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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: Lei n. 4336, de 05 de julho de 1969. 

 Utilidade Pública Federal: Decreto n. 72454, de 11 de julho de 1973. 

 

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: Resolução n. 052/2010/CEE-SC, de 28 

de setembro de 2010, e Parecer n. 187 do CEE-SC da Comissão de Educação Superior – CEDS, 

publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina – Decreto n. 3.676 de dezembro de 2010, n. 

18.981, página 05. 
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1.3 Missão Institucional 

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

de vida. 

 

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: 108 vagas 

 Formas de Ingresso: O acesso ao curso é realizado mediante diversas formas de ingresso, a saber: 

 SIM UNESC: Sistema de Ingresso por Mérito 

 Minha Chance 
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 Nossa Bolsa 

 Incluindo as notas obtidas pelos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), 

quando for o caso 

 Reingresso, Ingresso com curso superior, Transferência Externa, Troca de Curso etc. 

Período de Funcionamento: Noturno  

Modalidade do Curso: Presencial 

Carga Horária Total do Curso: 1.600h 

Tempo Mínimo e Máximo Integralização: O curso terá tempo mínimo de integralização de 6 semestres 

e tempo máximo de 7 semestres. 

 

2 ESTRUTURA DO CURSO 

2.1 Coordenação 

 
A coordenação do curso de Tecnologia em Segurança no Trânsito, de acordo com o Estatuto e o 

Regimento Geral da UNESC, é constituída por um Coordenador Titular, cujas atribuições estão especificadas 

nos artigos 26 a 28 do Regimento Geral da instituição. A comunidade acadêmica do curso explicitou os 

indicadores de qualidade que compõem a figura do Coordenador do Curso. Primordialmente será realizada por 

um professor do curso, obedecendo a Resolução da FUCRI/UNESC com as seguintes características: 

 Espírito de liderança; 

 Dinâmico; 

 Estar atualizado com as principais tendências do Curso; 

 Visão empresarial; 

 Visão sistêmica de gestão; 

 Visão geral do Curso; 

 Administrar a gestão profissionalmente; 

 Ser participativo e ético; 

  Aberto a discussões; 

 Democrático. 

Atualmente a coordenação do curso é exercida pelo Prof. João Carlos Medeiros Rodrigues Junior, 

conforme Portaria Portaria 15/2011/REITORIA, especialista, com regime de trabalho tempo integral. Possui 

experiência no magistério superior de 14 anos, experiência em coordenação de cursos de graduação de 2,5 

anos e de 19 anos de experiência profissional.  

 

http://www.unesc.net/portal/resources/documentosoficiais/9665.pdf?1392382611
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2.2 Núcleo Docente Estruturante – NDE 

De acordo com a Resolução nº 14/2013/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. Seguindo esta resolução, o colegiado do curso de Tecnologia 

em Segurança no Trânsito definiu o seu NDE cuja instituição foi homologada pela portaria 03/2013/UNACSA.  

Dentre as atribuições do NDE do curso estão: a) Assessorar a coordenação do curso nos 

processos de criação, atualização, execução e avaliação do Projeto pedagógico de Curso – PPC, de modo co-

participativo; b) Desenvolver atividades de natureza acadêmica necessárias à melhoria da qualidade de ensino; 

c) Propor ações que articulem ensino, pesquisa e extensão; e d) Elaborar relatórios de atividades e encaminhá-

los à Unidade Acadêmica de Ciências Sociais Aplicadas – UNACSA.  

É importante evidenciar que todas as propostas de melhoria são fundamentadas pelos processos de 

autoavaliação institucional, Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) ou pelo diagnóstico 

realizado junto aos acadêmicos para realização da revisão do PPC. A composição do NDE do Curso de 

Tecnologia em Segurança no Trânsito observa também as orientações dadas na Resolução CONAES N° 1, de 

17/06/2010 e Resolução 07/2010/CSA. 

A composição dos membros é renovada a cada 3 (três) anos, com possibilidade de recondução. Os 

docentes participantes do NDE tem carga horária de 1 (hora) semanal sendo inclusa na carga horária de 

trabalho. 

Composição Núcleo Docente Estruturante – NDE de Segurança no Trânsito 

Membro 
Formação 
Acadêmica 

Titulação 

Regime 
de 

Tempo 
de 

Exercício 
no Curso 

Trabalho 

João Carlos Medeiros Rodrigues 
Júnior 

Direito Especialista Integral 
2,5 anos 

André Marcelino 
 

Direito Especialista Horista 
2,5 anos 

Ricardo Pieri 
Administração 
de Empresas 

Mestre Integral 
2,5 anos 

Jeferson Luis de Azevedo Filosofia Mestre Parcial 2,5 anos 

Natália Martins Gonçalves 

Ciências 
Econômicas 

Doutor Parcial 
2,5 anos 

 

 

 
2.3 Corpo docente 

 



 
 

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) 
 

8 

Professor 
Formação 
Acadêmica 

Titulação 
Regime 

Trabalho 
Experiência 
Profissional 

Experiência 
Magistério 

Superior 

ANDRE MARCELINO Direito Especialista Horista 10 anos 2,5 anos 

CARLOS DOS PASSOS PAULO 
MATIAS 

História Mestre Parcial 12 anos 2,5 anos 

DANIEL RIBEIRO PRÉVE Direito Mestre Integral 10 anos 5,4 anos 

ELENICE PADOIN JULIANI ENGEL 
Administração 
de Empresas 

Mestre Integral 26 anos 10 anos 

JEFERSON LUIS DE AZEREDO Filosofia Mestre Parcial 8 anos 5,4 anos 

JOÃO ALBERTO RAMOS 
BATANOLLI 

História Especialista Integral 32 anos 18,3 anos 

JOÃO CARLOS MEDEIROS 
RODRIGUES JUNIOR 

Direito Especialista Integral 19 anos 14,2 anos 

JOSÉ CARLOS VIRTUOSO 

Comunicação 
Social com 

Habilitação em 
Jornalismo 

Mestre Integral 29 anos 12,4 anos 

LUCIANA ROSA Enfermagem Mestre Horista 22 anos 16 anos 

MAICON HENRIQUE ALÉSSIO Direito Especialista Parcial 8 anos 7,3 anos 

MARIA DOLORES DENSKI Letras Mestre Parcial 9 anos 9 anos 

MARJA MARIANE FEUSER Direito Especialista Parcial 10 anos 4 anos 

MELISSA WATANABE Agronomia Doutor Integral 13 anos 14 anos 

MYRTA CARLOTA GLAUCHE 
JAROSZEWSKI 

Psicologia Especialista Horista 39 anos 16 anos 

NATÁLIA MARTINS GONÇALVES 
Ciências 

Econômicas 
Doutor Parcial 21 anos 16,4 anos 

NELSON SAVI 
Administração 
de Empresas 

Mestre Parcial 34 anos 7 anos 

RICARDO PIERI 
Administração 
de Empresas 

Mestre Integral 32 anos 18 anos 

SÉRGIO BRUCHCHEN 
Engenharia de 

Minas 
Mestre Parcial 33 anos 13,4 anos 

SILVIO CAMILO PARODI 

Administração 
de Empresas, 

Ciências 
Contábeis, 

Ciências 
Jurídicas e 
Sociais e 
Ciências 

Econômicas.  

Doutor Integral 25 anos 3 anos 

SIMONE DAS GRAÇAS NOGUEIRA 
FELTRIN 

Pedagogia Especialista Parcial 9 anos 7 anos 
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STELA MARIS RUPPENTHAL 
Arquitetura e 

Direito 
Mestre Parcial 29 anos 7,3 anos 

VOLMAR MADEIRA 
Engenharia 
Elétrica e 

Administração 
Especialista Integral 11 anos 14 anos 

 

Os Colegiados de Cursos de Graduação da UNESC, instância legislativa operacional, com caráter 

deliberativo, normativo, consultivo, de supervisão e recursal, no âmbito de sua competência, atendidas as 

respectivas atribuições e terminalidades recursais especificadas no Regimento Geral, são integrados por: 

a) Coordenador do Curso, como seu Presidente. 

b) Docentes que ministram disciplinas no curso. 

c) Representantes do corpo discente do Curso, indicado pelos seus pares, na proporção máxima 

de 1/5 (um quinto) dos membros do Colegiado, para mandato de 01 (um) ano, permitida uma 

recondução imediata. 

As competências do colegiado do Curso de tecnologia em Gestão seguem as diretrizes 

estabelecidas no Regimento Geral da Unesc – Capítulo V – Administração Básica, seção V que são: 

a. Aprovar as atividades didático-pedagógicas do curso. 

b. Aprovar e avaliar, constantemente, o projeto pedagógico do curso e zelar pelo seu 

cumprimento. 

c. Aprovar os programas das disciplinas do curso, encaminhando-as ao colegiado da UNA para 

homologação. 

d. Aprovar a organização da oferta de disciplinas do curso, em acordo com a UNA responsável 

pela sua administração. 

e. Definir as atividades curriculares complementares do curso; 

f. Definir o perfil do corpo docente do curso; 

Propor: 

g. Providências necessárias à melhoria da qualidade do curso. 

h. Modificações na matriz curricular do curso. 

i. Alteração de pré-requisitos na matriz curricular. 

j. Projetos de ensino, pesquisa e extensão. 

i.  Analisar e propor providências a respeito dos resultados das avaliações do curso e 

propor medidas para a solução dos problemas apontados; 

ii. Estabelecer normas de orientação, coordenação e execução do ensino, no âmbito do 

curso. 

iii. Sugerir a outorga de títulos honoríficos para apreciação do CONSU; 
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iv. Zelar pela execução das atividades relativas às disciplinas que integram o curso; 

v. Exercer outras funções e atribuições, no âmbito de sua competência. 

O Colegiado de Curso de Segurança no Trânsito é presidido pelo Coordenador do Curso e reúne-

se, no mínimo, duas vezes por semestre, em sessões ordinárias, convocadas pelo seu Presidente, sendo suas 

discussões e deliberações registradas em ata. 

 

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 

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. 
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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  

 

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.” 

O curso de Tecnologia em Segurança no Trânsito terá suas atividades pautadas conforme o que 

está definido no Marco referencial da UNESC, orientando-se por suas políticas, valores e princípios. 
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4 JUSTIFICATIVA DE IMPLANTAÇÃO DO CURSO 

 
Em 2010 o Brasil registrou, segundo o Ministério da Justiça, 42.844 mortes no trânsito para uma 

frota de 64.817.974 veículos, perfazendo um total de 661 mortes para cada 1 milhão de veículos, ficando, 

assim, atrás dos EUA com 134,2 mortes por milhão de veículo, da Europa com 113,7 mortes por milhão de 

veículos e do Japão com 64,5 mortes por milhão de veículos. 

A medida em que ocorre o aumento do número de veículos em circulação, tende a agravar as 

condições de trânsito nas cidades. Dados divulgados pelo DENATRAN dão conta de um aumento de 160% na 

frota de veículos em um período de 13 (treze) anos (de janeiro 2000 até janeiro de 2013), esta majoração no 

tamanho da frota não foi acompanhada pelo necessário e correspondente investimento em infraestrutura 

viária, mesmo tendo uma das malhas rodoviárias mais extensas do mundo, o Brasil ainda está muito aquém das 

principais economias do globo, com apenas 13% das rodovias pavimentadas. 

O Estado de Santa Catarina figura em 6º lugar entre os Estados com maior frota de veículos, 

ficando atrás apenas dos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.  

Estes são alguns dos aspectos que despertam a atenção para a temática, evidenciando a 

necessidade de mudanças na importância dada ao assunto e ao comportamento de condutores de veículos 

automotores. Neste sentido, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), instituído pela Lei nº 9.503/97, portador de 

importantes instrumentos para o cumprimenro das leis, conjuga, além das normas regulamentadoras 

referentes ao deslocamento de veículos, pessoas e animais nas vias, também os tópicos conceituais 

relacionados à defesa da vida, do meio ambiente, sanções, crimes de trânsito, responsabilidades e 

competências dos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito.  

Importante ressaltar, ainda, que a partir de promulgação da Constituição Federal de 1988, os 

municípios assumiram a condição de ente federado e, com isso, a gestão do trânsito local, tendo que criar 

órgãos devidamente estruturados e contratar pessoal qualificado para fazer  frente às exigências da sociedade 

neste setor.  

A migração da população rural para os centros urbanos foi outro fator que causou impacto 

negativo na fluidez e segurança do trânsito nas cidades. A partir da década de 60 a até os anos 80, 

aproximadamente 13 milhões – cerca de 33% da populçação rural do início da década de 60 - de pessoas 

abandonaram o campo e migraram para os centros urbanos. 

Dentre esses tópicos, é importante ressaltar aqueles que se referem à obtenção da permissão 

para dirigir, da emissão da carteira nacional de habilitação e os que estabelecem as bases para a organização e 

funcionamento da rede Nacional de Formação e Habiliação de Condutores, com ênfase à educação e à 

estrutura operacional de ensino dos Centros de Formação de Condutores (CFC´s). No que concerne à questão 

relacionada à educação, é importante salientar que, segundo o estabelecido pelo Código de Trânsito Brasileiro, 
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o tema trânsito é item obrigatório a ser inserido no conteúdo programático de diferentes disciplinas no ensino 

fundamental, médio e superior (art. 76). 

Com o advento do Código de Trânsito Brasileiro, observamos que, diferente do modo como tem 

ocorrido até agora, as questões relacionadas ao trânsito passam a ser elaboradas a partir do contexto da 

atenção que o tema exige, ensejando a realização de ações concretas sob uma nova dimensão.  

Contudo, para assegurar as propostas constantes no CTB, se faz imprescindível a aquisição de 

conhecimentos concernentes à adoção e à prática destes procedimentos assim como, à aplicação de normas e 

leis, além de ações educativas que levem à assimilação e conscientização sobre o assunto, com destaque a sua 

importância nas relações do cotidiano das pessoas e cidades. 

Neste contexto de conduta social em que se evidencia a atenção e a preocupação que o CTB 

desperta, observa-se a necessidade de investimento para a aquisição de conhecimentos voltados à cidadania, 

leis, normas, regulamentos e procedimentos, relacionados ao trânsito.  

Frente ao exposto e em consonância com a sua função precípua de promover a formação 

educacional, a Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC apresenta o Curso Superior de Tecnologia 

em Segurança no Trânsito, contribuindo para assegurar, com ensino de qualidade, o processo de 

aprendizagem nesta área específica.  

 
4.1 Demanda de profissionais  

 
Segundo dados do Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, o número de veículos no país tem 

crescido rapidamente nas últimas décadas: de 430.000 em 1950, o número aumentou para 3,1 milhões em 

1970, chegou a 25 milhões em 1995 e, atualmente, ultrapassa a casa dos 60 milhões de veículos. A tendência 

de crescimento da população urbana e da frota de veículos pode agravar mais ainda a situação de tráfego nas 

regiões urbanas. O desafio é descobrir como harmonizar o convívio entre os condutores e veículos e os 

pedestres nas vias, preservando a qualidade de vida.  

Para tanto, é importante perceber que se tornar conhecedor do Código de Trânsito Brasileiro e dos 

assuntos a ele referidos diz respeito a todas as pessoas que transitam e se deslocam no espaço público, 

envolvendo as relações sociais (modos e formas diferentes de locomoção) e geográficas (tipos de vias e meios), 

para o alcance do convívio pacífico entre veículos, condutores e vias. 

A importância do conhecimento das normas e dos procedimentos vigentes, ultrapassando a linha da 

obrigatoriedade, é, portanto, de extrema importância, contribuindo para a estruturação e solidez do tema 

trânsito, por meio de uma abordagem responsável do ponto de vista da assimilação e conscientização de 

procedimentos relacionados ao mesmo. 
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Podemos perceber pelo exposto que são inúmeros os problemas afetos ao trânsito urbano e regional, 

dentre estes, podemos ainda ressaltar o que diz respeito ao número alarmante de acidentes de trânsito e do 

número de mortes deles decorrentes. Vejamos o gráfico a seguir, em que se visualiza, em termos 

comparativos, o Brasil e alguns países desenvolvidos. 

 

Conforme informação do Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN, o trânsito é responsável 

pela ocorrência de 300 mil acidentes por ano, que deixam a expressiva marca de 30 mil mortos e outros 350 

mil feridos, representando custo anual de cerca de R$ 10.000.000.000 (dez bilhões de reais).  

Em relação aos custos destes acidentes no Brasil, conforme demonstrado acima, a sociedade é forçada 

a fazer investimentos, em termos de atendimento médico e ambulatorial, para recuperar as seqüelas 

traumáticas causadas por esses acidentes a suas vítimas.  

Segundo dados da UNESCO em seu mapa da violência elaborado no ano de 2004, o número de óbitos 

causados por acidentes de trânsito passou de 27.839 no ano de 1993 para 33.265 no ano de 2002, 

representando um aumento 19,5%. Desde 1997, com a promulgação da nova lei de trânsito, os números de 

vítimas de acidentes de trânsito crescem com um ritmo de aproximadamente 6% ao ano. 

 O Estado de Santa Catarina não destoa do restante do pais, apresentando taxa de crescimento do 

número de óbitos na ordem de 6% ao ano, conforme tabela abaixo.   

Número de Óbitos por Acidente de Trânsito – Santa Catarina 

Fonte: Relatório do Banco Mundial - 1994 

9,6 

4,1 

3,4 

2,5 

BRASIL EUA França Japão

DADOS  ESTATÍSTICOS - ÍNDICE DE FATALIDADE 

O Brasil apresenta um índice de fatalidade que 

chega a ser quatro vezes superior ao de países 

desenvolvidos. Ele mede o número de mortos 

para cada grupo de 10 mil veículos e é usado 

internacionalmente para indicar o grau de 

violência do trânsito no país. 

Fonte: Relatório do Banco Mundial - 1994 
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1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
% 

aumento 

1571 1678 1811 1979 1972 1424 1531 1503 1560 1664 5,9 

Fonte: http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001351/135104porb.pdf (acesso em 25.10.10) 

Observa-se pelo exposto, o quanto é importante despertar a atenção para as questões relacionadas ao 

trânsito, uma vez que tais questões são de responsabilidade também da sociedade como um todo e que o 

descaso com este assunto tem conseqüências que não se restringem unicamente aos danos materiais,  mas a 

vida humana e a toda a sociedade. 

Contudo, para que estas considerações sejam transformadas em objetivos possíveis de serem 

alcançados, é necessário aquisição de conhecimento, por meio de uma formação específica, acessível a todos 

os cidadãos. 

Deste modo, em virtude da carência de formação nesta área de conhecimento específica e da 

necessidade de qualificação profissional para a área pública, atuando junto aos órgãos e entidades integrantes 

do Sistema Nacional de Trânsito, quanto em formação de condutores, legitimando as atividades dos Centros de 

Formação de Condutores, antes denominados auto-escolas, a Universidade do Extremo Sul Catarinense - 

UNESC elaborou e apresenta para o sul e extremo sul catarinense o Curso Superior de Tecnologia em 

Segurança no Trânsito, contribuindo para a qualificação técnico-pedagógica de profissionais voltados para este 

campo de atuação. 

A referida demanda, não se concretizou, haja vista que houve apenas uma entrada em 2011-1 com 31 

acadêmicos matriculados. Nos processos seletivos que se seguiram a demanda por alunos foi baixa, refletindo 

na não oferta de novas turmas. Na eminencia de não abertura de novas turmas, alguns professores foram 

desligados da instituição, por serem especialistas na área de trânsito e não se enquadraram nos demais cursos. 

O PPC do curso foi alterado e revisado até 2013-2, quando da formatura da primeira e única turma, os 

membros do NDE foram alocados em outras atividades na universidade, salvo os casos de professores que 

foram desligados, pelos motivos acima destacados. E o coordenador do curso, assumiu outra atividade na 

instituição, tendo sua portaria valida até o momento do reconhecimento do curso. 

O curso de Tecnologia em Segurança no Trânsito permanece ativo, embora sem oferta, pois entende-

se que possa haver demanda futura e este voltar a ser ofertado. 

 
4.2 Previsão para a revisão do Projeto Pedagógico do Curso de Graduação 

 

O Projeto Pedagógico do Curso de Tecnologia em Segurança no Trânsito da UNESC delineia as 

ações pedagógicas e administrativas para a efetivação do ato educativo nas diversas fases do curso. 



 
 

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) 
 

16 

O PPC constitui-se num processo democrático de tomada de decisões entre o Núcleo Docente 

Estruturante – NDE, o colegiado e os acadêmicos, no sentido de melhorar continuamente o processo 

pedagógico do curso, a partir da análise e discussão de fatores críticos de sucesso como: Ensino (Processo 

ensino-aprendizagem, metodologia de ensino, relação professor-aluno, matriz curricular); Pesquisa; Extensão; 

Processo de avaliação; Gestão do Curso, Infraestrutura e perfis dos sujeitos envolvidos (Aluno e Professor). 

Toda a elaboração, execução e avaliação do projeto pedagógico do curso devem ocorrer de 

forma coletiva e compartilhada, iniciando com os diagnósticos sobre os fatores críticos de sucesso, passando 

pela análise e discussão das fortalezas e fraquezas encontradas, pela elaboração das propostas de ações e 

metas, pela implantação e controle das ações e pela constante avaliação dos resultados obtidos. 

O PPC do curso de Segurança no Trânsito deve ser permanentemente revisto de acordo com as 

necessidades do contexto vivenciado pelo curso, tendo sua previsão de revisão a cada 02 anos.  

A elaboração do PPC do curso iniciou em 2011 adotando-se um procedimento que fosse o mais 

democrático possível. As discussões para elaboração do PPC iniciaram no 2º semestre de 2011 com reuniões 

junto ao Núcleo Docente Estruturante do Curso – NDE, para análise de dados e informações extraídas dos 

relatórios emitidos pelo Setor de Avaliação Institucional. Durante o 1º semestre de 2012 foram realizadas 

reuniões com os acadêmicos e também com os professores para ampliar a discussão sobre a elaboração do 

PPC com o objetivo de obter um diagnóstico mais aprofundado sobre as questões consideradas fatores críticos 

de sucesso para o curso de Tecnologia em Segurança no Trânsito.  

Todas as discussões tiveram como referência o PPI – Projeto Político Pedagógico Institucional da 

Unesc, considerando seu Marco Institucional, Filosófico e Pedagógico. 

Sendo assim, este documento apresenta a versão final e atualizada do Projeto Pedagógico do 

Curso de Tecnologia em Segurança no Trânsito que está organizado da seguinte forma: 1) Introdução; 2) 

Contextualização da UNESC; 3) Contextualização do Curso; 4) Princípios Situacional, Filosófico e Pedagógico da 

UNESC; 5) Marco Referencial do Curso; 6) Competências e Habilidades para a Formação dos Egressos; 7) 

Organização da Matriz Curricular; 8) Estratégias de Ensino e Aprendizagem; 9) Avaliação da Aprendizagem e 

Recuperação; 10) Integração Ensino, Pesquisa e Extensão; 11) Perfil das Lideranças envolvidas no Processo; 12) 

Organização Didático-Pedagógica Administrativa do Curso; 13) Biblioteca da Unesc; 14) Ementário, Referências 

Básicas e Complementares e 15) Plano de Ações 2012-2014. 

 

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 
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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. 

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. 

Atenta aos constantes movimentos sociais, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 

9394/96, em vários de seus artigos, permite que a questão da educação profissional seja tratada de maneira 

“adequada, apropriada, moderna e inovadora”. Deste modo, apresenta instrumentos que regulamentam a 

criação de Cursos Superiores de Tecnologia, cujo acesso se dará após a conclusão do ensino médio ou 

equivalente, podendo seus egressos, portadores de diploma de Tecnólogo, prosseguir estudos em outros 

cursos ou programas de educação superior, como os de graduação, pós-graduação e sequenciais de formação 

específica ou de complementação de estudos. Assim a educação profissional é concebida como “integrada às 

diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, conduzindo ao permanente 

desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva”
1
. 

Conforme se extrai do Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia da Secretaria de 

Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação:  

 

O tecnólogo em Segurança do Trânsito planeja, analisa, fiscaliza e executa os 
serviços definidos pelo Sistema Nacional de Trânsito, centrado no desenvolvimento 
tecnológico, social e na segurança do trânsito, com respeito ao ser humano e ao 
meio ambiente. Detém o conhecimento das atribuições dos órgãos de trânsito, no 
âmbito federal, estadual e municipal, bem como da iniciativa privada. Possui a 
função de fomentar a conscientização, com a devida reeducação do cidadão, 
objetivando uma mudança cultural deste, na observância do tema trânsito, como 
forma de exercício proativo da cidadania. Este profissional deverá ser capaz de 

                                                 
1
 Lei de Diretrizes e Bases Nº 9394/96– Art.39 
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identificar problemas e buscar alternativas para a construção de soluções, a partir 
de instrumentos que permitam a avaliação de problemas locais, conforme a 
legislação de trânsito, com o envolvimento dos órgãos públicos e da sociedade civil, 
com um fim único: a segurança no trânsito e a preservação da vida.  
Conforme as necessidades locais e competências profissionais a que se destina, o 
curso poderá enfatizar atuação na área pública, de âmbitos federal, estaduais ou 
municipais e na área privada. 

 

O Parecer CNE/CES 436/2001, que trata dos Cursos Superiores de Tecnologia, afirma que, com o 

impacto das novas tecnologias, cresce a exigência de profissionais capazes de interagir em situações novas e 

em constante mutação. 

Atentas a esse novo contexto, escolas e instituições de educação profissional buscam diversificar 

programas e cursos profissionais, atendendo a novas áreas e elevando o nível de qualidade de oferta. 

Ainda, de acordo com o referido parecer, a educação profissional passa a ser entendida não mais 

como um simples instrumento de política assistencialista ou de ajustamento às demandas de mercado de 

trabalho, mas como importante estratégia para que os cidadãos tenham efetivo acesso às conquistas científicas 

e tecnológicas da sociedade. Sendo assim, impõe-se a superação do enfoque tradicional da formação 

profissional baseado apenas na preparação para a execução de um determinado conjunto de tarefas. A 

educação profissional é muito mais que isso. Requer, além do domínio operacional de um determinado fazer, a 

compreensão global do processo produtivo, com a apreensão do saber tecnológico, da valorização da cultura 

do trabalho e a mobilização dos valores necessários à tomada de decisões. Reconhecido o papel da Educação 

Profissional, cabe-nos perguntar quais princípios filosóficos e metodológicos fundamentarão o Curso de 

Tecnologia em Segurança no Trânsito da UNESC. 

Consoante a esse processo, a UNESC institui no seu Projeto Pedagógico um ideal de 

Universidade, entendendo que sua preocupação primeira deva ser a de “realizar ações que não visem apenas à 

competitividade mercadológica e a rentabilidade financeira.”
2
 

Nesse sentido, a preocupação com a formação humanística e com a responsabilidade social nas 

empresas complementa também o objetivo e a finalidade do curso. Buscar o crescimento sustentável do ponto 

de vista econômico, social e ambiental deve ser uma das preocupações do profissional da atualidade. O 

cuidado com a biodiversidade deve ser respeitado e ações de preservação e controle ambiental precisam estar 

presentes no plano estratégico da empresa. Há a necessidade de equilibrar os fatores econômico, ambiental e 

social para garantir o desenvolvimento da sociedade, buscando a sustentabilidade do planeta e do próprio 

homem. Isso significa dizer que a Universidade assume um compromisso de formação acadêmica, a qual 

priorizará o desenvolvimento do: 

 

                                                 
2
 Projeto Político Pedagógico da UNESC – Marco Pedagógico. RESOLUÇÃO Nº 24 
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Cidadão crítico, participativo e propositivo. Será sujeito empreendedor, consciente 
das riquezas nacionais, humanas e naturais, de seu papel de transformação no 
mundo, comprometido com a preservação da vida no planeta (fraterno, ecológico e 
espiritualizado). O mesmo deve, em primeiro lugar, buscar a sua própria 
identidade, vivenciando valores que o tornam um ser humano melhor e mais feliz.

3
 

 

Isso significa dizer que os acadêmicos do curso de Segurança no Trânsito, além de estarem 

comprometidos com a sociedade e com o planeta, também devem se responsabilizar pela sua auto formação, 

ou seja, serem sujeitos de sua própria aprendizagem. Assim, torna-se relevante que a vivência acadêmica seja 

pautada pelos princípios éticos e que os acadêmicos procurem por meio do ensino, da pesquisa e da extensão 

a sua forma de praticar a indissociabilidade entre teoria e prática. 

 O Curso Superior de Tecnologia em Segurança no Trânsito tem a finalidade de proporcionar 

conhecimentos legais vigentes, capacitando seus egressos à compreensão das normas, regulamentos, 

procedimentos e atividades relacionadas ao trânsito. O curso proporciona também subsídios para orientação, 

fiscalização e educação para o trânsito, incentivando a formação de agentes multiplicadores e a condução de 

Centros de Formação de Condutores, contribuindo para o desenvolvimento de ações voltadas para uma cultura 

que utilize, incentive e divulgue a linguagem voltada para o trânsito e para a gestão pública e privada. 

 

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.  

Para que a proposta do curso se efetive, desenvolver-se-á o trabalho acadêmico de forma que o aluno 

venha a refletir, questionar e a tomar decisões de como operacionalizar a sua prática profissional, tendo em 

                                                 
3
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vista as competências e habilidades apontadas pelo curso. Para isso, é necessário que os conteúdos, além de 

atualizados, estejam voltados para práticas profissionais específicas do curso.  

Para alcançar a aprendizagem dos alunos, os professores utilizarão metodologias de ensino diversas, 

conforme as apresentadas no quadro 1 a seguir e outras que o professor julgar apropriadas ao 

desenvolvimento de sua disciplina: 

 

Quadro 1 – Metodologias e estratégias de ensino-aprendizagem 

Metodologia Objetivos da técnica Recursos 

Aula Expositiva 
(dialogada e 
contextualizada) 

- Exposição de conteúdos com a participação ativa dos 
alunos. 

Sala de aula, AVA, 
laboratório de Informática e 
acervo bibliográfico. 

 Estudos de caso  - Envolver os alunos com situações reais ou simuladas do 
campo profissional para verificação na prática de 
conhecimentos teóricos apreendidos, avaliação e tomadas 
de decisão. 

Sala de aula, AVA, 
laboratório de informática, 
material de apoio e 
biblioteca. 

Dinâmicas de grupo - Oportunizar discussões, o desenvolvimento do espírito 
crítico, administração de conflitos e o desenvolvimento de 
lideranças. 

Sala de aula, materiais de 
apoio, acervo bibliográfico. 

Simulação de 
negócios / 
negociação 

- Relacionar prática-teoria, vivenciando e analisando os 
reflexos das tomadas de decisões. Desenvolver o poder de 
argumentação, negociação, o processo de análise e 
coerência das ações. 

Software de simulação 
empresarial, material de 
apoio, jogos e pesquisa 
bibliográfica. 

Aprendizagem por 
Projetos 

- Desenvolver a autonomia do acadêmico por meio da 
realização de um projeto multidisciplinar; 
-instigar a pesquisa, a criatividade, a comunicação e o 
trabalho em equipe,; 
- Oportunizar a realização da prática efetiva; 
- Aproximar os acadêmicos do mundo do trabalho 

Organização parceira, sala 
de aula, laboratório de 
informática, AVA e 
Biblioteca 

Semana 
Acadêmica de 
Desafio 
Empresarial 

- Promover a realização de uma ação empreendedora na 
prática por meio de atividades interdisciplinares, 
oportunizando a inter e intrarrelação entre as turmas do 
curso e com a comunidade.  

Sala de aula, ambiente 
externo (empresas e 
entidades), laboratórios, 
tutoriais e regulamentos.  

 
Seminários  

- Discutir temas atuais da sociedade contemporânea e do 
mercado de trabalho relacionados ao curso; 
- Desenvolver a capacidade de trabalho em grupo, 
pesquisa, análise, síntese e comunicação de conteúdos. 

Salas de aula, 
Miniauditórios, auditórios e 
AVA. 
 

Visitas técnicas e 
viagens de estudo 

- Estabelecer contato com a realidade empresarial da 
região e do estado; 
- Produzir relatórios específicos; 
- Capacidade de análise e síntese 

Logística de 
transportes,organizações 
parceiras. 

Palestras, 
worshops, oficinas 
e mesas redonda. 

- Aproximar os acadêmicos com profissionais experientes 
na área de abrangência do curso; 
- Produzir relatórios específicos; 
- Capacidade de análise e síntese 

Salas de aula, 
miniauditórios, auditórios. 
 

 

 

6 OBJETIVOS DO CURSO 

Objetivo Geral: 
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Habilitar profissionais para realizarem atividades relacionadas ao trânsito com conhecimentos 

das normas e regulamentos vigentes, capazes de atuar na condução de Centros de Formação de Condutores e 

na orientação e formação de agentes multipliciadores para a área do trânsito. 

O curso de Tecnologia em segurança no Trânsito apresenta como objetivos específicos: 

 Fornecer conhecimentos teórico-práticos, relacionados a leis, normas, procedimentos vigentes e 

padrões que dizem respeito ao trânsito; 

 Qualificar para desenvolver atividades junto a Centros de Formação de Condutores e treinamento 

de agentes multiplicadores; 

 Proporcionar conhecimentos relacionados ao processo de ensino aprendizagem; 

 Motivar a atuação em equipe, com o desenvolvimento e aprimoramento das relações humanas; 

 Formar profissional atuante, inquisitivo, pesquisador e sensível às necessidades de mudanças; 

 Promover um intercâmbio entre o conhecimento teórico e prático, de modo a estabelecer uma 

ponte direta entre o conhecimento oferecido pela Universidade e as questões práticas exigidas. 

 Promover a troca de experiências entre profissionais que atuam em diferentes áreas, incentivando 

a implementação de políticas públicas para a segurança e educação no trânsito. 

 Orientar e fundamentar os profissionais do Sistema Nacional de Trânsito – SNT para que possam 

reconhecer e compreender o funcionamento do sistema e, assim, exercer funções gerenciais com 

maior eficiência. 

 

7 PERFIL DO EGRESSO 

 

Tendo em vista as competências profissionais tecnológicas, gerais e específicas, expressas nos 

objetivos e no compromisso ético da Instituição, de formar cidadãos capazes de contribuir para melhoria da 

qualidade do ambiente de vida, o profissional egresso do Curso Superior de Tecnologia Segurança no Trânsito 

deverá desenvolver as seguintes competências e habilidades: 

1 - Desenvolver habilidade de leitura, interpretação e argumentação, a partir de análises, 

relações, comparações e questionamentos das informações, situações e realidades apresentadas. 

2 - Administrar os mais variados conflitos, tendo nos valores humanos os princípios norteadores 

das discussões. 

3 - Desenvolver o espírito de liderança, criticidade e ética. 

4 - Ter habilidade no tratamento com as pessoas, compreendendo-as nas suas necessidades e 

possibilidades. 

5 - Ter nos valores inspiradores da sociedade democrática, responsabilidade social, justiça e ética, 

a base para ação pessoal e profissional. 
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6 - Desenvolver atividades com base no conhecimento de leis, normas, procedimentos e padrões 

relacionados ao trânsito; 

7 - Utilizar novas tecnologias, desenvolvendo ações voltadas para a construção de uma cultura e 

linguagem voltada para o trânsito; 

8 - Ter conhecimento teórico e descritivo dos processos relacionado ao seu ambiente de 

trabalho; 

9 - Ter visão crítica e ampla da legislação vigente relacionada ao trânsito; 

10 - Ter facilidade de acesso a informações e serviços relacionados ao trânsito; 

11 - Identificar os sistemas de operações utilizados na dinâmica do trânsito; 

12 - Atuar de forma criativa, eficiente e dinâmica. 

13 - Planejar, analisar, fiscalizar e executar os serviços definidos pelo Sistema Nacional de 

Trânsito. 

14 - Deter o conhecimento das atribuições dos órgãos de trânsito, no âmbito federal, estadual e 

municipal, bem como da iniciativa privada. 

15 - Ter a capacidade de fomentar a conscientização, com a devida reeducação do cidadão, 

objetivando uma mudança cultural deste, na observância do tema trânsito. 

16 - Identificar necessidades locais na área pública, de âmbitos federal, estaduais ou municipais e 

na área privada relacionadas ao trânsito. 

 

8 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

8.1 Estratégias de implantação do currículo 

 

 O currículo previsto para esse curso parte do princípio da necessidade de atualizar e/ou subsidiar 

os profissionais, no que se refere aos conhecimentos científicos e tecnológicos na área de segurança no 

Trânsito ao desenvolvimento das competências e habilidades humanísticas e aos conhecimentos teórico-

práticos para o exercício da profissão.  

  As disciplinas do curso de Segurança no Trânsito são presenciais e não apresentam pré-requisitos 

entre si. A matriz curricular atual é composta por disciplinas práticas e teóricas. 

A organização e o desenvolvimento curricular do curso de Tecnologia em Segurança no Trânsito 

da UNESC têm comprometimento com as orientações das Diretrizes Curriculares Nacionais, relativas aos 

princípios que norteiam a organização dos currículos dos cursos de graduação tecnológica. 

O processo pedagógico é desenvolvido por meio de situações contextualizadas, com vistas à 

elaboração de conhecimentos, e em um processo de intercomunicação entre os saberes e práticas necessários 
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à compreensão da realidade ou objeto de estudo, sustentando-se na análise crítica e na problematização da 

realidade. 

Além disso, pauta-se em um processo de articulação, diálogo e reflexão entre teoria e prática, 

incluindo a valorização do conhecimento extraescolar do aluno (práticas sociais e mundo do trabalho) 

ingressante e egresso, visando a capacidade do docente e do discente de acionar recursos cognitivos, visando 

resolver situações complexas. 

A organização didático-pedagógica do curso apresenta sua grade curricular integrando 

disciplinas comuns, cujas ementas compreendem conteúdos pontuais e específicos, propiciando aos 

acadêmicos a formação profissional e a aquisição do saber de forma articulada, atendendo aos seguintes 

núcleos: Legislação de Trânsito, Engenharia de Tráfego, Gestão de Trânsito e Transporte, Educação e 

Comportamento no Trânsito.  

Observando a RESOLUÇÃO CNE/CP 3, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2002, que institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais para os cursos superiores de tecnologia, o curso de tecnologia em Segurança no 

Trânsito será organizado por Módulos, que certificarão as seguintes qualificações profissionais: Assistente de 

Trânsito (Módulo I), Analista de Trânsito (Módulos I e II) e Supervisor de Trânsito (Módulos I, II e III).  

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, 
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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.  

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 
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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. 

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.  

Atendendo as diretrizes curriculares nacionais para educação das relações étnico-raciais e 

ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena, o curso de Tecnologia em Segurança no Trânsito 

trabalha estes conteúdos nas disciplinas de Sociologia e Produção e Interpretação de Textos. 

A educação ambiental está na missão da universidade, contemplando os princípios que norteiam a 

concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência entre o meio natural, 

socioeconômico e cultural sob o enfoque da sustentabilidade, com abordagem articulada das questões 

ambientais locais, regionais, nacionais e globais, com vinculação entre ética, educação, trabalho e práticas 

sociais e permanente avaliação crítica do processo educativo 

A universidade mantém programas de Mestrado e Doutorado em Ciências Ambientais e o curso de 

Gestão Comercial oferece a disciplina Optativa de Educação Ambiental. Além disso, esta temática será 

trabalhada nas disciplinas de Sociologia, Produção e Interpretação de Textos e o Novo Gestor. 
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 Além disso, seu corpo discente e docente são incentivados a participar de dos eventos 

institucionais sobre a cultura afro-brasileira como: Maio Negro - O ensino e a pesquisa sobre as populações 

afro-brasileiras em Santa Catarina e a Semana Indígena da UNESC: História e Cultura do Povo Guarani. 

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. 

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 

http://www.unesc.net/portal/capa/index/393/7231/
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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 

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 X e Y). 

 
Figura X - Folder do XI Maio Negro na UNESC 
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         Fonte: Maio Negro da UNESC (2013) 

 
Figura Y - Folders do XI Maio Negro na UNESC 

 
        Fonte: maio Negro da UNESC (2013) 
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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 

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

(Figuras X, Y, Z...). 

 
 
Figura X - Folder do Evento I Semana Indígena da UNESC 
 

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

 
                 Fonte: Semana Indígena da UNESC (2012) 

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

 

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

 

     Fonte: Semana Indígena da UNESC (2012) 

 

Figura Z - 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) 

 

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 X - Atuação em Campo do Setor de Arqueologia da UNESC 
 

 

 Fonte: Setor de Arqueologia da UNESC (2013) 
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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). 

 

A educação em Direitos Humanos, em atendimento a Resolução CNE/CP nº1/2012, será 

oportunizada por meio de disciplina optativa além de trabalhar essa temática nas disciplinas de Sociologia, 

Produção e Interpretação de Textos. 

A inclusão das pessoas com deficiência/transtorno ou dificuldades específicas faz parte das 

Politicas de Ensino da UNESC, para assegurar a acessibilidade, a permanência e o sucesso dos acadêmicos no 

ensino superior, dispõe dos núcleos de psicopedagogias, núcleo de atendimento aos estudantes com 

deficiência/transtorno, núcleo das necessidades econômicas e núcleo de estudos étnicos raciais, afro-

brasileiros, indígenas e minorias (Norma Administrativa 01/2015). 

 

8.2 Perfil gráfico das disciplinas 

 

http://www.unesc.net/portal/capa/index/261/5405/
http://www.unesc.net/portal/capa/index/378/6808
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8.3 Tecnologias de informação e comunicação  

 

Os acadêmicos do Curso de Tecnologia em Segurança no Trânsito tem ampla possibilidade de contatar os 

professores do curso e acesso a todas as informações através do Ambiente Virtual de Aprendizagem- AVA e 

pela página do curso através do site www.unesc.net.  

Para capacitação e aperfeiçoamento do uso do Ambiente Virtual Acadêmico e diário online, o SEAD – 

Setor de Ensino à Distância, disponibiliza treinamentos periódicos com os professores, ou a qualquer tempo, 

caso a coordenação do curso requeira. No caso dos acadêmicos a capacitação para o uso do ambiente virtual 

de aprendizagem se dá por meio de oficinas oferecidas aos alunos na 1ª fase do curso. 

Também são utilizados o e-mail e o blog do curso, além da possibilidade de comunicação pelos canais do 

diário online e ambiente acadêmico, como forma de estreitar a comunicação entre o curso e a comunidade 
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acadêmica (docentes, discentes e técnicos administrativos).  As TIC´s mais utilizadas pelos docentes no 

processo de ensino e aprendizagem são o e-mail, a plataforma AVA e o Sistema Acadêmico On-line. 

Como ferramenta para incrementação de métodos pedagógicos de ensino/aprendizagem, foi 

implantada a rede de internet wireless no campus e todas as salas de aula já dispõem do recurso para acesso 

dos professores e alunos, além de datashow, quadros de vidro, salas climatizadas e amplos laboratórios de 

informática. 

Os alunos ainda recebem atendimento permanente por parte da secretaria do curso nos 

encaminhamentos das questões acadêmico-administrativas e orientações diversas. Também a coordenação do 

curso se mantem aberta ao diálogo e ao recebimento de sugestões e problemas, de modo a promover a 

implementação de ações para a melhoria do curso.  

 

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). 

 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. 
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 Trote Solidário. 

 Programa de Formação Continuada da UNESC. 

 Programa de Combate ao Álcool e a outras drogas. 

 
Programas de Apoio e Financeiro (Bolsas) 
 

Fazem parte de um conjunto de programas, estratégias e ações que possibilitam o acesso e a 

permanência no ensino superior de estudantes com necessidades educativas especiais: 

FIES: programa do Ministério da Educação destinado a financiar a graduação no Ensino Superior de 

estudantes regularmente matriculados na UNESC. 

PRAVALER: programa privado de financiamento estudantil em parceria com a UNESC. 

PROUNI: programa do Ministério da Educação à concessão de bolsas integrais para estudantes de 

baixa renda. Instituído pelo Governo Federal em 2004 e institucionalizado pela Lei n. 11.096, em 13 de janeiro 

de 2005, bem como, vagas por cotas (pessoa c/ deficiência, cidadãos autos declarados negros/pardos ou 

índios). 

ARTIGO 170: programa de bolsas de estudo e pesquisa de recurso, proveniente do Governo do Estado 

de SC, que visa prestar assistência financeira aos acadêmicos matriculados na UNESC e que apresentam 

dificuldades financeiras e/ou pessoas com deficiências. 

FUMDES - Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior, é um 

programa de concessão de Bolsas de Estudo, do Governo do Estado do Estado de Santa Catarina, previsto no 

Art.171 da Constituição Estadual, para alunos economicamente carentes, matriculados em cursos presenciais 

de graduação. 

Nossa Bolsa UNESC – modalidade de ingresso em curso superior para pessoas economicamente 

carentes proposta pela própria Universidade c o m  v a l o r e s  e m  p e r c e n t u a i s  d e  1 0 0 % ,  5 0 %  e  

3 0 %  de desconto nas mensalidades. 

Bolsa Minha Chance – é uma modalidade de bolsa integral para estudantes economicamente carentes 

e residentes em Criciúma. O processo se dá pelo perfil socioeconômico e a média do aproveitamento escolar. 

Este recurso é proveniente de um termo de cooperação entre a Unesc e a Prefeitura Municipal de Criciúma. 

BOLSA FUNDO SOCIAL: É uma modalidade de bolsa oriunda da venda de vagas ociosas para o Sistema 

Público Estadual de Educação. O custeio fica 70% com a Universidade e 30% com o governo do Estado. Tem 

como objetivo o acesso e a permanência gratuita à Universidade de pessoas economicamente carentes. 

BOLSA FAMÍLIA: modalidade de bolsa especial concedida a acadêmicos de uma mesma família 

(cônjuge, pais, filhos e irmão) que dependam da mesma renda familiar. 

BOLSA DCE/CA: modalidade de bolsa destinada ao Diretório Central dos Estudantes (DCE) e aos 

Centros Acadêmicos (CA) dos cursos de graduação da Unesc. 
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BOLSA PMC CARENTE E/OU DEFICIENTE – CRICIÚMA: o Município de Criciúma desenvolve um 

programa de bolsas de estudos que proporciona, a seus habitantes, oportunidade de acesso ao ensino 

superior. Destinam-se aos acadêmicos economicamente carentes e/ou pessoas com deficiências, residentes 

em Criciúma há mais de 02 anos.  

MONITORIA: o sistema de Monitoria na Unesc prevê a possibilidade da organização de um quadro de 

acadêmicos monitores, objetivando trabalhar o processo ensino-aprendizagem dos estudantes com dificuldade 

de aprendizagem. 

 

Serviço de Orientação Educacional: O Serviço de Orientação Educacional visa, diretamente, à elevação 

da qualidade e do aproveitamento do acadêmico no processo de ensino-aprendizagem e contribuir para o 

desenvolvimento integral do estudante da Unesc. Trabalha diretamente com os estudantes, ajudando-os em 

seu desenvolvimento pessoal; e, ainda, em parceria com os professores, para compreender o comportamento 

dos estudantes e agir de maneira adequada em relação a eles e com a Instituição, na organização e realização 

de propostas pedagógicas/educacionais.  

 

Organização Estudantil (Espaço para Participação e Convivência Estudantil) 

 

O Papo Aberto com a Reitoria é um espaço de contato direto entre estudantes e Reitoria, com vistas 

ao diálogo, sugestões e reivindicações que visam a inserir uma atitude de parceria e cooperação entre reitoria 

e estudantes. Permite uma maior aproximação entre os estudantes e o corpo administrativo da Unesc, 

materializando-se em centenas de realizações e obras apontadas pelos participantes. 

Caracteriza-se como importante ferramenta Institucional, espaço democrático de diálogo e debate, 

fortalecendo o caráter de Instituição democrática e participativa, constituindo-se em um campo de 

aprendizado multidisciplinar de um elevado grau de qualidade. A UNESC disponibiliza salas para as sedes dos 

Centros Acadêmicos e DEC. 

O Espaço Livre Estudantil é outro mecanismo especial para o diálogo franco, aberto e construtivo da 

Reitoria com o Movimento Estudantil. Participam Representantes de Centros Acadêmicos (CAs), Diretório 

Central dos Estudantes (DCE) e Lideres de Turmas. Diferente do Papo Aberto, o Espaço Livre Estudantil se 

realiza com base em pauta pré-estabelecida tanto pela Reitoria quanto pelas lideranças. É o espaço onde se 

aborda, sugere e debatem os principais assuntos de interesse dos estudantes e da Universidade. 

 

CLASSIFICADOS UNESC – composto por: 

Banco de Moradias - devido a grande demanda de estudantes que procuram a UNESC oriundos de 

outros municípios e estados, visa-se auxiliar esses alunos quem vêm para Criciúma estudar e que possuem 
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renda mensal baixa, oferecendo um cadastro de moradias de baixo custo. 

Esse serviço, além de beneficiar os acadêmicos que necessitam de local para morar e se interessam 

em dividir um imóvel com outros alunos, também atende a população que possui imóvel para alugar. 

Banco de Prestação de Serviços – ao longo do trabalho realizado na CPAE, pôde-se constatar alto 

número de acadêmicos que apresentam dificuldade para se manterem em dia com suas responsabilidades 

financeiras, tendo em vista o elevado grau de carência econômica por eles apresentados. 

Desta forma, foi criado um cadastro com os mais variados tipos de serviços que possam ser 

realizados pelos acadêmicos para aumentar sua renda e contribuir para a sua manutenção na Universidade. 

 Acompanhamento dos Egressos - O programa voltado ao egresso, além de atender a legislação 

nacional, no plano da avaliação externa, ainda cumpre com seu compromisso social. São quarenta anos de 

história como instituição de ensino superior formando profissionais para a região.  

O acompanhamento dos egressos objetiva especificamente oferecer acompanhamento de atualização 

profissional; servir como espaço de mediação entre os egressos, o mundo do trabalho e a atualização 

profissional; aprimorar os serviços prestados pela Instituição sobre a formação profissional;  

Para os concluintes do curso, realiza-se uma visita para esclarecimento dos benefícios oferecidos 

aos egressos e solicitação de atualização do cadastramento. 

 

8.5 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.  

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.  
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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. 

O Colegiado do Curso de Tecnologia em Segurança no Trânsito também adotou o sistema de Avaliação 

Processual, sendo que para ser aprovado na disciplina o acadêmico deverá ter, no final do período letivo, no 

mínimo 75% (setenta e cinco por cento) de frequência e média aritmética das notas igual ou superior a 6 (seis), 

conforme Regimento Geral da Unesc, artigo 91, parágrafo único, p. 46. 

  Cabe ao docente a responsabilidade da organização do processo avaliativo e do registro dos 

resultados e da frequência dos acadêmicos, observando:  

I. Durante o semestre letivo, o docente deverá efetivar, no mínimo, 3 (três) avaliações, sendo, pelo 

menos 2 (duas) individuais, conforme Regimento Geral, artigo 89, p.46; 

II. Todas as avaliações deverão ser corrigidas e devolvidas aos acadêmicos antes da próxima 

avaliação, discutindo-as na aula seguinte, para que cumpra sua função de acompanhamento e 

adequação do processo de ensino-aprendizagem (com antecedência mínima de sete (7) dias, 

salvo, quando previamente acordado entre docentes e discentes; 

III. Os comandos dos instrumentos avaliativos deverão ser contextualizados, utilizando a mesma 

linguagem de sala de aula, tendo como parâmetro e objetivo de correção à oportunidade de 

propiciar ao acadêmico, a reflexão sobre o tema abordado; 

IV.  As avaliações deverão ser ministradas, considerando as especificidades de cada disciplina, usando 

mais de um tipo de instrumento avaliativo no semestre como: 

a) Avaliação oral ou prática;  

b) Provas individuais com questões dissertativas 

c) Provas em dupla ou em grupo, em que o professor escolhe o critério de formação da 

mesma; com consulta / sem consulta; 

d) Síntese do conteúdo das aulas 

e) Seminários 

f) Trabalhos acadêmicos: artigos, resenha, resumo. Pesquisa, projeto, questionário, relatório 

(de pesquisa, de estágio, de saídas de campo, entre outros), portfólio, entrevista, oficina, 

workshop, entre outros. Trabalho multidisciplinar que culmine em atividades como seminários 

e/ou produção textual; 

g) Produção de Audiovisuais; 

h) Análise escrita de vídeos ou obras; 

i) AVA (Quiz, fóruns, debates, resumos e chats) 

j) Autoavaliação; 



 
 

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) 
 

41 

k) Estudos de casos. 

V. O professor poderá oportunizar avaliação diferenciada para acadêmicos que apresentem 

incapacidade diagnosticada, conforme Política de Educação Inclusiva disposta na Resolução nº 

12/2010 da Câmara de Ensino de Graduação. 

VI. No plano de ensino, deverão constar os objetivos geral e específicos da disciplina os quais darão 

suporte para (re)aprovar o acadêmico, bem como os seus conteúdos essenciais de acordo com o 

ementário, os procedimentos metodológicos e as atividades de avaliação e de recuperação a 

serem ministradas no semestre; 

VII. No diário on-line, o professor, além de registrar o conteúdo, deverá especificar a atividade 

proposta para o seu desenvolvimento; 

VIII. O professor deverá registrar as observações realizadas em sala de aula para não contar apenas 

com o recurso de sua memória. 

A recuperação dos conteúdos essenciais das disciplinas poderá ser realizada por: 

a) Revisão permanente de conteúdo; 

b) Reelaboração das atividades avaliativas; 

c) Questões do conteúdo anterior na prova subsequente; 

d) Indicação de bibliografia extra; 

e) Por meio de correção e discussão em sala de aula das avaliações; 

f) Trabalhos extras impressos ou virtuais; 

g) Por novos exercícios e estudos de caso; 

h) Com trabalhos acadêmicos como: resenhas, fichamentos, artigos, fórum on-line, pesquisa de 

campo com análise, entre outros; 

i) Com trabalhos em grupo, seminários ou Workshops; 

j) Atendimento individualizado para esclarecimento de dúvidas, durante o intervalo e final da aula. 

k) Esclarecimentos sobre erros e acertos identificados após as correções de trabalhos, provas e 

atividades. 

l) Monitoria 

A recuperação da nota poderá acontecer de duas formas de acordo com as especificidades de cada disciplina, 

a saber: 

a) Por meio de atividade dirigida – produção de artigos, resenha, resumos, pesquisa bibliográfica, 

estudo de caso, auto-avaliação, outros projetos, etc; 

b) Avaliação em sala de aula – com ou sem consulta.  

 As atividades e/ou trabalhos desenvolvidos com o acompanhamento do professor, de forma 

processual, não serão recuperados. Todos os alunos terão direito a fazer recuperação da nota da prova, 
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independentemente da nota que tiraram anteriormente. Ao fazer avaliação de recuperação, a nota a ser 

considerada será a da recuperação. Independentemente do peso o valor máximo registrado será 7,0. 

 Para solicitar a revisão da nota atribuída, o acadêmico deverá dirigir-se ao docente imediatamente após a 

entrega e discussão dos resultados do material avaliado e, caso não haja acordo, formalizar o pedido junto a 

Secretaria do Curso. 

A avaliação em época especial será deferida com base na legislação federal sobre exercícios 

domiciliares, licença gestação e orientações normativas da Universidade. 

 Estes procedimentos estão normatizados no curso de tecnologia em Gestão de Recursos Humanos 

por regulamentação própria. 

 

8.6 Atividades de Formação Complementar  

 

 As Atividades de Formação Complementares - AFC são atividades que flexibilizam os currículos, com o 

objetivo de contribuir na integralização curricular, agregando valor à formação profissional. As AFC se farão por 

meio da efetivação de várias atividades acadêmicas, científicas, culturais, esportivas, artísticas e de inovação 

tecnológica.  São princípios das Atividades de Formação Complementares: complementar o currículo dos 

cursos; incentivar a autonomia/autoformação do acadêmico; ampliar os conhecimentos para além da sala de 

aula; possibilitar a vivência de diversas realidades culturais relacionadas ao campo de atuação e convivência 

com profissionais experientes na área de formação. 

Em 2011, a UNESC explicitou sobre as atividades complementares (Resolução 14/2011/CÂMARA DE 

ENSINO DE GRADUAÇÃO16), definindo institucionalmente as orientações acerca dos aspectos administrativos e 

didático-pedagógica. 

 
Nos cursos Superiores de Tecnologia, segundo suas diretrizes curriculares, as atividades 

complementares completam a formação extraclasse do aluno. Apesar de não serem obrigatórias, tais 

atividades são recomendáveis por estimularem práticas e estudos independentes, de acordo com o interesse 

acadêmico ou profissional do formando. Por esta razão, no curso de Tecnologia em Segurança no Trânsito estão 

previstas quarenta (40) horas de Atividades de Formação Complementares -AFC, regulamentadas por 

resolução própria (Resolução 10/2013 UNACSA), que podem ser distribuídas nos seguintes grupos:  

Grupo I(Ensino) - objetivos: discussão temática, o auxílio do discente em atividades de docência e a 

promoção de conhecimentos extracurriculares para o aluno. 

Grupo II (Pesquisa) - objetivos: participação do aluno, ativamente, como auxiliar, em atividades de 

pesquisa e produção discente de trabalhos acadêmicos próprios. 



 
 

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) 
 

43 

Grupo III (Extensão) - objetivo: participação do aluno em atividades de extensão, como visitas 

técnicas, cursos e treinamentos empresariais. 

As atividades do grupo I (Ensino) compreendem: 

1) Disciplinas cursadas durante o curso de graduação, escolhidas livremente pelo aluno, quando não 

consideradas na carga horária da matriz curricular, em vigor, do curso. 

2) Realização de estágios não obrigatórios nas áreas específicas de cada curso em gestão; 

3) Módulos Temáticos: 

a) Minicursos, congressos e seminários. 

b) Conferências e palestras assistidas. 

4)  Exercício de monitoria. 

As atividades do grupo II (Pesquisa) compreendem: 

1) Participação em programa especial de treinamento. 

2) Participação em pesquisas institucionais vinculadas ou não ao PIBIC/PROINT. 

3) Artigos relacionados a temas administrativos relacionados com os cursos de gestão, publicados em 

revistas acadêmicas com Conselho Editorial. 

4) Apresentação em eventos científicos de trabalhos relacionados aos Cursos de Gestão. 

 As atividades do III grupo (Extensão) compreendem: 

1) Cursos ou treinamentos empresariais, desde que o conteúdo programático tenha afinidade com a 

formação nas áreas específicas de cada curso de Tecnologia em Gestão. 

2) Participação como voluntário em feiras, eventos e outras atividades de extensão promovidas pela 

instituição; 

3) Participação em projetos de Consultoria Junior; 

4) Visitas Técnicas e Seminários Temáticos (em outros cursos relacionados com a UNACSA); 

O aluno pode escolher quaisquer atividades complementares dentre as listadas anteriormente, das 

espécies de atividades complementares escolhidas em qualquer um dos três grupos. 

As disciplinas eletivas fora da Instituição de Ensino Superior podem ser escolhidas livremente pelo 

aluno, observados os pré-requisitos e outras limitações estabelecidas pela Coordenação. 

Os créditos serão atribuídos, conforme segue: 

Quadro de Atividades Complementares 

 

TIPO DE 
ATIVIDADE 

ATIVIDADE CARGA HORÁRIA 
APROVEITAMENTO 

MÁXIMO PERMITIDO 
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GRUPO 
I(Ensino) 

Atividades Práticas Específicas 

Equivalente à carga horária prática 
e/ou pesquisa de campo 

especificada no plano de ensino 
da disciplina  

Ilimitado 

Disciplinas complementares ao 
currículo acadêmico 

Equivalente à carga horária da 
disciplina 

Ilimitado 

Minicursos, congressos e 
Seminários 

Equivalente à carga horária do 
minicurso ou congresso 

Ilimitado 

Monitoria Limitada a 10 horas por semestre Ilimitado 

Estágio não obrigatório na área de 
cada curso em gestão  

Equivalente à carga horária do 
estágio não-obrigatório 

(comprovada) 

Ilimitado 

Conferências e palestras 
Equivalente à carga horária do 

evento 

Ilimitado 

 

GRUPO II 
(Pesquisa) 

 

Treinamento em programa 
especial 

Limitado a 10 horas por semestre 
Ilimitado 

Projetos de Pesquisa Limitado a 10 horas por semestre Ilimitado 

Publicação de Artigos 10 horas por artigo publicado Ilimitado 

GRUPO 
III(Extensão

) 

Consultoria Júnior 
Equivalente à carga horária do 

projeto (comprovada) 

Ilimitado 

Projetos de Extensão 
Equivalente à carga horária do 

projeto (comprovada) 

Ilimitado 

Visitas Técnicas e Seminários 
Temáticos (em outros cursos 
relacionados com a UNACSA) 

Equivalente à carga horária da 
visita técnica e/ou seminários. 

Ilimitado 

Cursos Extracurriculares 
Equivalente à carga horária do 

curso 

Ilimitado 

Curso e/ou Treinamento 
Empresarial 

Limitado a 10 horas por semestre 
Ilimitado 

 

 Parágrafo único - Todas as atividades a serem desenvolvidas deverão ter o conteúdo 

programático e afinidade com a formação na área específica do curso de Tecnologia em Gestão de Recursos 

Humanos. 

 A coordenação do curso, junto ao seu NDE e corpo docente, promoverá periodicamente cursos, 

mini-cursos, palestras e seminários em horários extraclasse, visitas técnicas a empresas da região, para 

incentivar e oportunizar aos acadêmicos diversas modalidades de atividades complementares. Além disso, 

tornará público por meio de ampla comunicação os editais de monitoria, pesquisa e extensão. 

 

8.7 Trabalho de Conclusão de Curso 
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Na Unesc, as normas para a realização de Trabalho de Conclusão de Curso nos cursos de graduação  são 

regidas pela Res. N 66/2009/CÂMARA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO e, externamente, pelas Diretrizes 

Curriculares dos cursos.  

No curso de Tecnologia em Segurança no Trânsito não está previsto Trabalho de Conclusão de Curso - TCC. 

 

8.8 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 

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. 

No caso do curso de Tecnologia em Segurança no Trânsito, os acadêmicos poderão efetuar estágios 

não-obrigatórios em áreas relacionadas à Segurança no Trânsito, complementando seus conhecimentos extra-

classe e vivenciando a prática diária das organizações. Nesse sentido, o Estágio deve ser um processo que busca 

aprofundar conhecimentos e saberes, em consonância com os já adquiridos em todas as disciplinas do curso, 

visando a uma melhor aproximação do estudante com a realidade profissional em que atuará, por meio de 

processos prático, reflexivo e investigativo.   

Também essa etapa da formação profissional, referente ao estágio não-obrigatório, pressupõe a 

indissociabilidade teoria-prática e entre ensino, pesquisa e extensão, sustentada por um projeto coletivo que 

venha fortalecer e melhorar a formação do profissional, possibilitando a inserção do acadêmico no ambiente 

de trabalho. 
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Os procedimentos para o estágio não-obrigatório do curso de tecnologia em Segurança no Trânsito 

da UNESC, bem como, os procedimentos que envolvem a atividade como um todo e a função dos atores 

envolvidos, estão definidos em Regulamento Específico. 

 

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. 

No curso de Tecnologia em Segurança no Trânsito, as práticas da pesquisa e extensão, nas suas 

mais diversas formas e em conformidade com a missão da UNESC, devem ser realizadas pelos alunos e 

professores, por meio de atividades que aproximem a comunidade acadêmica da comunidade em geral e, 

fundamentalmente, que contribuam para a melhoria da qualidade do ensino por meio da produção de novos 

conhecimentos. 

As atividades de extensão associadas ao ensino se desenvolvem através das seguintes ações: 

 Realização do Desafio Empresarial e Semana Nacional de Trânsito: que é uma proposta inovadora de 

Semana Acadêmica, que acontece sempre no 2º semestre do ano letivo do curso e tem como objetivo 

geral: Realizar uma ação empreendedora, com aplicação prática de conteúdos apreendidos em sala de 

aula; e, como objetivos específicos: a) oportunizar uma “ação empreendedora”; b) desenvolver 

habilidades de negociação, tomadas de decisão e de resolução de problemas; c) desenvolver o espírito 

de solidariedade e responsabilidade social; d) levantar dados sobre a realidade das instituições 

envolvidas; e) promover a inter e intra-relação entre turmas; f) propiciar a interdisciplinaridade; g) 

analisar e discutir os resultados e desempenhos obtidos em relação ao planejado; h) difundir junto a 

comunidade conhecimentos na área de trânsito. 

 Projetos de Extensão aprovados pela Pró-reitora de Pós-graduação Pesquisa e Extensão por meio de 

editais próprios; 
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 Atividades realizadas no desenvolvimento das disciplinas durante o semestre letivo, que envolvam os 

acadêmicos em projetos e ações junto à comunidade, articuladas e viabilizadas por meio do Centro de 

Práticas dos Cursos de Gestão - CPTG; 

 Participação de professores e de acadêmicos em atividades voluntárias junto a organizações sem fins 

lucrativos; 

 Participação de professores em conselhos comunitários; 

 Promoção de eventos: palestras, oficinas, seminários, Workshops, entre outras atividades, que 

permitem a participação da comunidade interna e externa à Universidade. 

As atividades de pesquisa se efetuam: 

 Por meio de práticas educativas desenvolvidas na sala de aula como projetos de pesquisa bibliográfica 

e/ou de campo multi ou interdisciplinar;  

 Desenvolvimento de cases aplicativos e/ou integrativos;  

 Atividades de pesquisa articuladas e viabilizadas por meio do centro de práticas dos cursos de Gestão - 

CPTG; 

 Atividades de pesquisa demandadas nas disciplinas de Plano de Recursos Humanos I e II, Clima 

Organizacional,  Introdução ao Recursos Humanos, Saúde e Segurança no Trabalho, 

Empreendedorismo, Remuneração e Benefícios. 

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. 
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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 

 A formulação do Projeto Pedagógico do Curso de Segurança no Trânsito buscou nos relatórios 

emitidos pelo SEAI – Setor de Avaliação Institucional da Unesc, as informações necessárias para subsidiar as 

políticas de ensino do curso. As avaliações que subsidiam as análises são: Avaliação do Ingressante, Avaliação 

do ensino de graduação, Avaliação docente e Avaliação da coordenação do curso. Ainda são analisados os 

relatórios de evasão do curso. 

 As ações a seguir foram pensadas e planejadas no intuito de promover a melhoria continua na 

qualidade de curso, frente a uma demanda restrita de profissionais. Vale ressaltar que a baixa demanda por 

alunos, refletiu na oferta de apenas uma turma do Curso de Segurança no Trânsito até o presente momento, 

no entanto não se descarta a possibilidade de re-oferta frente ao surgimento de demanda posterior. 

 
CATEGORIA DE ANÁLISE: ENSINO 

OBJETIVO 1 - Capacitar os professores para a utilização de metodologias diversas para as atividades de 

ensino-aprendizagem  

AÇÕES RESPOSÁVEL PRAZO 

1. Oferecer oficinas de capacitação para os professores em/no: 

 Técnicas pedagógicas 

 Metodologias de Ensino-Aprendizagem 

 Dinâmicas de equipes em sala de aula 

 Oratória 

 Uso da apresentação com Power Point 

 Elaboração de Plano de Ensino (Cronograma de aula x 
metodologia x conteúdo) 

 Uso do AVA e suas ferramentas 

 Diário on-line 

 Uso acadêmico das redes sociais 

 Atualização no uso de normas de referências de acordo com 
a ABNT 

 Uso/conhecimento da normatização das consequências do 
plágio 

Coordenação 

UNACSA 

Anualmente 



 
 

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) 
 

49 

 Produção de textos acadêmicos (artigos, resenhas, resumos, 
ensaios, projetos, etc.) 

 Capacitar os professores na utilização de técnicas de controle 
de turma e no exercício de sua autoridade em sala de aula 

 

OBJETIVO 2 - Estimular permanentemente a leitura entre os alunos utilizando diferentes técnicas de 

aprendizagem  

AÇÕES RESPONSÁVEL PRAZO 

1. Orientar os professores para que disponibilizem no AVA 
textos para a leitura prévia que deverão ser utilizados 
em atividades de sala de aula, avaliação, etc.  

Coordenação/Colegiado 
 

Permanente 

OBJETIVO 3 – Melhorar a relação entre Teoria e Prática 

AÇÕES RESPONSÁVEL PRAZO 

1. Estimular a participação dos acadêmicos em palestras 
internas e externas que tenham relação direta com a 
disciplina e/ou curso 

Coordenação/ 
Professor 

Semestral 

2. Promover palestras por meio de um cronograma articulado 
obedecendo ao calendário de atividades do curso e da 
universidade 

Coordenação/ 
Professor 

Semestral 

3. Convidar os egressos para que façam palestras e oficinas aos 
alunos do curso sobre suas experiências profissionais 

Coordenação/ 
Professor 

Semestral 

4. Ampliar as visitas técnicas priorizando as empresas regionais 
(AMREC, AMESC e AMUREL) 

Coordenação/ 
Professor 

Semestral 

5. Intensificar a utilização das metodologias de estudos de caso, 
simulações, diagnósticos organizacionais nas disciplinas  

Coordenação/ 
Professor 

Semestral 

OBJETIVO 4 – Intensificar o uso do AVA no processo de ensino-aprendizagem 

AÇÕES RESPONSÁVEL PRAZO 

1. Oferecer oficina de uso do AVA e suas ferramentas aos 
alunos 

Coordenação/ 
Professor  

Semestral 

2. Orientar os professores para que disponibilizem no AVA 
textos para a leitura prévia que deverão ser utilizados em 
atividades de sala de aula, avaliação, etc. 

Coordenação  Semestral 

3. Capacitar os professores para o uso das diferentes 
ferramentas disponíveis no AVA 

Coordenação/ 
Professor /SEAD 

Semestral 

 

OBJETIVO 5 – Manter a metodologia da Semana Nacional do Trânsito 

AÇÕES RESPONSÁVEL PRAZO 

1. Aprimorar a metodologia de avaliação e controle 
dos acadêmicos durante a Semana Acadêmica 

Coordenação/NDE/ 
Professor  

2º semestre 

2. Ampliar as parcerias com outros cursos da Unesc e 
com a sociedade civil  

Coordenação/Professor  2º semestre 

3. Intensificar a busca de mais apoiadores ao evento UNACSA/Coordenação/Prof
essor  

2º semestre 
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OBJETIVO 6 - Intensificar a utilização da pesquisa bibliográfica nas disciplinas do curso 

AÇÕES RESPONSÁVEL PRAZO 

1. Promover a articulação entre professores da mesma 
fase para a realização de trabalhos interdisciplinares, 
utilizando-se de pesquisa e produção textual. 

Coordenação 
 

Permanente 

2. Determinar em cada fase da matriz curricular as 
disciplinas responsáveis pela produção textual com 
adoção de tutoriais 

Coordenação/NDE 
Professores da fase 

Semestral 

3. Socializar o tutorial do Plano de Negócios para os 
alunos e professores de todas as fases do curso 

Coordenação/ Professor  Semestral 

4. Oferecer oficina de produção de textos acadêmicos 
aos alunos 

Coordenação/UNACASA Semestral 

 

OBJETIVO 7 – Fazer a revisão da matriz curricular do curso 

AÇÕES RESPONSÁVEL PRAZO 

1. Revisar a matriz curricular do curso Coordenação/NDE/ 
Colegiado 

2013/2 

 

CATEGORIA DE ANÁLISE: PESQUISA E EXTENSÃO 

OBJETIVO 1 -  Intensificar as atividades de pesquisa e extensão no curso 

AÇÕES RESPONSÁVEL PRAZO 

1. Incentivar os professores a desenvolverem 
projetos/atividades de pesquisa e/ou de extensão dentro 
das disciplinas no período de aula do semestre 

Coordenação Semestral 

2. Incentivar os alunos e professores para a realização de 
atividades voluntárias 

Coordenação Permanente 

3. Manter atualizado o cadastro de instituições para o 
desenvolvimento de trabalhos voluntários pelos alunos e 
professores 

Coordenação Permanente 

4. Aprovar no colegiado do curso a validação das horas de 
voluntariado como horas de AFC – Atividades de Formação 
Complementar 

Coordenação/ 
Colegiado 

Permanente 

5. Solicitar a revisão da carga horária mínima de 12 h/a para a 
participação dos professores horistas em projetos de 
pesquisa e extensão 

Coordenação 
UNACSA 

Semestral 

6. Disseminar mais informações sobre os projetos existentes 
aos acadêmicos e professores – Informativo do curso 

Coordenação 
Secretaria 

Permanente 

7. Incentivar a participação dos professores com projetos nos 
editais de extensão lançados pela PROPEX 

Coordenação Anual 

8. Solicitar a ampliação da oferta de vagas para projetos de 
pesquisa e extensão por edital (PROPEX) para possibilitar 
participação/aprovação de mais projetos nos editais 

Coordenação 
UNACSA 
PROPEX 
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CATEGORIA DE ANÁLISE: AVALIAÇÃO 

OBJETIVO 1 – Aprimorar os procedimentos avaliativos 

AÇÕES RESPONSÁVEL PRAZO 

1. Capacitar o professor para o uso das diversas formas de 
avaliação processual 

Coordenação/UN
A CSA 

Semestral 

2. Rever o procedimento da avaliação processual estabelecido 
e adotado no curso. 

Coordenação/ND
E e Colegiado 

2013/2 

3. Orientar os professores quanto ao procedimento de 
avaliação processual adotado no curso 

Coordenação Semestral 

4. Solicitar a unidade acadêmica para que estabeleça, entre os 
cursos da UNACSA, critérios mínimos comuns de avaliação, 
na perspectiva processual. 

Coordenação/ND
E 
 

2013/2 

5. Aprimorar os critérios de avaliação dos Seminários 
considerando além do conteúdo apresentado: postura; 
apresentação pessoal; domínio do nervosismo; interação 
com o público, qualidade dos slides; lógica da apresentação, 
etc; 

Professor Semestral 

6. Promover seminários entre os professores para a 
socialização de práticas avaliativas  

Coordenação/ND
E 

UNACSA 

Permanente 

 

OBJETIVO 2 – Aprimorar os procedimentos de Feedback aos acadêmicos 

AÇÕES RESPONSÁVEL PRAZO 

1. Exigir do professor a atualização semanal do diário on-
line de acordo com o regimento da Unesc 

Coordenação Permanente 

2. Exigir do professor o cumprimento dos prazos 
estabelecidos no procedimento para avaliação do 
desempenho escolar do curso de acordo com o 
regimento da Unesc 

Coordenação Permanente 

 

CATEGORIA DE ANÁLISE: ALUNOS 

OBJETIVO 1 -  Melhorar a conduta e o comprometimento dos acadêmicos no processo de ensino-

aprendizagem 

AÇÕES RESPONSÁVEL PRAZO 

1. Realizar seminário de conscientização sobre os 
direitos e deveres dos acadêmicos 

Coordenação 1ªs fases do 
curso 

2. Disponibilizar manual "Vida Acadêmica - Direitos e 
Deveres" no site do curso 

Coordenação/ NDE 2013/2 

3. Conscientizar os acadêmicos sobre a importância das 
avaliações externas e internas 

Coordenação/Professor Permanente 

4. Fixar painéis com orientações acadêmicas nos murais 
das salas de aula 

Coordenação 2013/2 

OBJETIVO 2 – Melhorar o desempenho acadêmico do aluno 
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AÇÕES RESPONSÁVEL PRAZO 

1. Promover a articulação entre professores da mesma fase para a 
realização de trabalhos interdisciplinares, utilizando-se de 
pesquisa e produção textual 

Coordenação 
Semestral 

2. Oferecer programas de nivelamento e tutoria para alunos com 
defasagem de conhecimento 

Coordenação/ 

UNACSA 

Semestral 

3. Oferecer aos alunos oficinas de: 

 Atualização das normas de referências de acordo com 
a ABNT e as consequências do plágio, conforme a 
normatização da UNESC; 

 Produção de textos acadêmicos (artigos, resenhas, 
resumos, ensaios, projetos, etc.); 

 Oratória 

 Power Point 

 Uso da calculadora Financeira 

 Escrita, argumentação e lógica       

Coordenação/ 
Professores 

UNACSA 

Permanente 

 

CATEGORIA DE ANÁLISE: PROFESSOR 

OBJETIVO 1 – Aumentar a titulação do corpo docente do curso 

AÇÕES RESPONSÁVEL PRAZO 

1. Solicitar o aumento do número de bolsas para mestrado 
ou doutorado aos professores do curso 

Coordenação/UNACSA 2013/2 

OBJETIVO 2 – Zelar pelo cumprimento do cronograma de ensino e horário das aulas 

AÇÕES RESPONSÁVEL PRAZO 

1. Solicitar ao professor no inicio do semestre o plano de 
ensino com os conteúdos que serão ministrados na 
disciplina 

Coordenação Semestral 

2. Orientar o professor para o preenchimento dos 
conteúdos da disciplina no  Diário on-line antes do 
início das aulas de forma detalhada (sumarizado) 

  

3. Observar o cumprimento e aproveitamento dos 
horários de aula  

Coordenação/Professor Semestral 

OBJETIVO 3 - Capacitar os professores (Vide Objetivo 1.1) 

 
CATEGORIA DE ANÁLISE: GESTÃO DO CURSO 

OBJETIVO 1 - Melhorar as práticas de gestão do curso 

AÇÕES RESPONSÁVEL PRAZO 

1. Realizar reuniões mensais com os líderes e 
representantes de turmas para o acompanhamento das 
dificuldades dos alunos, receber críticas e sugestões, e 
consequente resolução dos conflitos dentro do possível 

Coordenação Mensal 

2. Instituir o Informativo eletrônico do curso  
Coordenação 

Secretaria 
2012/2 
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3. Manter permanentemente o diálogo aberto com os 
professores para receber críticas e sugestões 

Coordenação Permanente 

4. Solicitar capacitação institucional específica para 
coordenadores 

Coordenação 
UNACSA 

Permanente 

5. Buscar incentivo para capacitação e participação da 
coordenação em eventos externos na área do curso 

Coordenação 
UNACSA 

Permanente 

6. Fomentar a participação dos representantes discentes 
nas reuniões de colegiado do curso 

Coordenação Permanente 

7. Acompanhar o cronograma semestral das atividades 
desenvolvidas pelos docentes com o respectivo 
feedback 

Coordenação Semestral 

8. Buscar uma maior proximidade das salas de aula do 
curso com a coordenação 

Coordenação 
UNACSA 

2012/2 

9. Utilizar os resultados das avaliações internas e externas 
como subsídio para o processo de feedback e avaliação 
do desempenho dos professores e das turmas do curso 

Coordenação 
NDE 

Permanente 

10. Utilizar os resultados das avaliações institucionais como 
subsídio para o processo de feedback individual sobre o 
desempenho docente 

Coordenação 
 

Permanente 

OBJETIVO 2 – Reduzir em 10% a taxa atual de evasão do curso  

AÇÕES RESPONSÁVEL PRAZO 

1. Alocar professores com perfil adequado nas duas 
primeiras fases do curso 

Coordenação/UNACSA Permanente 

2. Oportunizar desde as primeiras fases, atividades de 
aprendizagem práticas relacionadas à prática 
profissional 

Coordenação/Professor Permanente 

3. Oportunizar palestras ou eventos com egressos, 
sobre a profissão – “cases” de sucesso 

Coordenação/Professor Permanente 

4. Identificar e acompanhar os acadêmicos com maior 
dificuldade de aprendizado encaminhando-os para o 
setor de apoio Psicopedagógico da Instituição 

Coordenação/Professor 
Setor de Apoio 

Psicopedagógico 

Permanente 

5. Ampliar a divulgação das possibilidades de obtenção 
de bolsas de estudo, financiamento ou de estágios 
não obrigatórios remunerados 

Coordenação/Setor de 
Comunicação Integrada 

Permanente 

6. Incentivar a participação dos acadêmicos nas 
atividades de monitoria 

Coordenação/Professor Permanente 

7. Identificar os reais motivos de evasão por meio de 
contato direto com o aluno 

Coordenação/Secretaria Permanente 

OBJETIVO 3 – Ampliar o relacionamento com o aluno egresso 

AÇÕES RESPONSÁVEL PRAZO 

1. Convidar e envolver os alunos egressos na Semana 
Acadêmica (Desafio Empresarial) do Curso  

Coordenação Permanente 

2. Oferecer cursos de extensão, palestras, oficinas e 
Workshops aos egressos          

Coordenação Permanente 

3. Convidar os egressos para que façam palestras e 
oficinas aos alunos do curso sobre suas experiências 
profissionais 

Coordenação/Professor Permanente 
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OBJETIVO 4 - Aumentar o número de ingressantes no curso  

AÇÕES RESPONSÁVEL PRAZO 

1. Intensificar o relacionamento com as empresas 
de Criciúma e região de forma segmentada 

Coordenação /UNACSA 
Setor de Comunicação 

Integrada 

Permanente 

2. Ampliar o relacionamento com os órgãos de 
classe de Criciúma e região 

Coordenação/UNACSA 
Setor de Comunicação 

Integrada 

Permanente 

3. Ampliar a divulgação do curso nas escolas de 
ensino médio de Criciúma e região 

Coordenação/UNACSA 
Setor de Comunicação 

Integrada 

Permanente 

4. Intensificar o uso das redes sociais e outros 
meios de comunicação para a divulgação do 
curso  

Coordenação/UNACSA 
Setor de Comunicação 

Integrada 

2013/2 

 

CATEGORIA DE ANÁLISE: INFRAESTRUTURA 

OBJETIVO 1- Solicitar melhorias nas condições de infraestrutura das salas de aula 

AÇÕES RESPONSÁVEL PRAZO 

1. Solicitar a manutenção preventiva e corretiva dos 
móveis das salas de aula 

Coordenação/Setor de 
manutenção 

2012/2 

2. Solicitar a climatização das salas de aula, 
substituindo o ar condicionado convencional pelo 
"split" 

Coordenação/UNACSA 2012/2 

3. Solicitar a ampliação do número de quadros digitais 
para as salas de aula 

Coordenação/UNACSA 2012/2 

4. Solicitar o aumento da capacidade da "banda larga" 
da internet nas salas de aula 

Coordenação/ UNACSA 
Setor de Tecnologia da 

Informação 

2012/2 

5. Solicitar a melhoria/padronização da configuração e 
abrangência do sistema wireless em todo campus 

Coordenação/ UNACSA 
Setor de Tecnologia da 

Informação 

2012/2 

6. Solicitar a implementação de sistema de som fixo 
com microfone nas salas de aula com turmas 
grandes. 

Coordenação/ UNACSA 
Setor de Apoio Logístico 

2012/2 

7. Solicitar a alteração do posicionamento e/ou 
permitir a mobilidade da posição do computador 
instalado na sala de aula para facilitar a 
movimentação do professor 

Coordenação/UNACSA 
Setor de Apoio Logístico 

2012/2 

8. Solicitar a adequação do número de alunos ao 
tamanho das salas de aula 

Coordenação/UNACSA 
Setor de Apoio Logístico 

2012/2 

 

OBJETIVO 2 – Solicitar melhorias nas condições de infraestrutura dos laboratórios de informática 

AÇÕES RESPONSÁVEL PRAZO 

1. Solicitar a substituição e/ou atualização dos softwares e Coordenação/ Permanente 
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equipamentos de informática dos laboratórios UNACSA 
Setor de Tecnologia da 

Informação 

2. Solicitar a manutenção preventiva e corretiva dos 
equipamentos e móveis dos laboratórios de informática 

Professor 
Setor de Tecnologia da 
Informação 

Permanente 

3. Solicitar a ampliação do número de laboratórios de 
informática 

Coordenação/ 
UNACSA 

Setor de Tecnologia da 
Informação 

2013/1 

4. Solicitar a instalação de impressoras compartilhadas no 
laboratório de informática ou na sala de monitoria de 
informática mais próxima 

Coordenação/ 
UNACSA 

Setor de Tecnologia da 
Informação 

2013/1 

OBJETIVO 3 – Solicitar melhorias nos equipamentos da sala de coordenação e dos professores do curso 

AÇÕES RESPONSÁVEL PRAZO 

1. Solicitar a ampliação do número de computadores 
para uso do NDE e dos Professores  

Coordenação/ UNACSA 
Setor de Tecnologia da 

Informação 

2013/1 

2. Solicitar a instalação de mais 2 ramais telefônicos 
para a coordenação 

Coordenação/ UNACSA 
Setor de Tecnologia da 

Informação 

2013/1 

OBJETIVO 4 – Propor melhorias na infraestrutura da universidade 

AÇÕES RESPONSÁVEL PRAZO 

1. Solicitar a ampliação das áreas de convivências para os 
alunos  

Coordenação/ UNACSA 
Setor de Projetos e Obras 

2013/1 

2. Solicitar liberação para acesso dos funcionários ao Orkut 
e Face book 

Coordenação/ UNACSA 
Setor de Tecnologia da 

Informação 

2012/2 

3. Solicitar melhorias na infraestrutura de EAD (banda-larga, 
hot Conference, fóruns, etc) 

Coordenação/ UNACSA/ 
EAD /Setor de Tecnologia da 

Informação 

 

 
Observação: O acompanhamento e controle das ações propostas serão efetuados por meio de: Registros em 
Atas das reuniões de Colegiado e NDE do curso; Registros fotográficos; Memorandos; Informativo e blog do 
curso; Relatório de atividades e outros de acordo com a especificidade de cada ação. 
 

11 INSTALAÇÕES FÍSICAS 

11.1  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. 
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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 

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; 
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 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. 

 

11.2  Unidade acadêmica 

Um dos eixos da reforma acadêmico-administrativa da UNESC é a "excelência nas atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, com ênfase para o fortalecimento das áreas de conhecimento e a prática da 

interdisciplinaridade em projetos e programas que garantam atividades de ensino, pesquisa e extensão". A 

reforma acadêmico-administrativa da UNESC foi implantada a partir do 1° semestre de 2007, sendo uma de 

suas ações, a distribuição dos cursos e professores nas unidades acadêmicas (UNAs), com base em dois 

critérios: formação acadêmica e área de atuação/objeto de estudo nas atividades de ensino, pesquisa e 

extensão. 

As UNAs foram distribuídas da seguinte forma:  

 Ciências da Saúde 

 Ciências, Engenharias e Tecnologias; 

 Ciências Sociais Aplicadas; 

 Humanidades, Ciências e Educação;  
 

O curso de Tecnologia em Segurança no Trânsito foi alocado na UNA de Ciências, Sociais Aplicadas que 

é composta pela equipe: Diretor – prof. Me. Daniel Ribeiro Preve; Coordenadora de ensino – profª Ma. Maria 

Aparecida da Silva Mello; Coordenador de pesquisa e pós-graduação – prof.: Dr. Miguelangelo Gianezini e 

Coordenadora de extensão – profª Ma. Milla Lucia Ferreira Guimarães. 

A UNACSA está localizada na sala 18, do Bloco administrativo com horário de atendimento, de 

segunda à sexta-feira, das 13:00h às 17:00h e das 17:30h às 21:30h. 

. 

11.3  Coordenação 
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A Universidade possui sala de professores localizada no bloco da biblioteca, com infraestrutura 

que fornece condições para o descanso nos intervalos, equipamentos de informática em ambiente climatizado 

para atendimento, também, aos discentes. Este espaço comum possui mesas, cadeiras, armários individuais e 

computador conectado a internet banda larga, Wireless e impressora equipamentos que permitem produzir e 

reproduzir material a ser ministrado em sala de aula.  

O docente tem, também, acesso ao material de apoio (papel, caneta, lápis, canetas para quadro 

branco, entre outros) caso solicitado. 

O departamento do Curso de Tecnologia em Segurança no Trânsito localiza-se no Bloco P, andar 

térreo, sala 8. Os atendimentos ocorrem nos períodos vespertino e noturno e conta com os trabalhos de uma 

secretária.  Horário de funcionamento: Das 13h30 as 22hh. 

A coordenação do curso possui gabinete de trabalho equipado para coordenador e coordenador 

adjunto, com equipamentos de informática, em sala climatizada. Os professores possuem sala própria, junto à 

coordenação e secretaria do curso para atendimento às suas necessidades, com computador conectado à 

internet. Os componentes do NDE, reúnem-se na sala dos professores do curso.  

 
11.4  Salas de aula 

 
As salas de aula estão equipadas com Data show (fixo ou móvel), todas com acesso à internet 

wireless com computadores e possibilidade, inclusive, de acesso a vídeos institucionais, sessões dos tribunais 

de justiça e aulas virtuais. O ambiente é iluminado e todas as salas são limpas pelo pessoal do apoio 

diariamente e com manutenção de todos os equipamentos periodicamente a cada início de semestre. 

Ambientes cômodos que atendem às necessidades diárias tanto dos docentes como dos discentes. Possuem 

ambiente climatizado com ar-condicionado e ventiladores. Todos os quadros são de vidro.  

 

Dados por Instalação física 

Tipo de Instalação: Todas as salas possuem internet, ar condicionado, iluminação de emergência, projetor 
multimídia. 

Identificação: 
Período: Noturno 

Quantidade: sala M1 foi a sala mais utilizada pelo curso 

Capacidade de alunos: até 55 

Área Total (m²): Salas do Bloco M – 66,16m2 

Complemento: As salas possuem banheiros próximos adaptados, iluminação de emergência, corredores com 
espaços amplos e arejados.  
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11.5  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. 

A Biblioteca possui duas bibliotecas setoriais, uma 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.  

A outra Biblioteca está localizada no Iparque – Parque Científico e Tecnológico e atende a 

professores, alunos, estagiários e funcionários dos cursos das áreas de ciências exatas e da terra 

Para atender as solicitações de livros que não constam nas bibliotecas de extensão, foi criado o 

Serviço de Malote, que é o transporte de acervo realizado diariamente. As atendentes dessas bibliotecas fazem 

a solicitação para a Biblioteca Central e os materiais solicitados são encaminhados no dia seguinte, pela manhã. 

 

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 uma sala para estudo 

individual, com 35 espaços de estudo e 11 salas para estudo em grupo, com capacidade para 88 assentos. As 

salas são agendadas no Setor de Empréstimo, inclusive para orientação de TCC.  

Todas as salas possuem ar-condicionado e iluminação adequada. 

O acervo de livros e periódicos (revistas, jornais, boletins, almanaques, etc.) 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 Setor de Multimeios está instalado junto ao Setor de Periódicos. Os DVDs e Cds também 

armazenadas em estantes de aço, na cor cinza e tamanho padrão, próprias para esses tipos de materiais. 

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 e a do Iparque de 20m². 

 

Estrutura organizacional 
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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 24 

 
 
Políticas de articulação com a comunidade interna 

 

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 interna 

 

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 8 computadores para consulta à Internet, onde a comunidade interna e 

externa pode agendar horário. O tempo é de 1hora diária a cada duas vezes por semana.  

 

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 
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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 sexta-feira, das 8h às 18h, já a 

Biblioteca do Iparque funciona de segunda à sexta-feira das 9h15 às 13h15 e das 14h15 às 22h15.  

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.  

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 12 

computadores onde o usuário realiza suas pesquisas com orientação de um profissional bibliotecário, em mais 

de 100 bases de dados, sendo 95 pelo Portal de Periódicos Capes. As bases de dados estão disponíveis no 

endereço http://www.unesc.net/portal/capa/index/90/3317/. 

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; 

 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/blog/ver/90/23429. 

 

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.  

http://www.unesc.net/portal/capa/index/90/3317/
http://www.unesc.net/portal/blog/ver/90/23429


 
 

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 

Para consulta ao acervo local, disponibiliza 11 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. 

 Câmara Setorial de Bibliotecas do Sistema ACAFE, realizando intercâmbio com as demais 

instituições de ensino do estado. Anexo B. 

 Empréstimo entre as Bibliotecas do Sistema Acafe e UFSC. Anexo B. 

 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. 

 SINBAC – 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. 
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11.6  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 e 90 (noventa) pessoas em pé; 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. 

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. 

 
11.7  Laboratório(s) 

 

Dados por Instalação física 

Tipo de Instalação: Laboratórios de Informática equipados com 24, 40 ou 56 computadores. Todas as salas 
possuem internet, ar condicionado, iluminação de emergência, projetor multimídia. 

Identificação: Laboratórios utilizados: Bloco XXI-B laboratório 03 e Bloco XXI-C laboratório 10 

Quantidade: Bloco XXI-B 03 (24 computadores); Bloco XXI-C 10 (24 computadores). 

Capacidade de alunos: até 55 

Área Total (m²): 74,26m2 

Complemento: Todos os laboratórios possuem rampas para acesso, banheiros próximos adaptados, 
iluminação de emergência, corredores/escadas/rampas com espaços amplos e arejados. 

 

12 REFERENCIAL 

http://www.unesc.net/portal/resources/documentosoficiais/7722.pdf?1349294017 
PDI.  Disponivel em http://www.unesc.net/portal/resources/documentosoficiais/7982.pdf?1354884138 
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz curricular do curso  

Curso: Tecnologia em Segurança no Trânsito Carga Horária: 1600 horas relógio 

Habilitação: Tecnólogo em Segurança no Trânsito Integralização: Mínimo = 5 semestres 

                          

DISCIPLINAS FASES Total 

Crédito 

Hora 

aula 

Hora 

relógio 

 1 2 3 4 5    

MÓDULO I         

Legislação e Trânsito I  4     4 72 60 

Noções de Direito Administrativo 4     4 72 60 

Noções de Direito Constitucional 4     4 72 60 

Primeiros Socorros no Trânsito 4     4 72 60 

Produção e Interpretação de Textos 4     4 72 60 

Comportamento Humano no 

Trânsito  
 2    2 36 30 

Educação para o Trânsito  4    4 72 60 

Estatística  4    4 72 60 

Ética Profissional  2    2 36 30 

Legislação de Trânsito II  4    4 72 60 

Metodologia Científica e da 

Pesquisa 
 2    2 36 30 

Noções de Direito Penal  4    4 72 60 

MÓDULO II         

Direção Defensiva   2   2 36 30 

Engenharia de Tráfego   4   4 72 60 

Gestão de Pessoas   4   4 72 60 

Legislação de Transito III   4   4 72 60 

Sociologia   2   2 36 30 

Proteção ao Meio Ambiente   2   2 36 30 

Sinalização de Trânsito   4   4 72 60 

MÓDULO III         

Fiscalização de Trânsito    2  2 36 30 

Gestão Estratégica    4  4 72 60 

Legislação de Transito IV    4  4 72 60 

Mobilidade Urbana    4  4 72 60 

Política Nacional de Trânsito    2  2 36 30 

Transporte    4  4 72 60 

Administração de Trânsito     2 2 36 30 

Comunicação Visual no Trânsito     2 2 36 30 

Logística de Transporte     4 4 72 60 

Municipalização do Sistema de 

Trânsito 
    4 4 72 60 

O Novo Gestor     4 4 72 60 

Optativa     4 4 72 60 

Total  20 22 22 20 20 104 1872 1560 

Demais Atividades Obrigatórias  

Atividades de Formação Complementar 40 

TOTAL DA MATRIZ CURRICULAR EM HORAS RELÓGIO 

1872 h/a = 1560 h + 40h AFC = 1600h 
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Observações: 

1) ENADE – será componente curricular obrigatório para a conclusão do curso; 

2) Atividades de Formação Complementar: Estão previstas quarenta (40) horas de atividades 

complementares para o curso de Tecnologia em Segurança no Trânsito de acordo com a Resolução 

n.16/2011/COLEGIADO UNACSA. 

3) Certificação: De acordo com a Resolução n. 13/2012/COLEGIADO UNACSA poderá ser concedida 

certificação de qualificação profissional após a conclusão dos módulos. 

Art. 2º - As certificações intermediárias organizadas por Módulos certificarão as seguintes 

qualificações profissionais: 

a) Assistente de Trânsito, ao acadêmico que cursar com aprovação de todas as disciplinas do Módulo I 

perfazendo carga horária de 630h; 

b) Analista de Trânsito, ao acadêmico que cursar com aprovação de todas as disciplinas do Módulo I e 

II perfazendo carga horária de 960h; 

c) Supervisor de Trânsito, ao acadêmico que cursar com aprovação de todas as disciplinas do Módulo I, 

II e III perfazendo carga horária de 1560h 

 

Anexo 2. Equivalência das Disciplinas 

Anexo 3. Programas de Disciplinas Obrigatórias e Optativas 

DISCIPLINAS OPTATIVAS 
    Total 

Crédito 
Hora 
Aula 

Hora 
Relógio     

Libras     4 72 60 

Empreendedorismo     4 72 60 

Negociação e Processo Decisório     4 72 60 

Psicologia Organizacional e do Trabalho     4 72 60 

 
Anexo 4. Estrutura Curricular (Disciplinas x Ementas x Referências Básicas e Complementares) 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Legislação e Trânsito I 

Período: 1ª Fase 

Carga horária: 72h/a 

Descrição: O Trânsito dentro da ciência do Direito. O Código de Trânsito Brasileiro. Sistema Nacional de 
Trânsito: organização, composição e competências. 

Referências bibliográficas básicas 
BRASIL. ; PINTO, Antonio Luiz de Toledo; WINDT, Marcia Cristina Vaz dos Santos; CÉSPEDES, Lívia. 
Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 42. ed. rev., atual e ampl. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2009. 410 p. 
CARRIDE, Norbero de Almeida. Código de trânsito brasileiro: (legislação, doutrina e jurisprudência) : 
comentado e anotado. 2. ed. rev. e atual Campinas, SP: Copola, 2002. 757 p.  
RIZZARDO, Arnaldo. Comentários ao código de trânsito brasileiro. 7.ed. rev., atual. E ampl. São Paulo: Revista 



 
 

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) 
 

66 

Dados por Disciplina 

dos Tribunais, 2008. 749 p. 

Bibliografia Complementar:  
ARAÚJO, Marcelo José. Trânsito : questões controvertidas. Curitiba: Juruá, 2003. 239 p.  
FRERICHS, Rosane. O céu já tem anjos demais: educação para o trânsito. 2. ed. São Paulo: FTD, 1997. 55 p. 
HONORATO, Cássio Mattos. Alterações introduzidas pelo novo código de trânsito Brasileiro Lei n. 9.503, de 
23 -9-1997). São Paulo: Sugestões literárias, 1998. 238 p.  
PINHEIRO, Geraldo de Faria Lemos; RIBEIRO, Dorival. Código de trânsito brasileiro interpretado. 2.ed São 
Paulo: ed. Juarez de oliveira, 2001. 579 p.  
QUIXADÁ, Luiz Conzaga; QUIXADÁ, Valquíria Oliveira. Aplicação do código de trânsito Brasileiro. Brasília: 
Brasília Jurídica, 2000. 285 p. 

Nome do Professor: JOÃO CARLOS MEDEIROS RODRIGUES JUNIOR 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO 

Período: 1ª fase 

Carga horária: 72h/a 

Descrição: Conceito. Atividade Administrativa. Atos Administrativos. Organização Administrativa. Processo 
Administrativo. Poder de Polícia. Licitações Públicas. 

Referências bibliográficas básicas 
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2009 
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2009 
MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso de direito administrativo. São Paulo: Malheiros,2009 

Bibliografia Complementar:  
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009 
BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 1995. 
CRETELLA JÚNIOR, José. Curso de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Forense,1992. 
GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 1992. 
SAID CAHALI, Yussef. Responsabilidade Civil do Estado. São Paulo: RT, 1995. 

Nome do Professor: MAICON HENRIQUE ALÉSSIO 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL 

Período: 1ª fase 

Carga horária: 72h/a 

Descrição: Conceito. As Funções dos Poderes do Estado. Princípios Constitucionais. Princípios Fundamentais. 
Direitos e Garantias Fundamentais. Organização Político Administrativa do Estado. Administração Pública. 

Referências bibliográficas básicas 
BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 19. ed. atual. São Paulo: Malheiros, 2006. 808 p. ISBN 
8574207551  
DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado. 28. ed. São Paulo:Saraiva, 2009. 314 p. ISBN 
9788502073296 (broch.) 
SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 31. ed., rev. e atual.até a Emenda 
Constitucion São Paulo: Malheiros: 2008. 926 p. ISBN 9788574208916 (broch.) 

Bibliografia Complementar:  
ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. São Paulo: Melhoramentos, 2008. 669 p. ISBN 8574208728 
(broch.) 
BARROSO, Luís Roberto. A nova interpretação constitucional: ponderação, direitos fundamentais e relações 
privadas. 3. ed. rev. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. 419 p. ISBN9788571476738 (enc.)  
BRASIL.; PINTO, Antonio Luiz de Toledo; WINDT, Marcia Cristina Vaz dos Santos; CÉSPEDES,Lívia. 
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Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 42. ed.rev., atual e ampl. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2009. 410 p. ISBN 9788502073401(broch.) 
MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito 
constitucional. 2. ed., rev. e atual São Paulo: Saraiva, 2008. 1432p. ISBN 9788502068995 (enc.)  
SILVA, Virgílio Afonso da. A constitucionalização do direito: os direitos fundamentais nas relações entre 
particulares. 1. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. 191 p. ISBN 8574206962 (broch.) 

Nome do Professor: DANIEL RIBEIRO PRÉVE 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: PRODUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS 

Período: 1ª fase 

Carga horária: 72h/a 

Descrição: Leitura, produção e interpretação de textos. Gêneros textuais. Recursos de argumentação. A 
gramática no texto. Estrutura textual. 

Referências bibliográficas básicas 
BAGNO, M. Preconceito linguístico: o que é, como se faz. 7. ed. São Paulo: Loyola, 2001. 
CARNEIRO, A. Redação em construção: a escritura do texto. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2001. 
KOCH, I.G. V.; TRAVAGLIA, L. C. A coerência textual. 8. ed. São Paulo: Contexto, 1998. 

Bibliografia Complementar:  
BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 
CEGALLA, D. P. Novíssima gramática da língua portuguesa. 45. ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 
2002. 
CITELLI, Adilson. Linguagem e persuasão. São Paulo: Ática, 2004/2005. 
DUBOIS, J. et al. Dicionário de lingüística. São Paulo: Cultrix, 2001. 
MOURA, H. M. M. Significação e contexto: uma introdução a questões de semântica e pragmática. 2. ed. 
Florianópolis: Insular, 2000. 

Nome do Professor: MARIA DOLORES DENSKI 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: PRIMEIROS SOCORROS NO TRÂNSITO 

Período: 1ª fase 

Carga horária: 72h/a 

Descrição: Sistema de emergência médica e socorrista. Avaliação geral do paciente. Aspectos psicológicos 
intervenientes no atendimento ao acidentado. Suporte básico de vida. Hemorragia e choque. Traumatismo. 
Emergência e pacientes especiais: crianças, idosos e perturbados mentais. Segurança no trabalho e a 
atividade de socorrista. 

Referências bibliográficas básicas 
GABRIELLI, carla. Anatomia sistêmica: uma abordagem direta para o estudante. Florianópolis: Ed. Da UFSC, 
2010. 185 p.:il., ISBN 978-85-328-486-0 ?  
MANTOVANI, Mário. Suporte básico e avançado de vida no trauma. São Paulo: Editora Atheneu, 2005. CDD 
616.0252.  
SOBOTTA. Johannes: Atlas de anatomia humana. Volume 1 e 2. Rio de Janeiro: Editora 
Guanabara Koogan, 2000. 21a edição. ISBN 3-437-41940-4. 

Bibliografia Complementar:  
BARROS, A.L.B.L e Col. Anamnese e exame físico. Artmed: São Paulo, 2002. 
DUNCAN. B, SCHIMIDT, M.I.GIUGLIANI. E. Medicina ambulatorial. 3a Ed. Porto Alegre: Artmed, 2004. 
SILVA, Osni Jacó da. Emergências e traumatismos nos esportes: prevenção e primeiros 
socorros.. Florianópolis: Ed. UFSC, 1998. 101 p ISBN 85-328-0135-8 
HAFEN, Brent Q.; KARREN, Keith J.; FRANDSEN, Kathryn J. Guia de primeiros socorros para estudantes. 7. ed 
Barueri, SP: Manole, 2002. 518 p. ISBN 8520413196 
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Dados por Disciplina 

TREVILATO, Gerson. Guia prático de primeiros socorros: o que fazer em casos de emergência. Tatuí, SP: Casa 
Publicadora Brasileira, 2001. 272 p. ISBN 8534507163 

Nome do Professor: LUCIANA ROSA 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: COMPORTAMENTO HUMANO NO TRÂNSITO 

Período: 2ª fase 

Carga horária: 36h/a 

Descrição: Característica psicológica do condutor. Fator humano para ocorrência de acidentes. Aspectos da 
personalidade e sua relação com os acidentes. Influências endógenas e exógenas no comportamento do 
trânsito. Mecanismos de ajustamento: paciência, dinamismo, afetividade, comunicação, controle emocional 
e social. Papéis: líder, tutor, educador, colaborador, relacionamento. 

Referências bibliográficas básicas 
BEUX, Armindo. O homem e o massacre motorizado. 
DOTTA, Ático J. e ROZESTRATEN, J. A. R. Os sinais de trânsito e o comportamento seguro.Sagra: Porto Alegre, 
1996 
HOFFMANN, Maria Helena; CRUZ, Roberto Moraes; ALCHIERI, João Carlos. . Comportamento humano no 
trânsito. 1. ed. rev São Paulo: Casa do Psicólogo, 2004. 413 p. ISBN 8573962380 

Bibliografia Complementar:  
FERNANDES, Almesinda Martins de O.; OLIVEIRA, Cássio Fernandes de; SILVA, Milena Oliveira da. Psicologia 
e relações humanas no trabalho.Goiânia: AB Ed., 2006. 178 p. (Saúde e segurança do trabalhador ; 1) ISBN 
8574981397 (broch.) 
BEE, Helen. O ciclo vital. Porto Alegre, Artes Médicas, 1997 
GOBBI, Sérgio Leonardo. Teoria do caos e a abordagem centrada na pessoa : uma possível compreensão do 
comprtamento humano. São Paulo: Vetor, 2002. 102 p. ISBN 8575850032 
ROZESTRATEN, J. A. R. Psicologia do trânsito: conceitos e processos básicos. EPU-USP: São Paulo, 1988 
HALL, Robert Vance. Modificação de comportamento. São Paulo: EPU, 1973-1975. 2 v. (Manipulação do 
comportamento ) 

Nome do Professor: MYRTA CARLOTA GLAUCHE JAROSZEWSKI 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO 

Período: 2ª fase 

Carga horária: 72h/a 

Descrição: A importância da educação para o trânsito. Processos educativos em trânsito e sua relação direta 
com a segurança: do ciclista, da criança, do motociclista, do pedestre e, consequentemente, do motorista. 
Recursos humanos e didáticos. 

Referências bibliográficas básicas 
ANTUNES, Celso. (2005). Jogos para a Estimulaçao das Multiplas Inteligencias. 13° Ed. Petropolis. Vozes. 
BRASIL. (1997). Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília: MEC/SEF. 
v.1, 8, 9 e 10. 
CAMPBELL, Linda. et. al.(2000). Ensino e Aprendizagem por Meio das Inteligencias Multiplas. 2° Ed. Porto 
Alegre. ArtMed. 

Bibliografia Complementar:  
FREIRE, Paulo. (1991). A educação na cidade. São Paulo: Cortez.  
LURIA, A. R. (1990). Desenvolvimento Cognitivo: Seus culturais fundamentos e sociais. Sao Paulo. Icone. 
3°ediçao. 
MORO, Maria L. F. (1987). Aprendizagem Operatoria: a interaçao social da criança.  
VASCONCELLOS, Eduardo Alcântara de. (2005). A Cidade, o transporte e o trânsito. São Paulo: Prolivros. 
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ROZESTRATEN, J. A. R. Psicologia do trânsito: conceitos e processos básicos. EPU-USP: São Paulo, 1988 

Nome do Professor: NATÁLIA MARTINS GONÇALVES 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: ESTATÍSTICA 

Período: 2ªfase 

Carga horária: 72h/a 

Descrição: Conceitos fundamentais. Fontes de dados. Variáveis discretas e contínuas. Séries estatísticas. 
Números índices. Estatística gráfica. Medidas de posição. Medidas de variabilidade ou dispersão. Medidas de 
assimetria. Medidas de curtose. Amostragem. Cálculo de probabilidade. Distribuição de probabilidades. 
Análise de regressão simples. 

Referências bibliográficas básicas 
CRESPO, Antônio Arnot. Estatística fácil . São Paulo: Saraiva, 2001. 
FONSECA, Jairo Simon da; MARTINS, Gilberto de Andrade; TOLEDO, Geraldo Luciano. Estatística aplicada. 
São Paulo: Atlas, 1995. 
LAPPONI, Juan Carlos. Estatística usando excel. São Paulo: Lapponi Treinamento editora,2005. 

Bibliografia Complementar:  
COSTA NETO, Pedro Luiz de Oliveira. Estatística. São Paulo: Edgard Blücher, 1977. 
DOWNING, Douglas; CLARK, Jeffrey. Estatística aplicada. 2º ed. São Paulo: Saraiva, 2002. 
FREUND, John E; SIMON, Gary A. Estatística aplicada: economia, administração e contabilidade; trad. Alfredo 
Alves de Farias. 9º ed. Porto Alegre: Bookman, 2000. 
KASMIER, Leonard J. Estatística aplicada à economia e administração. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 
1982. 
TRIOLA, Mario F. Introdução à estatística; trad. Alfredo Alves de Farias. 7º ed. Rio de Janeiro: LTC ? Livros 
Técnicos e Científicos, 1999. 

Nome do Professor: SÉRGIO BRUCHCHEN 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: ÉTICA PROFISSIONAL 

Período: 2ª fase 

Carga horária: 36h/a 

Descrição: Considerações gerais sobre ética. Ética moralista e ética espontânea. Princípios e valores éticos 
nas tradições religiosas. Valores éticos e modernidade: os direitos humanos, condições econômicas e 
aspectos éticos dos processos de mudança. Valores universais e valores emergentes. A equidade e o conflito 
de valores no exercício do direito e da justiça. A ética na profissão. Normas e práticas. 

Referências bibliográficas básicas 
ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. Filosofando: introdução à filosofia. 3ª ed. Revisada ? São Paulo: Moderna, 
2003. 
LOPES de SÁ, Antônio. Ética Profissional. 5ª Ed. São Paulo: Atlas, 2004. 260 p. 
NALINI, José Renato. Ética geral e profissional. 6ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. 

Bibliografia Complementar:  
ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. Trad. Alfredo Bosi. 2ª Ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 
CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. 12ª ed. São Paulo: Ática, 2002. 
MARITAIN, Jacques. A filosofia moral: exame histórico e crítico dos grandes sistemas. 2ª Ed. Rio de Janeiro: 
Agir, 1973. 508 p. 
SROUR, Robert H. Ética empresarial: posturas responsáveis nos negócios, na política e nas relações pessoais. 
Rio de Janeiro: Campus, 2000. 286 p. 
VIEIRA, Maria Christina de Andrade. Comunicação empresarial: etiqueta e ética nos negócios. São Paulo: 
SENAC/SP, 2007. 228 p. ISBN 9788573596076 (broch.) 

Nome do Professor: JEFERSON LUIS DE AZEREDO 
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Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: METODOLOGIA CIENTÍFICA E DA PESQUISA 

Período: 2ª fase 

Carga horária: 36h/a 

Descrição: Organização na vida universitária; Conhecimento, ciência e pesquisa científica; Estrutura e 
apresentação de trabalhos acadêmicos de acordo com as Normas da ABNT 

Referências bibliográficas básicas 
ALVES, Rubem. Filosofia da ciência: introdução ao jogo e suas regras. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1981. 
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico. 7. ed. SãoPaulo: Atlas, 
2005. 
LAKATOS, Eva M.; MARCONI, Marina de A. Fundamentos da Metodologia Cientifica.SP: Atlas, 2001. 

Bibliografia Complementar:  
BRAGA, Marco; GUERRA, Andréia e REIS, José Cláudio. Breve história da ciência moderna: das luzes ao sonho 
do doutor Frankenstein (séc. XVIII). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, vol. 3, 2003. 
DEMO, Pedro. Introdução à metodologia científica. SP: Atlas, 1994. 
In___. Breve história da ciência moderna: das máquinas ao universo-máquina (séc. XV a XVIII) Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar, vol. 2, 2003, p. 49-68. 
LUCKESI, Cipriano et al. Fazer universidade: uma proposta metodológica. 6 ed. São Paulo:Cortez, 1991. 
MAGALHÃES, Gildo. Introdução à metodologia da pesquisa: caminhos da ciência etecnologia. São Paulo: 
Ática, 2005.  

Nome do Professor: CARLOS DOS PASSOS PAULO MATIAS 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: NOÇÕES DE DIREITO PENAL 

Período: 2ªfase 

Carga horária: 72h/a 

Descrição: Conceito. Infração Penal. Crime: elementos (fato típico, dolo, culpa, resultado, nexo causal, 
tipicidade), consumação e tentativa; desistência voluntária e arrependimento eficaz; causa de exclusão de 
ilicitude e culpabilidade. Concurso de agentes. Contravenção. Imputabilidade penal. Extinção da 
punibilidade. 

Referências bibliográficas básicas 
BECCARIA, Cesare de; BONESANA, Marquês de. Dos delitos e das penas. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 
JESUS, Damásio E. de. Direito Penal. Parte Geral. São Paulo. Saraiva 
PEDROSO, Fernando de Almeida. Direito penal. 3. Ed. São Paulo: LEUD, 2000. Reale Jr., Miguel. Teoria do 
delito. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2000. 

Bibliografia Complementar:  
FRAGOSO, Heleno C. Lições de direito penal. 5. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 1994, v.1. 
FRANCO, Alberto Silva (Org.). Código penal e sua interpretação jurisprudencial. 7. Ed. São Paulo: RT, 2001. 
BATISTA, Nilo, Introdução crítica ao direito penal brasileiro. 4. Ed. Rio de Janeiro: Revan, 2001. 
TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal. 5. Ed. São Paulo: Saraiva, 1994. 
ZAFFARONI, Eugênio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro. 3. Ed. São Paulo, 
RT, 2001. 

Nome do Professor: MARJA MARIANE FEUSER 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO II 

Período: 2ªfase 

Carga horária: 72h/a 

Descrição: Processo Administrativo de Trânsito. Infrações Administrativas. Medidas Administrativas.Sanções. 
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Referências bibliográficas básicas 
CRETELLA JÚNIOR, José. Prática do processo administrativo. 7. ed. rev. e atual São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2009. 240 p. 
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 31.ed. São Paulo: Malheiros,2005. 808 p. 
RIZZARDO, Arnaldo. Comentários ao código de trânsito brasileiro. 7.ed. rev., atual. E ampl. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2008. 749 p. 

Bibliografia Complementar:  
BRASIL. ; PINTO, Antonio Luiz de Toledo; WINDT, Marcia Cristina Vaz dos Santos; CÉSPEDES, Lívia. 
Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil.42. ed. rev., atual e ampl. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2009. 410 p. 
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2006.823 p. 
GASPARINI, Diógenes. Direito administrativo. 10. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva,2005. 950 p. 
JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. São Paulo: Saraiva, 2005. 863 p. 
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 20. ed. rev. e atual.até a Emenda 
Constitucional São Paulo: Malheiros, 2006. 1032 p.  

Nome do Professor: JOÃO CARLOS MEDEIROS RODRIGUES JUNIOR 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: ENGENHARIA DE TRÁFEGO 

Período: 3ª fase 

Carga horária: 72h/a 

Descrição: Definições e relações básicas em tráfego urbano e rodoviário. Relações entre velocidade, volume 
e densidade de veículos. Capacidade e nível de serviço em rodovias e em cruzamentos com e sem 
semáforos. Fatores que afetam a capacidade e os níveis de serviço. Tráfego de ônibus, interferências, faixas 
exclusivas. A relação da engenharia com o homem, o trânsito ea realidade sócio-econômica do país. 

Referências bibliográficas básicas 
BRASIL. Código Nacional de Trânsito (1997).; DE PAULO, Antonio. Código de trânsito brasileiro. 10.ed. Rio de 
Janeiro: DP&A, 2006. 407 p. (Legislação brasileira; 2) ISBN 8574903841 (broch.) 
ANUAL internacional de conservação rodoviário. Campinas, SP: IPC/BR, 1982. 4.v ISBN 8587557017 
ROZESTRATEN, Reinier J. A; DOTTA, Ático J. Os sinais de trânsito e o comportamento seguro. 2.ed Porto 
Alegre: Sagra-D.C. Luzzatto, 1996. 155 p. ISBN 8524104368 

Bibliografia Complementar:  
Companhia do Metropolitano de São Paulo. Engenharia de tráfego. São Paulo: Grêmio Politécnico, [19--]. 
[45] p. 
PORTUGAL, Licínio da Silva; GOLDNER, Lenise Grando. Estudo de pólos geradores de tráfego e de seus 
impactos nos sistemas viários e de transportes. São Paulo: Edgard Blücher, 2003. 322 p. ISBN 8521203284 

Instituto de Pesquisas Rodoviárias (Brasil). Trabalhos técnicos do IPR/DNER na área de segurança de 

tráfego. Rio de Janeiro: IPR, 1976. 105 p. 

SILVA, José Geraldo da; SOPHI, Roberta Ceriolo; GIMENES, Eron Veríssimo. Dos recursos em matéria de 

trânsito. 8.ed. ampl. e atual Campinas, SP: Millennium Editora, 2007. 336 p. ISBN 8576250837 (broch.) 

OLIVEIRA, Zenaide Calazans de; MOTA, Eduardo Luiz Andrade; COSTA, Maria da C. N. Evolução dos acidentes 

de trânsito em um grande centro urbano, 1991-2000= Traffic accidents in a metropolitan area in Brazil, 

1991-2000. Cadernos de Saúde Pública =Reports In Public Health, Rio de Janeiro , v.24, n.2 , p.364-372, fev. 

2008. 

Nome do Professor: NATÁLIA MARTINS GONÇALVES 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: GESTÃO DE PESSOAS 
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Período: 3ª fase 

Carga horária: 72h/a 

Descrição: Funções da administração de recursos humanos. A organização como sistema social. Sistema de 
provisão de recursos humanos: procedimentos de recrutamento e seleção. Integração do indivíduo à 
organização. Clima e cultura organizacional. Tópico especial em RH. Sistema de desenvolvimento dos 
recursos humanos: políticas e ações de treinamento – desenvolvimento 
governamental e técnico. Cargos (desenho, análise e avaliação). Administração de remuneração e 
benefícios. Avaliação de desempenho. Controle de turnover. Custos em recursos humanos. Visão estratégica 
de recursos humanos. 

Referências bibliográficas básicas 
CHIAVENATO, Idalberto. Recursos humanos: o capital humano das organizações. 8. ed São Paulo: Atlas, 
2004. 515 p. ISBN 8522438730 
GIL, Antonio Carlos. Gestão de pessoas: enfoque nos papéis profissionais. São Paulo: Atlas, 2001. 307 p. ISBN 
8522429529 
MARRAS, Jean Pierre. Administração de recursos humano: do operacional ao estratégico.11. ed São Paulo: 
Futura, 2005. 332 p. ISBN 8574130265 

Bibliografia Complementar:  
CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações. Rio de 
Janeiro: Ed. Campus, 1999. 457 p. ISBN 853520427X (broch.) 
KANAANE, Roberto. Comportamento humano nas organizações: o homem rumo ao século XXI.2.ed São 
Paulo: Ed. Atlas, 1999. 131 p. 
MARRAS, Jean Pierre. Administração da remuneração: remuneração tradicional eestratégica, elementos de 
estatística aplicada, normas legais, benefícios. São Paulo:homson, 2002. 312p. ISBN 8522102864 (broch.) 
MILKOVICH, George T.; BOUDREAU, John W.; MARCONDES, Reynaldo C. Administração de recursos 
humanos. São Paulo: Altas, 2000. 534 p. ISBN 8522423121 
ULRICH, Dave. Recursos humanos estratégicos: novas perspectivas para os profissionais de RH. 3. ed São 
Paulo: Futura, 2000. 379 p. ISBN 8574130311 

Nome do Professor: NELSON SAVI 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO III 

Período: 3ªfase 

Carga horária: 72h/a 

Descrição: Classificação doutrinária dos crimes de trânsito. Dos crimes de trânsito em espécie. A Lei nº 
9.099/95 e o Código de Trânsito Brasileiro. Penalidades 

Referências bibliográficas básicas 
BRASIL. ; PINTO, Antonio Luiz de Toledo; WINDT, Marcia Cristina Vaz dos Santos;  
CÉSPEDES, Lívia. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 42. ed. rev., atual e 
ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. 410 p. 
RIZZARDO, Arnaldo. Comentários ao código de trânsito brasileiro. 7.ed. rev., atual. eampl. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2008. 749 p. 

Bibliografia Complementar:  
ARAÚJO, Marcelo José. . Trânsito : questões controvertidas. Curitiba: Juruá, 2003. 239 p. 
CARRIDE, Norbero de Almeida. Código de trânsito brasileiro: (legislação, doutrina e jurisprudência) : 
comentado e anotado. 2. ed. rev. e atual Campinas, SP: Copola, 2002.757 p. 
COSTA JÚNIOR, Paulo José da,; QUEIJO, Maria Elizabeth. Comentários aos crimes do código de trânsito. 2.ed 
São Paulo: Saraiva, 1999. 92 p. 
JESUS, Damásio E. de. Crimes de trânsito: anotações à parte criminal do código de trânsito (Lei nº 9.503, de 
23 de setembro de 1997).. 5.ed São Paulo: Saraiva, 2002. 242p. 6 
NOGUEIRA, Fernando Célio de Brito. Crimes do código de trânsito de acordo com lei federal nº 9.503, de 23 
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de setembto de 1997. São Paulo: Atlas, 1999. 218 p. ISBN 8522420882 

Nome do Professor: JOÃO CARLOS MEDEIROS RODRIGUES JUNIOR 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: SOCIOLOGIA 

Período: 3ª fase 

Carga horária: 36h/a 

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. 

Referências bibliográficas básicas 
COSTA, Maria Cristina Castilho. Sociologia. Introdução à ciência da sociedade. 
MEKSENAS, Paulo. Aprendendo sociologia. A paixão de Conhecer a vida. SP, Loyola,1994. 
OLIVEIRA, Pérsio Santos. Introdução à sociologia.SP, Ed. Ática,1993. 

Bibliografia Complementar:  
BINS, Nilton. Introdução à sociologia geral. Porto Alegre. Mundo Jovem, 1985. 
BOUDON, Raymond. Tratado de Sociologia. RJ: Jorge Zahar, 1995. 
CANGULHEM, Georges. O Normal e o Patológico. RJ:Forense Universitária,1998 
DEMO, Pedro. Política Social, Educação e Cidadania. Campinas: Papirus,1994. 
QUINTANEIRO, Tania. Um toque de clássicos.Belo Horizonte,UFMG,1995. 

Nome do Professor: JOÃO ALBERTO RAMOS BATANOLLI 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Proteção ao Meio Ambiente 

Período: 3ª fase 

Carga horária: 36h/a 

Descrição: A relação do cidadão com a natureza, determinando a formação de valores culturais. O 
compromisso com as gerações futuras: limites e proteção. A questão ambiental sob o enfoque dos aspectos: 
econômicos, sociais, políticos e filosóficos. 

Referências bibliográficas básicas 
OLIVEIRA, Pérsio Santos. Introdução à Sociologia. SP, Ática, 2006. 264 p. 
RUSSEL, Peter. O Despertar da Terra. O Cérebro Global. SP, Cultrix, 1995. 
YOUNG, Oran R.; DRUCKMAN, Daniel. Mudanças e agressões ao meio ambiente. São Paulo: Makron Books, 
1993. 314 p. 

Bibliografia Complementar:  
ANNAUD, Jean-Jacques. A guerra do fogo. Filme: França/Canadá, 1981, 79 min. 
BLAINEY, Geoffrey. Uma breve história do mundo: São Paulo, Fundamento, 2008. 342p. 
FURTADO, Jorge. Ilha das Flores. Porto Alegre, 1989. 14 seg. Vídeo. 
LEFF, Enrique. Saber ambiental. Petrópolis, Vozes, 343 p., 2001. 
MORANDI, Sonia; GIL, Izabel Castanha. Tecnologia e Ambiente. 2ª Ed. São Paulo: Copidart Editora, 2001. 173 
p. 

Nome do Professor: JOSÉ CARLOS VIRTUOSO 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 

Período: 3ª fase 

Carga horária: 72h/a 

Descrição: Estudo e a análise de toda a sinalização de trânsito existente no país, com enfoque, 
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principalmente, nos aspectos legais e no comportamento que o condutor e o pedestre devem ter ao se 
deparar com a sinalização. 

Referências bibliográficas básicas 
ANGELUCCI, Rodrigo. A importância das funções visuais na segurança do tráfego. Medical Update, São Paulo 
, v.4, n.33 , p.13-18, maio/2006. 
DOTTA, Ático J. O condutor defensivo: aprendizagem das normas de trânsito através de situações 
concretas. São Paulo: Sagra-D.C. Luzzatto, 2000. 165 p. ISBN 8524105852 
FERNÁNDEZ, Alice Beatriz Bittencourt de. A falha humana nos acidentes de trânsito. São Paulo: Musa, 1999. 
150 p. ISBN 8585653434 

Bibliografia Complementar:  
Conselho Nacional de Trânsito (Brasil) (CONTRAN). Sinalização horizontal  
RECURSO ELETRÔNICO DISPONÍVEL EM: 
http://www.denatran.gov.br/publicacoes/download/MANUAL_HORIZONTAL_RESOLUCAO_236.pdf 
ROZESTRATEN, Reinier J. A; DOTTA, Ático J. Os sinais de trânsito e o comportamento seguro. 2.ed Porto 
Alegre: Sagra-D.C. Luzzatto, 1996. 155 p. 
BRASIL. Código Nacional de Trânsito (1997); DE PAULO, Antonio. Código brasileiro de trânsito. 5.ed. Rio de 
Janeiro: DP&A, 2002. 262 p. 
BRASIL. LEIS, DECRETOS, ETC.. ; SABATOVSKI, Emilio (Org.). Código de trânsito Brasileiro. 9.ed Curitíba, PR: 
Juruá, 2003. 204 p. 
HONORATO, Cássio Mattos. Alterações introduzidas pelo novo código de trânsito Brasileiro 9Lei n. 9.503, de 
23 -9-1997). São Paulo: Sugestões literárias, 1998. 238 p.  

Nome do Professor: ANDRE MARCELINO 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Direção Defensiva 

Período: 3ªfase 

Carga horária: 36h/a 

Descrição: Conceitos. Elementos que compreendem uma direção defensiva. Teoria geral dos eventos de 
trânsito. Atitudes comportamentais do condutor defensivo. Álcool e eventos de trânsito. Nível de risco 
tolerado. 

Referências bibliográficas básicas 
BRASIL. Código Nacional de Trânsito (1997); DE PAULO, Antonio. Código brasileiro de trânsito. 5.ed. Rio de 
Janeiro: DP&A, 2002. 262 p. 
BRASIL. LEIS, DECRETOS, ETC.. ; SABATOVSKI, Emilio (Org.). Código de trânsito Brasileiro. 9.ed Curitíba, PR: 
Juruá, 2003. 204 p. 
HONORATO, Cássio Mattos. Alterações introduzidas pelo novo código de trânsito Brasileiro 9Lei n. 9.503, de 
23 -9-1997). São Paulo: Sugestões literárias, 1998. 238 p. 

Bibliografia Complementar:  
DOTTA, Ático J. O condutor defensivo: aprendizagem das normas de trânsito através de situações concretas. 
São Paulo: Sagra-D.C. Luzzatto, 2000. 165 p. 
DOTTA, Ático J.; DOTTA, Renata. Acidentes de trânsito: como evitá-los. 4.ed. Porto Alegre: Ed. do Autor, 
2002. 80 p. 
FERNÁNDEZ, Alice Beatriz Bittencourt de. A falha humana nos acidentes de trânsito. São Paulo: Musa, 1999. 
150 p. 
QUIXADÁ, Luiz Conzaga; QUIXADÁ, Valquíria Oliveira. Aplicação do código de trânsito Brasileiro. Brasília: 
Brasília Jurídica, 2000. 285 p. 
WITTER, Ilton Roberto da Rosa. Trânsito: convenção de Viena. 3. ed Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 1997. 86 p. 

Nome do Professor: ANDRE MARCELINO 

 

Dados por Disciplina 
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Nome da disciplina: FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 

Período: 4ª fase 

Carga horária: 36h/a 

Descrição: Limitação dos direitos e garantias individuais. Poder de Polícia de Trânsito. Inibição de Condutas 
ilícitas. Competências. Objetivos. Medidas Administrativas. Termo de Convênio. 

Referências bibliográficas básicas 
BRASIL. Código Nacional de Trânsito (1997); DE PAULO, Antonio. Código brasileiro de trânsito. 5.ed. Rio de 
Janeiro: DP&A, 2002. 262 p. 
BRASIL. LEIS, DECRETOS, ETC.. ; SABATOVSKI, Emilio (Org.). Código de trânsito Brasileiro. 9.ed Curitíba, PR: 
Juruá, 2003. 204 p. 
HONORATO, Cássio Mattos. Alterações introduzidas pelo novo código de trânsito Brasileiro 9Lei n. 9.503, de 
23 -9-1997). São Paulo: Sugestões literárias, 1998. 238 p. 
DOTTA, Ático J.; DOTTA, Renata. Acidentes de trânsito: como evitá-los. 4.ed. Porto Alegre: Ed. do Autor, 
2002. 80 p. 
WITTER, Ilton Roberto da Rosa. Trânsito: convenção de Viena. 3. ed Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 1997. 86 p. 

Bibliografia Complementar:  
 

Nome do Professor: ANDRE MARCELINO 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: GESTÃO ESTRATÉGICA 

Período: 4ª faes 

Carga horária: 72h/a 

Descrição: Conceito e evolução do pensamento estratégico. Tendências de globalização e formulação da 
visão empresarial. Planejamento estratégico (conceitos e etapas, missão, visão e valores, análises do 
ambiente – interno e externo –, análises de correlação, desenvolvimento das estratégias, implantação, 
controle e gestão estratégica). 

Referências bibliográficas básicas 
ALMEIDA, Martinho Isnard Ribeiro de. Manual de Planejamento Estratégico: Desenvolvimento de um plano 
estratégico com a utilização de planilhas Excel. 2. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2003. 156 p. ISBN 
9788522436149 (broch.) 
. OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Planejamento estratégico: 
conceitos, metodologia e práticas. 24. ed São Paulo: Atlas, 2007. 331 p. ISBN 9788522449262 (broch.)  
SERRA, Fernando A. Ribeiro, TORRES, Maria Cândida S., TORRES, Alexandre Pavan, Administração 
Estratégica: conceitos, roteiro prático e casos. 1. 
ed. Rio de Janeiro: Reichmann & Affonso Editores, 2004. 178p. ISBN 8587148672  

Bibliografia Complementar:  
CHIAVENATO, Idalberto, SAPIRO, Arão. Planejamento Estratégico: Fundamentos e aplicações. Rio de Janeiro: 
Editora Elsevier, 2003. 415p. ISBN 8535212353 Numero de Chamada: 658.4012 C532p 2003.  
COSTA, Eliezer Arantes da. Gestão estratégica. São Paulo: Saraiva, 2003. 292 p. ISBN 8502035568  
FERNANDES, Bruno Henrique Rocha, BERTON, Luiz Hamilton. Administração Estratégica. São Paulo: Editora 
Saraiva,2005. 264p. ISBN 8502051148  
FISCHMANN, Adalberto Américo, ALMEIDA, Martinho Isnard Ribeiro de. Planejamento Estratégico na 
Prática. 2ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 1991-1995. 164p. ISBN 85-224-0745-2. F528p.  
PORTER, Michael E. Vantagem Competitiva - Criando e sustentando um desempenho superior. Rio de 
Janeiro: Editora Campus, 1994.512p.  

Nome do Professor: RICARDO PIERI 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO IV 
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Período: 4ªfase 

Carga horária: 72h/a 

Descrição: O estudo e a análise de todas as regras de circulação viária, abordando princípios básicos e 
especiais que envolvem toda a dinâmica do trânsito. Estudo detalhado das normas da lei 9.503/97 e das 
resoluções do CONTRAN. 

Referências bibliográficas básicas 
BRASIL. Código Nacional de Trânsito (1997); DE PAULO, Antonio. Código brasileiro de trânsito. 5.ed. Rio de 
Janeiro: DP&A, 2002. 262 p. 
BRASIL. LEIS, DECRETOS, ETC.. ; SABATOVSKI, Emilio (Org.). Código de trânsito Brasileiro. 9.ed Curitíba, PR: 
Juruá, 2003. 204 p. 
HONORATO, Cássio Mattos. Alterações introduzidas pelo novo código de trânsito Brasileiro 9Lei n. 9.503, de 
23 -9-1997). São Paulo: Sugestões literárias, 1998. 238 p. 

Bibliografia Complementar:  
BRASIL. Código Nacional de Trânsito (1997); DE PAULO, Antonio. Código brasileiro de trânsito. 5.ed. Rio de 
Janeiro: DP&A, 2002. 262 p. 
QUIXADÁ, Luiz Conzaga; QUIXADÁ, Valquíria Oliveira. Aplicação do código de trânsito Brasileiro. Brasília: 
Brasília Jurídica, 2000. 285 p. 
WITTER, Ilton Roberto da Rosa. Trânsito: convenção de Viena. 3. ed Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 1997. 86 p. 
CARRIDE, Norbero de Almeida. Código de trânsito brasileiro: (legislação, doutrina e jurisprudência) : 
comentado e anotado. 2. ed. rev. e atual Campinas, SP: Copola, 2002.757 p. 
COSTA JÚNIOR, Paulo José da,; QUEIJO, Maria Elizabeth. Comentários aos crimes do código de trânsito. 2.ed 
São Paulo: Saraiva, 1999. 92 p. 

Nome do Professor: ANDRE MARCELINO 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Mobilidade Urbana 

Período: 4ªfase 

Carga horária: 72h/a 

Descrição: Fundamentos da Mobilidade Urbana. Soluções abrangentes de movimentação e planejamento de 
vias. Plano Diretor Municipal. 

Referências bibliográficas básicas 
BRASIL. Presidência da República. Lei da Mobilidade Urbana. 2012. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12587.htm (acesso em 20 de julho de 2012). 
PREFEITURA Municipal de Criciuma. Plano Diretor Urbano. Disponivel em: 
http://www.criciuma.sc.gov.br/plano_diretor.php 
VASCONCELOS, Eduardo A . A cidade, O Transporte e o Trânsito. São Paulo: FENASEG /DENATRAN, 2005 

Bibliografia Complementar:  
BRASIL, Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Lei de acessibilidade. Brasília, 2000. Disponivel em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L10098.htm 
BRASIL. Presidência da República. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 1988. Disponível 
em:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm . 
BRASIL. Presidência da República. Estatuto das Cidades. 2012. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm . 
VASCONCELOS, Eduardo A . Transporte urbano, espaço e equidade: análise das políticas públicas. São Paulo: 
Annablume, 2001. 
COSTA JÚNIOR, Paulo José da,; QUEIJO, Maria Elizabeth. Comentários aos crimes do código de trânsito. 2.ed 
São Paulo: Saraiva, 1999. 92 p. 

Nome do Professor: NATÁLIA MARTINS GONÇALVES 

 

Dados por Disciplina 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L10098.htm
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Nome da disciplina: POLÍTICA NACIONAL DE TRÂNSITO 

Período: 4ª fase 

Carga horária: 36h/a 

Descrição: Competência. Histórico. Objetivos. Diretrizes. Implementação. 

Referências bibliográficas básicas 
BRASIL. ; PINTO, Antonio Luiz de Toledo; WINDT, Marcia Cristina Vaz dos Santos; CÉSPEDES, Lívia. 
Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 42. ed. rev., atual e ampl. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2009. 410 p. 
CARRIDE, Norbero de Almeida. Código de trânsito brasileiro: (legislação, doutrina e jurisprudência) : 
comentado e anotado. 2. ed. rev. e atual Campinas, SP: Copola, 2002. 757 p. 
RIZZARDO, Arnaldo. Comentários ao código de trânsito brasileiro. 7.ed. rev., atual. E ampl. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2008. 749 p. 

Bibliografia Complementar:  
BRASIL. Departamento Nacional de Transito. 100 anos de legislação de trânsito no Brasil: 1910-2010. 
Brasília: Ministério das Cidades, 2010. 264 p 
HONORATO, Cássio Mattos. Alterações introduzidas pelo novo código de trânsito Brasileiro Lei n. 9.503, de 
23 -9-1997). São Paulo: Sugestões literárias, 1998. 238 p. 
PINHEIRO, Geraldo de Faria Lemos; RIBEIRO, Dorival. Código de trânsito brasileiro interpretado. 2.ed São 
Paulo: ed. Juarez de oliveira, 2001. 579 p. 
QUIXADÁ, Luiz Conzaga; QUIXADÁ, Valquíria Oliveira. Aplicação do código de trânsito Brasileiro. Brasília: 
Brasília Jurídica, 2000. 285 p. 
WITTER, Ilton Roberto da Rosa. Trânsito: convenção de Viena. 3. ed Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 1997. 86 p 
 

Nome do Professor: JOÃO CARLOS MEDEIROS RODRIGUES JUNIOR 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Transporte 

Período: 4ª fase 

Carga horária: 72 

Descrição: Conceitos básicos de transporte coletivo e individual. Ocupação do espaço urbano no Brasil. 
Modais de transporte. Frota veicular. Transportes de massa. Demanda de transporte de massa. 

Referências bibliográficas básicas 
BRASIL. Ministério dos Transportes. Relatório Executivo do Plano Nacional de Logística e Transportes (PNLT). 
2012. Disponível em: http://www.transportes.gov.br/conteudo/3280 (acesso em 2 de agosto de 2012). 
NOVAES, Antônio G. Logística e Gerenciamento da Cadeia de Distribuição. Rio de Janeiro, Ed. Campos, 2007. 
RODRIGUES, Paulo R. A. Introdução aos sistemas de transporte no Brasil e à logística internacional. São 
Paulo: Aduaneiras, 2005. 

Bibliografia Complementar:  
CAIXETA-FILHO, J.V.; MARTINS, R.S. Gestão logística do transporte de cargas. São Paulo, Atlas. 2007. 
FERRAZ, Antônio C. e TORRES, I. G. Transporte Público Urbano. São Carlos, Ed. RIMA. 2001. 367 pg. 
MELLO, José Carlos. Planejamento dos Transportes. São Paulo, Ed. MccGrw-Hill do Brasil, 192pg. 
VASCONCELOS, Eduardo A . A cidade, O Transporte e o Trânsito. São Paulo: FENASEG /DENATRAN, 2005. 
100 ANOS Brasília: NTU, 1997. 104 p 

Nome do Professor: NATÁLIA MARTINS GONÇALVES 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: ADMINISTRAÇÃO DE TRÂNSITO 

Período: 5ªfase 

Carga horária: 36h/a 

Descrição:  

http://www.transportes.gov.br/conteudo/3280
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Referências bibliográficas básicas 
BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros,2006. 
ABREU FILHO, Nylson Paim de (Org.). Constituição federal e legislação administrativa. Porto Alegre: Verbo 
Jurídico, 2013. 
BRASIL. ; PINTO, Antonio Luiz de Toledo; WINDT, Marcia Cristina Vaz dos Santos; CÉSPEDES, Lívia. 
Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 42. ed. rev., atual e ampl. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2009. 410 p. 

Bibliografia Complementar:  
OLIVEIRA, Regis Femandes de. Comentários ao Estatuto da Cidade. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. 
BRASIL. Lei 12587/12. Disponível em: www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/.../lei/l12587.htm 
HONORATO, Cássio Mattos. Alterações introduzidas pelo novo código de trânsito Brasileiro Lei n. 9.503, de 
23 -9-1997). São Paulo: Sugestões literárias, 1998. 238 p. 
PINHEIRO, Geraldo de Faria Lemos; RIBEIRO, Dorival. Código de trânsito brasileiro interpretado. 2.ed São 
Paulo: ed. Juarez de oliveira, 2001. 579 p. 
WITTER, Ilton Roberto da Rosa. Trânsito: convenção de Viena. 3. ed Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 1997. 86 p 

Nome do Professor: STELA MARIS RUPPENTHAL 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: COMUNICAÇÃO VISUAL NO TRÂNSITO 

Período: 5ªfase 

Carga horária: 36h/a 

Descrição:  

Referências bibliográficas básicas 
MUNARI, Bruno. Design e comunicação visual: contribuição para uma metodologia didática. 
São Paulo: M. Fontes, 1997. 350 p. ISBN 8533606354 
PINHO, J. B. Comunicação em marketing: princípios da comunicação mercadológica. 7. ed 
Campinas, SP: Papirus, 2001. 287 p. ISBN 8530806166 
RAHDE, Maria Beatriz Furtado. Imagem: estética moderna e pós-moderna. Porto Alegre: 
EDIPUCRS, 2000. 170 p. (Comunicação ) ISBN 8574301426 

Bibliografia Complementar:  
BERLO, David Kenneth. O processo da comunicação introdução a teoria e a prática. 5 ed. São Paulo: Ed. 
Martins Fontes, 1985. 296 p. 
JOLY, Martine. Introdução à análise da imagem. Campinas: Papirus, 1996. 152 p. (Ofício de arte e forma) 
ISBN 85-308-0424-4 
PEREZ, Clotilde; BAIRON, Sérgio. Comunicação & marketing: teorias da comunicação e novas mídias, um 
estudo prático. São Paulo: Futura, 2002. 211 p. ISBN 8574131024 
ROZESTRATEN, Reinier J. A; DOTTA, Ático J. Os sinais de trânsito e o comportamento seguro. 2.ed Porto 
Alegre: Sagra-D.C. Luzzatto, 1996. 155 p. ISBN 8524104368 
TISKI-FRANCKOWIAK, Irene T. Homem, comunicação e cor. 4. ed São Paulo: Ícone, 2000. 216 p. ISBN 
852740174X 

Nome do Professor: ELENICE PADOIN JULIANI ENGEL 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: LOGÍSTICA DE TRANSPORTE 

Período: 5ªfase 

Carga horária: 72h/a 

Descrição:  

Referências bibliográficas básicas 
BALLOU, Ronald H. Logistica Empresarial: transportes, adminsitraçao de materiais e distribuiçao fisica. Sao 
Paulo, Atlas, 2007. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/.../lei/l12587.htm
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BOWERSOX, Donald J.; CLOSS, David J.; COOPER, M. Bixby. Gestao da Cadeia de suprimentos e logistica. Rio 
de Janeiro, Campus, 2008. 
NOVAES, Antônio G. Logística e Gerenciamento da Cadeia de Distribuição, Rio de Janeiro,Ed. Campos, 2007. 

Bibliografia Complementar:  
BERTAGLIA, Paulo R. Logistica e gerenciamento da cadeia de abastecimento. Sao Paulo, Saraiva, 2008. 
BRASIL. Ministério dos Transportes. Relatório Executivo do Plano Nacional de Logística e Transportes (PNLT). 
2012. Disponível em: http://www.transportes.gov.br/conteudo/3280 (acesso em 5 de novembro de 2012). 
CAIXETA-FILHO, José Vicente; MARTINS, Ricardo S. (Orgs). Gestao logistica do transporte de cargas. Sao 
Paulo, Atlas, 2007. 
CHRISTOPHER, Martin. Logistica e gerenciamento da cadeia de suprimentos: estratégias para a reduçao de 
custos e melhoria dos serviços. Sao Paulo, Pioneira, 1997. 
CORONADO, Osmar. Logistica integrada: modelo de gestao. Sao Paulo, Atlas, 2007. 

Nome do Professor: NATÁLIA MARTINS GONÇALVES 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: MUNICIPALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO 

Período: 5ªfase 

Carga horária: 72h/a 

Descrição:  

Referências bibliográficas básicas 
BRASIL. LEIS, DECRETOS, ETC. Código de trânsito Brasileiro. 4.ed Curitíba, PR: Juruá, 2000. 227 p. 
MARTINS, Sidney. Municipalização do trânsito. Bauru, SP: EDIPRO, 1999. 150 p. ISBN 8572832211 
RIZZARDO, Arnaldo. Comentários ao código de trânsito brasileiro. 7.ed. rev., atual. E ampl. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2008. 749 p. ISBN 9788520332870 (enc.) 

Bibliografia Complementar:  
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: 
Senado Federal, 2010. 544 p. ISBN 9788570182913 (broch.) 
BRASIL. Departamento Nacional de Transito. 100 anos de legislação de trânsito no Brasil: 
1910-2010. Brasília: Ministério das Cidades, 2010. 264 p ISBN 9788579580093 (broch.) 
Ministério da Justiça. Denatran (Departamento Nacional de Trânsito). Municipalização do 
trânsito: roteiro revisado. Brasilia, DF: Denatran, 2000. 48 p. 
SWENSSON, Walter Cruz; SWENSSON NETO, Renato. Manual de procedimentos e prática de 
trânsito: de acordo com o código de trânsito brasileiro - Lei n.9.503/97, de 23-9-1997. 
2. ed. atual e aum São Paulo: Juarez de Oliveira, 2002. 235 p. ISBN 857453238X 
VASCONCELLOS, Eduardo Alcântara. A cidade, o transporte e o trânsito. São Paulo: Pro 
Livros, 2005. 127 p. 

Nome do Professor: ANDRE MARCELINO 

 
Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: O Novo Gestor 

Período: 5ªfase 

Carga horária: 72h/a 

Descrição: Perfil do Novo Gestor. Desafios das empresas e do gestor. Repensando as organizações. Gestão 
da mudança e da inovação. Administração, formação e desenvolvimento de equipes de alto desempenho. 
Liderança, poder e autoridade. Gestão participativa. Empoderamento/Empowerment. Motivação para o 
desempenho. Comunicação e feedback organizacional entre o gestor, organização e o mercado. Negociação 
e administração de conflitos. Tomada de decisão administrativa. Gestão da Carreira e o marketing pessoal. 
Empresabilidade e Empregabilidade. Responsabilidade social e ética. Gestão do tempo. Oratória. 

Referências bibliográficas básicas 
ROBBINS, Stephen Paul. Administração: Mudanças e perspectivas. São Paulo: Editora Saraiva, 2003. 524 p. 

http://www.transportes.gov.br/conteudo/3280
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ISBN 8502030094. Número de Chamada: 658 R636a 2003 Acervo 59308 
TANURE, Betania; EVANS, Paul; PUCIK, Vladimir. Gestão de pessoas no Brasil: virtudes e pecados capitais : 
estudos de casos. Rio de Janeiro: Elsevier, Campus, 2007. 210 p. ISBN 8535216863 Número de Chamada: 
658.3 T169g 2007 
WAGNER, John A.,; HOLLENBECK, John R. Comportamento organizacional: criando vantagem competitiva. 
Ed. rev. e atual., 6. tir São Paulo: Saraiva, 2006. 496 p. ISBN 8502028693 Número de Chamada: 658.31 
W133c 2006 

Bibliografia Complementar:  
ANGELONI, Maria Terezinha. Organizações do Conhecimento: Infra-estrutura, Pessoas e Tecnologias. São 
Paulo: Editora Saraiva, 2002. 215p. ISBN 8502035584 Número de Chamada: 658.4038 O68 2002 Acervo 
52422 
BATEMAN, Thomas S.; SNELL, Scott. Administração: novo cenário competitivo. 2ª ed. São Paulo: Editora 
Atlas, 2006. 680p. ISBN 8522442487 (enc.) Número de Chamada: 658 B328a 2006. 
CHIAVENATO, Idalberto. Gerenciando pessoas: Como transformar gerentes em gestores de pessoas. 4ª ed. 
São Paulo: Editora Prentice Hall, 2004. 271 p. ISBN 8587918451 Número de Chamada: 658.3 C532g 2004 
Acervo 61350 
QUINN, Robert E. Competências gerenciais: princípios e aplicações. Rio de Janeiro: Elsevier, Campus, c2004. 
416p. ISBN 9788535213188 (broch.) Número de Chamada: 658.4 B737 2004 
ROBBINS, Stephen Paul. Comportamento organizacional. 9.ed São Paulo: Prentice Hall, 2002. 637 p. ISBN 
8587918168 Número de Chamada: 658.4 R636c 2002 Acervo 57645 

Nome do Professor: Volmar Madeira 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Empreendedorismo - Optativa 

Período: 5ªfase 

Carga horária: 72h/a 

Descrição: O empreendedor / intra-empreendedor: conceito, características, perfil, qualidades, habilidades 
e competências. Conceitos e importância do plano de negócios. Elaboração do plano de negócios.  
Procedimentos gerais de criação de uma empresa. Fontes de recursos: próprios e de terceiros.   

Referências bibliográficas básicas 
CHIAVENATO, Idalberto,. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor : empreendedorismo e 
viabilização de novas empresas : um guia compreensivo para iniciar e tocar seu próprio neg. São Paulo: 
Saraiva, 2005. 278 p. ISBN 850204513X  Número de Chamada: 658.421 C532e 2005 
DOLABELA, Fernando. Oficina do empreendedor. São Paulo: Cultura, 1999. 275 p. ISBN 8529300483 (broch.)  
Número de Chamada: 658.022 D659o 1999 
DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo: transformando idéias em negócios. 2. ed. rev. atual Rio de 
Janeiro: Campus, 2005. 293 p. ISBN 853521500X  Número de Chamada: 658.421 D713e 2005 
 

Bibliografia Complementar:  
AIDAR, Marcelo Marinho. Empreendedorismo. São Paulo: Thomson, 2007. 145 p. (Coleção Debates em 
administração ) ISBN 9788522105946 (broch.)   Número de Chamada: 658.421 A288e 2007 
CHÉR, Rogério. O meu próprio negócio: todos os passos para avaliação, planejamento, abertura e 
gerenciamento de um negócio próspero. 4. ed São Paulo: Elsevier, 2002. 273 p. ISBN 8586014915  Número 
de Chamada: 658.11 C521m 2002 
DEGEN, Ronald Jean. O empreendedor: empreender como opção de carreira. São Paulo: Pearson Prentice 
Hall, 2009. 440 p. ISBN 9788576052050 (broch.) Número de Chamada: 658.421 D317e 2009 
LONGENECKER, Justin Gooderl,; MOORE, Carlos W.; PETTY, J. William,. Administração de pequenas 
empresas. São Paulo: Makron Books, 1998. 868 p. ISBN 8534607060  Número de Chamada: 658.022 L852a 
1998 
SALIM, Cesar Simões,. Administração empreendedora: teoria e prática usando estudos de casos. Rio de 
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Janeiro: Elsevier: Campus, c2004. 226 p. ISBN 8535213546  Número de Chamada: 658 A238 2004 

Nome do Professor: Melissa Watanabe 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Libras - optativa 

Período: 5ªfase 

Carga horária: 72h/a 

Descrição: Noções básicas da Lígua 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. 

Referências bibliográficas básicas 
CAPOVILLA, Fernando César. Raphael, Walquiria Duarte. Dicionário Ilustrado trillingue da Lingua Brasileira de 
Sinais. Vol. 1 e 2. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2001. 
QUADROS, Ronice Muller de. Educação de Surdos: aquisição da linguagem. Porto Alegre: Artes Médicas, 
1997. 
QUADROS, Ronice Muller de. Estudos dos Surdos. Florianópolis: Arara Azul, 2008. 

Bibliografia Complementar:  
ANDREIS, Silvia. Surdez e preconceito: a norma da fala e o mito da leitura da palavra falada. Revista Brasileira 
de Educação, Rio de Janeiro, n. 42 , p.575-565, dez. 2009. Disponível em : < 
http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v14n42/v14n42a12.pdf >. Acesso em : 12 abr. 
BISOL, Cláudia. Estudantes surdos no ensino superior: reflexões sobre a inclusão. Cadernos de Pesquisa: 
revista de estudos e pesquisa em educação, São Paulo, v. 40, n. 139 , p.147-172, abr.2010. Disponível em : 
<http://www.scielo.br/pdf/cp/v40n139/v40n139a08.pdf>. Acesso em : 31 ago 
FLEURI, Reinaldo Matias. Políticas da diferença: para além dos estereótipos na prática educacional. Educação 
& Sociedade, Campinas, SP, v. 27, n. 95 , p.495-520, ago. 2006. Disponível em : 
<http://www.scielo.br/pdf/es/v27n95/a09v2795.pdf>. Acesso em : 14 jun. 
GESUELI, Zilda Maria. Lingua(gem) e identidade: a surdez em questão. Educação & Sociedade, Campinas, SP, 
v. 27, n. 94 , p.277-292, abr. 2006. Disponível em : < http://www.scielo.br/pdf/es/v27n94/a14v27n94.pdf 
SAMPAIO, Carmen Sanches. A presença de uma aluna surda em uma turma de ouvintes: possibilidade de 
(re)pensar a mesmidade e a diferença no cotidiano escolar. Inclusão: Revista de Educação Especial, Brasília, 
DF , v.2,n.3 , p.20-25, dez. 2006. 

Nome do Professor: SIMONE DAS GRAÇAS NOGUEIRA FELTRIN 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: NEGOCIAÇÃO E PROCESSO DECISÓRIO - optativa 

Período: 5ªfase 

Carga horária: 72h/a 

Descrição: Elementos e fatores que influenciam as negociações. Principais tipos e modelos de negociação. 
Planejamento, organização, estratégias e táticas de negociação. Negociação para o desenvolvimento de 
alianças estratégicas e colaborativas no ambiente. Maximização de resultados/relacionamento com as 
partes. O uso da informação, do tempo, do poder e da análise dos erros comuns nas negociações. 

Referências bibliográficas básicas 
ANDRADE, Rui Otávio Bernardes de; ALYRIO, Rovigati Danilo; MACEDO, Marcelo Alvaro da Silva. Princípios de 
negociação: ferramentas e gestão. 2.ed São Paulo: Atlas, 2007. 273 p. ISBN 9788522445837 (broch.)  
Número de Chamada: 658.4052 A553p 2007 
MARTINELLI, Dante P.; ALMEIDA, Ana Paula de. Negociação e solução de conflitos: do impasse ao ganha-
ganha através do melhor estilo. São Paulo: Atlas, 2006. 159 p. ISBN 8522419574 (broch.)   Número de 
Chamada: 658.4012 M385n 2006 
MELLO, José Carlos Martins F. de. Negociação baseada em estratégia. 2. ed São Paulo: Atlas, 2007. 147p. 
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ISBN 9788522440207  Número de Chamada: 658.4052 M524n 2007 

Bibliografia Complementar:  
ACUFF, Frank L. Como negociar qualquer coisa com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. São 
Paulo: SENAC, 1997. [350] p ISBN 85-7359-04-4   Número de Chamada: 658.4092 A189c 1997 
ANDRADE, Rui Otávio Bernardes de; ALYRIO, Rovigati Danilo; VILAS BOAS, Ana Alice. Cultura e ética na 
negociação internacional. São Paulo: Atlas, 2006. 160 p. ISBN 8522445567 (broch.  Número de Chamada: 327 
A553c 2006 
BAZERMAN, Max H. Processo decisório: para cursos de administração, economia e MBAs. Rio de Janeiro: 
Campus, 2004. 232p. ISBN 9788535213325 (broch.)  Número de Chamada: 658.403 B362p 2004 
FISHER, Roger; URY, William; PATTON, Bruce. Como chegar ao sim: negociação de acordo sem concessões. 2. 
ed. rev. e ampl Rio de Janeiro: Imago, 2005. 214 p. ISBN 8531209560 (broch.)   Número de Chamada: 158.5 
F535c 2005 
LEWICKI, Roy J.; HIAM, Alexander. MBA compacto: estratégias de negociação e fechamento. 301 p. ISBN 
8535211470 (broch.) Número de Chamada: 658.4052 L671m 2003 

Nome do Professor: Silvio Camilo Parodi 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Psicologia Organizacional e do Trabalho - optativa 

Período: 5ªfase 

Carga horária: 72h/a 

Descrição: Conceitos básicos em Psicologia. História da Psicologia e sua aplicação ao ambiente 
organizacional. Dimensões do comportamento organizacional.  Avaliação e contexto social do trabalho. O 
individuo e a organização: satisfação no trabalho, comprometimento, comportamento produtivo e 
contraproducente. Comportamento micro organizacional. Processos grupais. Qualidade de vida no trabalho. 
Motivação e liderança. A ética profissional nas organizações. 

Referências bibliográficas básicas 
KRUMM, D. Psicologia do trabalho: uma introdução à psicologia industrial/organizacional. Rio de Janeiro: 
LTC, 2005. 
MUCHINSKY, P. M. Psicologia organizacional. São Paulo: Thomson, 2004. 
TACHIZAWA, Takeshy. Gestão com pessoas; uma abordagem aplicada às estratégias de negócios. 3. ed. RJ. 
Editora FGV. 2004 

Bibliografia Complementar:  
AGUIAR, M. A. F. Psicologia aplicada à administração: teoria crítica e a questão ética nas organizações. São 
Paulo: Excellus, 1997. 
CHIAVENATO, Idalberto,. Administração : teoria, processo e prática. 3. ed São Paulo: Makron Books, 2004. 
LIMONGI-FRANÇA, Ana Cristina; FLEURY, Maria Tereza Leme (Et al.) ((Org.)). As pessoas na organização. 13. 
ed São Paulo: Gente, 2002. 
MINICUCCI, Agostinho. . Psicologia aplicada a administração. 3 ed. São Paulo: Atlas, 1983. 293 p. 
SPECTOR, P. E. Psicologia nas organizações. São Paulo: Saraiva, 2003. 

Nome do Professor: Vera Lucia leal Crispim 

 

 


