Atlas, 2010. 248p. 

Nome do Professor:  Cleber Pacheco Bombazar 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Estágio Curricular Obrigatório 

Período: VII 

Créditos: 12 C. Horária 50min.: 216 h/a C. Horária 60min.: 

Descrição: Oferecer condições de treinamento no campo de atuação profissional, com aprimoramento e/ou 

complementação dos conhecimentos adquiridos durante o curso, sob orientação de um docente e de um 
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supervisor profissional da área correlata da empresa. 

Bibliografia Básica:  
Pinheiro, J. M. Da iniciação científica ao TCC: Uma abordagem para os cursos de tecnologia. Rio de Janeiro: 
Ciência Moderna, 2010. 161p. 

Bianchi, A. C. M.; Alvarenga, M.; Bianchi, R. Manual de orientação estágio supervisionado. 2ª ed. São Paulo: 
Pioneira, 2002. 101p. 

Martins Jr, J. Como escrever trabalhos de conclusão de curso: Instruções para planejar e montar, 
desenvolver, concluir, redigir e apresentar trabalhos monográficos e artigos. 9ª ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 
2015. 247p. 

Bibliografia Complementar:  
Reis, J. T. Relações de trabalho: Estágio de estudantes. Curitiba: Juruá, 2006. 319p. 

Niskier, A.; Souza, P. N. P. Educação, estágio & trabalho. São Paulo: Integrare, 2006. 231p. 

Buriolla, M.A. F. O estágio supervisionado. 3ª ed. São Paulo: Cortez, 2001. 176p. 

Pacchioni, M. M. Estágio e supervisão: Uma reflexão sobre a aprendizagem significativa. Americana, SP: 
Centro Universitário Salesiano de São Paulo; Lorena, SP: Stiliano, 2000. 160p. 

Amadeu, M. S. U. S. (et al.). Manual de normalização de documentos científicos de acordo com as normas da 
ABNT. Curitiba, PR: Ed. UFPR, 2015. 327p. 

Nome do Professor:  Adriano Michael Bernardin 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Ética e Responsabilidade Social 
Período: (Disciplina Optativa) 

Créditos: 4 C. Horária 50min.: 72 h/a C. Horária 60min.: 

Descrição: Conceito de ética. Ética nos negócios. Avaliação ética. Aplicação da Responsabilidade Social. 

Benefícios da responsabilidade social. Normas SA 8000. Projetos para implantação da Responsabilidade 

Social em uma organização. 

Bibliografia Básica:  
Macedo, E. F.; Pusch, J. Código de ética profissional comentado: Engenharia, arquitetura, agronomia, 
geologia, geografia, meteorologia. 4ª ed. Brasília: CONFEA, 2011. 254p. 

Stepke, F. L.; Stepke, Fernando L. Ética em engenharia e tecnologia. Brasília: CONFEA, 2011. 153p. 

Nalini, J. R. Ética geral e profissional. 11ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. 813p. 

Bibliografia Complementar:  
Formiga, M. M. M. (Org.) SENAI Departamento Nacional. Engenharia para o desenvolvimento: Inovação, 
sustentabilidade e responsabilidade social como novos paradigmas. Brasília: SENAI, 2010. 212p. 

Ponchirolli, O. Ética e responsabilidade social empresarial. Curitiba: Juruá, 2008. 151p. 

Pires, D. (et al.). Consolidação da legislação e ética profissional. Florianópolis: Coren/SC, 2010. 133p. 

Pereira, A. C.; Silva, G. Z.; Carbonari, M. E. E. Sustentabilidade, responsabilidade social e meio ambiente. São 
Paulo: Saraiva, 2011. 204p. 
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De Masi, D. O futuro do trabalho: fadiga e ócio na sociedade pós-industrial. 10ª ed. Rio de Janeiro: J. 
Olympio, 2010. 354p. 

Nome do Professor:   

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Reciclagem 

Período: (Disciplina Optativa) 

Créditos: 4 C. Horária 50min.: 72 h/a C. Horária 60min.: 

Descrição: Características gerais dos resíduos líquidos, sólidos e gasosos. Normas sobre resíduos sólidos 
(NBRs: 10004; 10005; 10006 e 10007). Ensaios para caracterização. Métodos de separação. Processos de 
reciclagem. Métodos de incorporação. Legislação e licenciamento ambiental. 

Bibliografia Básica:  
Strauch, M.; Albuquerque, P. União Protetora de Ambiente Natural. Resíduos: Como lidar com recursos 
naturais. São Leopoldo, RS: Oikos, UPAN, 2008. 220p. 

Xavier, L. H.; Corrêa, H. L. Sistemas de logística reversa: Criando cadeias de suprimento sustentáveis. São 
Paulo: Atlas, 2013. 265p. 

Barros, R. M. Tratado sobre resíduos sólidos: Gestão, uso e sustentabilidade. Rio de Janeiro: Interciência, 
2012. 357p. 

Bibliografia Complementar:  
Brasil, A. M.; Santos, F. Equilíbrio ambiental e resíduos na sociedade moderna. São Paulo: FAARTE, 2007. 
255p. 

Naime, R. Gestão de resíduos sólidos: Uma abordagem prática. Novo Hamburgo, RS: FEEVALE, 2005. 134p. 

Eigenheer, E.; Ferreira, J. A.; Adler, R. R. Reciclagem: mito e realidade. Rio de Janeiro: In-Folio, 2005. 72 p. 

Braungart, M.; Mcdonough, W. Cradle to cradle: Criar e recriar ilimitadamente. São Paulo: G. Gili, 2014. 
192p. 

Brasil. Ministério do Meio Ambiente. Planos de gestão de resíduos sólidos: manual de orientação: Apoiando 
a implementação da política nacional de resíduos sólidos: Do nacional ao local. Brasília, DF: Ministério do 
Meio Ambiente, 2012. 83p. 

Nome do Professor:  

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Libras 

Período: (Disciplina Optativa) 

Créditos: 4 C. Horária 50min.: 72 h/a C. Horária 60min.: 

Descrição: Noções básicas da língua de sinais brasileira: o espaço de sinalização, os elementos que 
constituem os sinais. Noções sobre a estrutura da língua. A língua em uso em contextos triviais de 
comunicação. 
 

Bibliografia Básica:  
Quadros, R. M.; Karnopp, L. Língua de sinais brasileira: Estudos linguísticos. Porto Alegre: Artmed, 2004. 
221p. 
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Quadros, R. M. O tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais e língua portuguesa. Brasília: MEC, 2004. 
94p. 

Capovilla, F. C.; Raphael, W. D.; Mauricio, A. C. Novo Deit-Libras: Dicionário enciclopédico ilustrado trilíngue 
da língua de sinais brasileira: Baseado em linguística e neurociências cognitivas. 3ª ed. São Paulo: EDUSP, 
2013. 2v. 

Bibliografia Complementar:  
Quadros, R. M.; Finger, I. Teorias de aquisição da linguagem. Florianópolis: Ed. UFSC, 2008. 304p. 

Paraná Secretaria de Estado da Educação Departamento de Educação Especial. Falando com as mãos: libras 
(língua brasileira de sinais). Curitíba, PR: Secretaria de Estado da Educação, 1998. 180p. 

Gomes, G. N. C.; Nascimento, J. B. M. (Org.). Experiências exitosas em educação bilíngue para surdos. 
Fortaleza: Seduc, 2011. 377p. 

Gesser, A. Libras? Que língua é essa? Crenças e preconceitos em torno da língua de sinais e da realidade 
surda. São Paulo: Parábola, 2009. 87p. 

Brasil. Ministério da Educação e do Desporto. Educação especial. Brasília: Secretaria de Educação Especial, 
1997. 3v. 

Nome do Professor:   
 


