SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MEC-SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÀO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO
PRÓ-REITORIA DE ENSINO

MEMORANDO N° 465/2012 Pró-Reitoria de Ensino

Cuiabá, 25 de outubro de 2012.
Da: Pró-Reitoria de Ensino
Para: Assessoria da Reitoria
Assunto: Encaminhamento do Projeto Pedagógico do
Biocombustível Campus Cáceres

Curso Superior de Tecnologia em

Senhora Assessora,
Estamos encaminhando o Projeto Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em
Biocombustível de Cáceres ( processo 2391.000690/2012-44) que foi readequado para atender
as seguintes legislações:
a) a carga horária mínima;
b) a lei 9.795/2002 (educação ambiental);
c) Lei 11.645/2008, Resolução CNE/CP/2004 (Relações Ético-raciais);
d) Decreto 5.626/2005 (Libras);
e) Resolução NOOl/2012 (Direitos Humanos)
Portanto, houve alterações no PPC e na carga horária do curso.
Considerando que estamos com ala turma formando, e o prazo para solicitar a
abertura de processo de reconhecimento do curso já se extinguiu, temos urgência na resolução
de retificação do artigo 2° da resolução IFMT/Consup N° 007/2009.
Encaminhamos anexa a minuta de resolução ad referendum.

Atenciosamente,

/

Z

I

~71(lla!ia Cmmen JÚauz P(~ez
Dlfetçr~'

Porl?',

Ensino - IFMT-Reitoria
de de 26/0312012

Cáceres

PROCESSO

23191.000690/2012-44
AUTOR:

ELIANE RODRIGUES FERREIRA

INTERESSADO:

COORDENAçãO DO CURSO TECNólOGO EM

ENTRADA SISTEMA: 16/10/2012 - 10:55
SETOR ORIGEM:

CAS-GAB

TíTULO:

READEQUAçãO DO PPC DO CURSO TECNólOGO EM
BIOCOMBUSTíVEIS

ASSUNTO:

READEQUAçãO DO PRO~IETO PEDAGóGICO DE CURSO
(PPC) DO CURSO TECNólOGO EM BIOCOMBUSTíVEIS
DESTE CAMPUS PARA TRâMITES DE RECONHECIMENTO
DE CURSO.

SERViÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇAo
SECRETARIA DE EDUCAÇAo PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

PROCESSO:

23191.000690/2012-44

AUTOR:

ELIANE RODRIGUES FERREIRA

INTERESSADO:

COORDENAçãO DO CURSO TECNólOGO EM

DATA DE FORMALIZAÇÃO:

16/10/2012 -10:55

SETOR ORIGEM:

CAS-GAB

TíTULO:

READEOUAçãO DO PPC DO CURSO TECNólOGO EM
BIOCOMBUSTíVEIS

ASSUNTO:

READEOUAçãO DO PROJETO PEDAGóGICO DE
CURSO (PPC) DO CURSO TECNóLOGO EM
BIOCOMBUSTíVEIS DESTE CAMPUS PARA TRâMITES
DE RECONHECIMENTO DE CURSO.

16/10/201210.56.31

.INSTITUTO FEDERAL OI"
EDUCAÇÃO. CIÊNCIA E TECNOLOGIA.

""-,~_

Matu GrU'S5o

Campus Cáceres

Cáceres, 15 de outubro de 2012.

Memorando N° 51/2012 Coordenação Curso Tecnologia em Biocombustíveis
Ao Gabinete

Assunto: abertura de processo e envio à PROEN

Prezado,
Venho por meio deste, gentilmente, solicitar, com urgência, abertura de processo e
envio de documentos para a PROEN, em nome do Pró-Reitor Ghilson Ramalho.
Este processo visa à readequação do Projeto Pedagógico de Curso (PPC) para os
tramites de reconhecimento de curso.
Segue em anexo o PPC, a normativa da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso, a
normativa do Estágio Curricular, regimento do Colegiado de Curso e regimento do Núcleo
Docente Estruturante
Atenciosamente,

Coord. Curso Tecnol. Biocombustíveis - IFMT/Campus Cáceres
POli. 46/2011/IFMT/Campus Cáceres
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1. APRESENTAÇÃO

Este projeto apresenta o Projeto Pedagógico de Curso (PPC) do Curso de
Tecnologia em Biocombustíveis, com o intuito de aprovação pelo Conselho Superior do
IFMT. Como parte integrante do PPC são apresentadas a identificação do campus,
missão, justificativas de criação e objetivos do curso. A organização curricular, o
sistema de avaliação, a gestão acadêmica e ementas dos componentes curriculares
também estão apresentadas.

1.1 Identificação do Campus

05.200.142/0001-16
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato
Grosso - Campus Cáceres
Nome de Fantasia
IFMT - Campus Cáceres
i
Esfera Administrativa Federal
Vinculação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do
i Ministério da Educação (SETEC)
I
Endereço (Rua, No)
Avenida dos Ramires, s/no. Distrito Industrial.
i
i
Cidade/UF/CEP
CEP: 78200-000
Cáceres - MT
Telefone/Fax
(65) 3221.2600
.E-mail de contato
i gabineteúD.cas.ifmt.br ou biocombustiveis@cas.ifmt.edu.br
Site do Campus
www.ifmt.cas.edu.br
i Área do Plano
PRODUÇÃO INDUSTRIAL
I
I
Legislação de criação LEI N° 11.892, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2008.
do IFMT e do campus· Art. 5°, item XVIII

CNPJ
I Razão Social:
!

!

!

!

I

1.2 Características gerais do curso superior
Habilitação
i Carga
Horária Mínima
. dos
Componentes
\ Curriculares
I Carga Horária do Estágio.
Obrigatório
su ervisionado
Carga
Horária
do
Trabalho de Conclusão de
Curso
Carga Horária Total do
Curso

TECNOLOGIA EM BIOCOMBUSTIVEIS
2.400 horas

240 horas

200 horas

!

2.840 horas
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2. PERFIL INSTITUCIONAL
2.1. Histórico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Mato Grosso e do campus Cáceres
Historicamente, a educação profissional no Brasil tem seu marco inicial durante
o governo do então presidente Nilo Peçanha, que instituiu o Decreto-Lei n. o 7.566, de
23 de setembro de 1909. O Decreto-Lei visou à formação profissional criando as
Escolas de Aprendizes Artífices com o intuito de atender ao crescente desenvolvimento
industrial e ao ciclo da urbanização. Inicialmente, a formação profissional tinha caráter
assistencialista e a partir da década de 1930 foram criadas as Escolas Superiores de
Educação Profissional, atendendo as diversas classes sociais.
Durante a década de 1940, o Brasil desenvolveu o sistema S para formação de
profissionais, compreendido na época pelo SENAI, SESC e SESI. Além da educação
para o comércio e indústria, a educação agrícola também é incentivada durante esta
década, com a criação da Lei Orgânica da Educação Nacional do Ensino Primário,
Normal e Agrícola em 1946.
O Estado de Mato Grosso acompanhou os avanços da educação profissional,
com a criação, em Cuiabá, da Escola de Aprendizes Artífices de Mato Grosso
(EAAMT) fundada em 23 de setembro de 1909 e vinculada ao Ministério de Indústria e
Comércio. Em 1930, a EAAMT vinculou-se ao Ministério da Educação e Saúde
Pública. Porém, devido a diversos decretos e leis, a instituição mudou de nome diversas
vezes, sendo eles: Liceu Industrial de Mato Grosso (UMT) em 1941; Escola Industrial
de Cuiabá (EIC) em 1942; Escola Industrial Federal de Mato Grosso (EIFMT) em 1965;
Escola Técnica Federal de Mato Grosso (ETFMT) em 1968; Centro Federal de
Educação Tecnológica de Mato Grosso (CEFET-MT) em 2002 e, finalmente, em
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia (IFMT) em 2008.
Na sua história de formação profissional, iniciada na formação de artífice, foi
evoluindo com a formação em cursos industriais básicos e de mestria, agregou o ensino
profissional ao curso ginasial (hoje conhecida como Educação Básica) até a integração
do curso técnico com o 20 grau (hoje denominado de Ensino Médio). Atualmente, além
do ensino médio e do ensino profissional de nível técnico e básico, a Instituição passou
a oferecer o ensino profissional de nível tecnológico e a pós-graduação em nível Lato
Sensu e Strictu Sensu.
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Em 17 de agosto de 1980, foi fundada, na cidade de Cáceres - MT, a Escola
Agrotécnica Federal de Cáceres. E, em 2008, a partir da Lei n° 11.892, de 29 de
dezembro de 2008, a Escola Agrotécnica Federal de Cáceres tornou-se um dos campi do
IFMT, ligado ao Ministério da Educação e vinculado à Secretaria de Educação
Profissional e Tecnológica - SETEC/MEC.
O campus Cáceres é o resultado de um programa de expansão e melhoria do
ensino Técnico Profissionalizante, com a participação do MEC - PREMEM, do
Governo de Mato Grosso e da Prefeitura Municipal de Cáceres - MT. Para sua
edificação inicial foram utilizados recursos de contrato de empréstimo n° 379/SF

BR

do Banco Interamericano de Desenvolvimento, firmado em junho de 1979.
O campus Cáceres, localizado no extremo norte do Pantanal, à margem esquerda
do Rio Paraguai, na região sudoeste do estado de Mato Grosso.
Em relação a sua infraestrutura, o campus possui uma área de 320 hectares,
composta pela parte administrativa e pedagógica do campus, com: 11 salas de aula, três
laboratórios de ensino, um para Biologia, um para Física e outro para Química, dois
laboratórios de informática, uma sala virtual, uma biblioteca, uma sala de áudio visual,
dois blocos de salas de professores, um refeitório, 18 salas destinadas à administração,
duas salas destinadas ao atendimento médico e odontológico, uma sala de cooperativa e
uma cantina.
No campus existem os setores com laboratórios de Fitossanidade, Microbiologia,
Bromatologia e Análise de Alimentos, Análises de Solos, Sementes, Processamento de
Carnes e Processamento de Frutas. Possui ainda um Laticínio Escola, uma Usina de 100
m2 de produção de Álcool combustível, uma Mini Usina de 100 m2 de produção de
Biodiesel, uma fábrica de ração, um centro de formadores de Inseminação Artificial em
Bovinos, uma oficina mecânica, uma marcenaria e 11 salas de aula ligadas às áreas de
formação oferecidas pela instituição, além de seis alojamentos e oito residências de
funcionários. Na parte de esporte, existe uma quadra aberta e um campo de futebol
Society iluminados e um campo de futebol oficial.

Além das atividades de ensino, a escola desenvolve pesquisa e extensão nas áreas
de Avicultura, Suinocultura, Piscicultura, Animais silvestres, Apicultura, Bovinocultura
- leite e corte

Forragicultura, Equinocultura, Olericultura, Culturas Anuais,

Fruticultura, Geoposicionamento, Agroindústria, Informática e Florestal.
No contexto socioeconômico regional, o campus Cáceres está integrado no
Estado de Mato Grosso que se destaca pela diversidade de recursos naturais, propiciada

5

.............. -:::'~.:'.:.:.~:::::...:

pela presença de três importantes biomas (floresta amazônica, cerrado e pantanal),
sendo o berço das águas de três grandes bacias hidrográficas (Paraguai-Paraná,
Amazonas, e Araguaia-Tocantins) e ao mesmo tempo, uma grande fronteira de
agronegócios, firmado nacionalmente como o maior produtor de grãos e algodão. Esse
fato sugere a necessidade de políticas de ocupação planejadas, aos níveis econômicos,
sociais, ambientais e culturais. Basicamente fundamentada nas atividades agropecuárias,
a economia do Estado caracteriza-se por uma agricultura empresarial, voltada à
produção para a exportação, especialmente de soja e algodão.
Destaca-se, também, por significativamente a produção de cana de açúcar, milho
e arroz, entre outras, destacando e, ainda, na produção de borracha plantada de quase 30
mil toneladas, com um crescimento nos últimos 10 anos na ordem de 258%, bem como
a extração de madeira, que no ano de 2002 atingiu 2.725.512 m 3 . O rebanho bovino
conta atualmente com 24 milhões de cabeças, alcançando na década um crescimento de
120%, acompanhado pela produção avícola, que no mesmo período registrou
crescimento de 164%. Ovinos, caprinos e suínos complementam o quadro da pecuária
mato grossense. Ao lado da agricultura empresarial, a agricultura familiar é segmento
importante, especialmente em virtude da política de reforma agrária, que assentou um
número considerável de famílias na última década.
Com o intuito de integrar a realidade regional com o processo educativo, desde
sua fundação, o IFMT - Campus Cáceres sempre buscou firmar seu currículo a partir
das proposições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, principalmente as diretrizes
da reforma do Ensino Profissional, que tem como objetivo precípuo à eficiência das
Instituições Federais, a adoção de currículos harmonizados com a realidade do mercado
de trabalho, aliada à oferta de cursos diversificados que atendam holisticamente os
anseios da clientela.
Assim sendo, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - Campus
Cáceres, com a vocação para a formação de profissionais na área agroindustrial, vem
propor o Curso Superior de Tecnologia em Biocombustíveis com objetivo de atender a
demanda de profissionais capacitados na produção de combustíveis obtidos a partir de
fontes renováveis e/ou sustentáveis, de maneira econômica e socialmente justa,
promovendo o equilíbrio e a sustentabilidade ambiental da região e país.
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2.2 Missão

Proporcionar a formação científica, tecnológica e humanística nos vários níveis e
modalidades de ensino, pesquisa e extensão, de forma plural, inclusiva e democrática,
pautada no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional, preparando o
educando para o exercício da profissão e da cidadania com responsabilidade ambiental.

2.3. Objetivos do Instituto

Tendo por base as metas e ações apontadas pelo PDE (Plano de Desenvolvimento da
Educação), respeitadas as possibilidades e condições atuais e considerando a evolução
das ações do plano de expansão da rede federal de educação profissional e tecnológica,
o IFMT tem por objetivos:
./' Ministrar educação profissional técnica de nível médio (mínimo de 50% de suas
vagas), na forma de cursos integrados, subsequentes e concomitantes, incluindo-se
EJA, para os concluintes do ensino fundamental e para o público da educação de
jovens e adultos .
./' Ministrar em nível de educação superior:
•

Cursos superiores de tecnologia visando à formação de profissionais para os
diferentes setores da economia;

•

Cursos de licenciatura e programas especiais de formação pedagógica, com
vistas à formação de professores para a educação básica (mínimo de 20% de
suas vagas);

•

Cursos de bacharelado e engenharia, visando à formação de profissionais para os
diferentes setores da economia e áreas do conhecimento;

•

Cursos de pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento e especialização,
visando á formação de especialistas nas diferentes áreas do conhecimento; e

•

Cursos de pós-graduação stricto sensu de mestrado e doutorado, que contribuam
para promover o estabelecimento de bases sólidas em educação, ciência e
tecnologia, com vista ao processo de geração e inovação tecnológica .

./' Ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, nas modalidades
presencial e à distância, objetivando a capacitação, o aperfeiçoamento, a
especialização e a atualização de profissionais, em todos os níveis de escolaridade,
nas áreas da educação profissional e tecnológica.
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../' Realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas e
tecnológicas, estendendo seus beneficios à comunidade .
../' Desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e finalidades da
educação profissional e tecnológica, em articulação com o mundo do trabalho e os
segmentos sociais com ênfase na produção, desenvolvimento e difusão de
conhecimentos científicos e tecnológicos .
../' Estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho e renda, e
à emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local
e regional .
../' Fomentar a cultura do empreendedorismo e de apoio à inovação tecnológica, em
consonância com as ações em curso no Estado de Mato Grosso relativas ao
programa liderado pela Rede Criativa

Rede Matogrossense de Incubadoras de

Empresas que congrega oito incubadoras em seis municípios e o Programa de
Incubadoras de Cooperativas Populares em implantação em dois municípios. Em
ambos os programas, os CEFET's já figuram como atores principais, em articulação
com o Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério da Ciência e Tecnologia e
agências de fomento .
../' Apoiar a oferta do ensino de ciências nas escolas públicas das redes municipal e
estadual.
../' Oferecer programas especiais de formação pedagógica inicial e continuada com
vistas à formação de professores para a educação profissional e tecnológica e
educação básica, de acordo com as demandas de âmbito local e regional, em
especial, nas áreas das ciências da natureza e em matemática.

2.4 Justificativa do Instituto

A educação profissional, como é definida pelo Ministério da Educação, pretende
preencher, em curto prazo, as lacunas criadas no mercado de trabalho com a chegada de
novas tecnologias ou pela a necessidade por novos serviços. Nos últimos anos, por
exemplo, a demanda por profissionais qualificados para atuarem no setor bioenergético
tem sido superiores às ofertas, necessitando pois da interferência do estado brasileiro.
A educação profissional de nível tecnológico, objetiva garantir aos cidadãos o
direito à aquisição de competências profissionais que os tornem aptos para a inserção
em setores profissionais nos quais haja utilização de tecnologia.
Os Cursos Superiores de Tecnologia deverão:
8

- incentivar o desenvolvimento da capacidade empreendedora e da
compreensão do processo tecnológico, em suas causas e efeitos;
- incentivar a produção e a inovação científico-tecnológica, e suas
respectivas aplicações no mundo do trabalho;
- desenvolver competências

profissionais

tecnológicas,

geraiS e

específicas, para a gestão de processos e a produção de bens e serviços;
- propiciar a compreensão e a avaliação dos impactos sociais,
econômicos e ambientais resultantes da produção, gestão e incorporação
de novas tecnologias;
- capacitar os indivíduos à educação continuada e acompanhar as
mudanças nas condições de trabalho,

bem como,

propIcIar o

prosseguimento de estudos em cursos de pós-graduação.
Diante do exposto e das necessidades inerentes ao setor tecnológico da
bioenergia, necessário faz-se atuar na capacitação de cidadãos para atenderem ao setor
produtivo de biocombustíveis, procurando aliar produção, sustentabilídade inclusão
social e preservação ambiental.

3. OBJETIVOS DO CURSO

o curso de Tecnologia em Biocombustíveis tem como objetivo geral formar o
profissional Tecnólogo em Biocombustíveis, da área de Produção Industrial, capaz de
atuar, de maneira sustentável, na cadeia produtiva de biocombustíveis sólidos, líquidos
e gasosos.
Como objetivos específicos, o curso pretende formar um profissional capaz de
produzir e garantir a qualidade biocombustíveis. Na cadeia produtiva, o profissional
deverá ser apto para planejar, dirigir, monitorar, gerenciar, controlar, pesquisar e
desenvolver tecnologias referentes a matérias-primas, produtos e coprodutos utilizados e
gerados

na produção de

biocombustíveis,

sustentabilidade.
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sempre visando

à

promoção da

4. JUSTIFICATIVA DO CURSO

De acordo com Santos et aI. (2009), a extensão territorial, clima e solo do Brasil
garantem a vantagem e estrutura para exploração de biomassa para 1lns alimentícios e
energéticos.
Além disso, as políticas internacionais para minimização da poluição do ar,
juntamente com as mudanças climáticas e a geração de resíduos tóxicos resultantes do
uso de combustíveis fósseis têm um significativo impacto na qualidade do meio
ambiente. Neste panorama, surgem os biocombustíveis como uma alternativa de grande
potencial, visto que são obtidos de fontes renováveis da biomassa, sendo considerados
combustíveis "ecologicamente corretos", pois podem reduzir de maneira significativa a
emissão de poluentes tais como o monóxido de carbono e os hidrocarbonetos não
queimados(BIOD IESEL, 2009).
Assim, o uso de biocombustíveis no país, com ênfase no álcool e biodiesel, além
de constituir uma importante opção para a diminuição da dependência dos derivados de
petróleo com ganhos ambientais, representa um novo mercado para o setor
agroindustrial. Por se tratarem de combustíveis advindos de biomassas, tornam-se
excelentes alternativas ao uso de geração de energia para a humanidade.
No Brasil, o biocombustível mais conhecido é o álcool etílico proveniente da
cana de açúcar. A cana é um produto completo porque produz açúcar, etano I e bagaço,
cuja queima pode gerar vapor para cogeração de energia elétrica. Contudo, possui
diversas desvantagens, como o fato de não resolver o problema da dependência de todos
os derivados do petróleo.
Outro biocombustível em alta nas discussões brasileiras é o Biodiesel,
combustível gerado por meio da transesterificação de óleos e gorduras. Além de ser
naturalmente menos poluente, pois reduz as emissões poluentes dos derivados de
petróleo, possui elevada capacidade de lubrificar as máquinas e motores reduzindo
possíveis danos, é seguro para armazenar e transportar porque é biodegradável, não é
tóxico, explosivo e inflanlável à temperatura ambiente, não contribui para a chuva ácida
por apresentar baixo teor de enxofre em sua composição e permite dispensar
investimentos em grandes usinas, ou linhas de transmissão, para atendimento local de
energia em regiões com pequena demanda.
Tendo em vista tantas vantagens, o governo brasileiro tem estimulado a
produção e comercialização do biodiesel, sendo o marco principal a publicação do
Decreto nO. 5.488, de 20 de maio de 2005, que regulamenta a Lei n.o 11.097, de 13 de
10

janeiro de 2005. Essa Lei dispõe sobre a introdução do biodiesel na matriz energética
brasileira. Inicialmente a proporção autorizada é 2% ao diesel comum até 2008 e 5% até
2013.
Em 2009, a produção nacional de etanol anidro e hidratado foi de 26,1 milhões
de m3 , um aumento de 10,4% para o período de 2000-2009. A região Centro-Oeste
apresentou taxa de crescimento positiva em 18,8%. Em Mato Grosso, a produção
ultrapassou os 800 mil m 3 . A produção nacional de biodiesel puro (B 100), neste mesmo
ano, foi cerca de 4,4 milhões m3, por 48 empresas distribuídas em todas as regiões,
sendo 23 instaladas no estado de Mato Grosso. Encontra-se em Rondonópolis (MT) a
terceira empresa de maior produção nacional, com 165,9 mil m3 , tendo o óleo de soja a
principal matéria-prima para a produção de biodiesel (B100) (ANP, 2010), sendo
evidente uma perspectiva de crescimento no Estado para os próximos anos.
O Estado de Mato Grosso, em 2009, produziu quase 1,5 milhões toneladas de
algodão, mais de 16 milhões toneladas de cana-de-açúcar e quase 18 milhões toneladas
de soja, sendo que a produção dobrou em nove anos (SEPLAN, 2010)
Cáceres é a cidade polo da Região VII do Estado, que compreendem os
municípios de Porto Esperidião, Mirassol D'Oeste, Glória D'Oeste, São José dos
Quatro Marcos, Curvelândia, Araputanga, Indiavaí, Figueirópolis D'Oeste, Lambari
D'Oeste, Rio Branco, Salto do Céu, Reserva do Cabaçal, Jauru, Vale de São Domingos,
Pontes e Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Conquista D'Oeste, Nova Lacerda,
Comodoro, Campos de Júlio e Sapezal.
O município, em 2009, contava com 17 escolas de Ensino Médio das 53 escolas
da Região VII. O número de matrículas, nesse ano, em Cáceres, foi de 4.139 alunos
matriculados. Na Região VII, o número de alunos matriculados foi de 13.280. Ou seja,
31 % dos alunos matriculados residem na região de Cáceres (SEPLAN, 2010).
Considerando

as

características

do

agronegócío

e

da

produção

de

biocombustíveis em Mato Grosso, a preocupação ambiental e sustentável dos biomas e
da sociedade, a demanda de alunos matriculados na Região VII do Estado e no
município de Cáceres, aglomeração de pequenas propriedades rurais e estrutura t1sica
no campus, justifica-se a criação de um curso na área de Produção Industrial,
especificamente o de Tecnologia em Biocombustíveis, pelo Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso
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Campus Cáceres.

5. PERFIL PROFISSIONAL

o

Tecnólogo em Biocombustíveis deverá ser um profissional de formação

específica, no campo dos biocombustíveis, atuando nas áreas de utilização de biomassa,
aproveitamento de resíduos agroindustriais, produção e controle de qualidade de
biocombustíveis.

o

Tecnólogo em Biocombustíveis poderá atuar em Usinas Sucroalcooleiras,

Usinas de Biodiesel, Produção de Biogás e Laboratórios de Controle de Qualidade,
desenvolvendo

atividades

de pesquisa,

planejamento, direção,

monitoramento,

gerenciamento e controle de matérias-primas, produtos e coprodutos utilizados e
gerados na produção de biocombustíveis.
Será um indivíduo que proporcionará soluções de problemas relativos à cadeia
produtiva de biocombustíveis, devendo ser um profissional capaz de:
• Compreender

a

dinâmica

das

cadeias

produtivas

dos

diferentes

biocombustíveis;
• Conhecer as diversas matérias primas com potencial de utilização na
fabricação de biocombustíveis;
• Produzir biocombustíveis compreendendo os impactos gerados sobre a
economia, meio ambiente e sociedade;
• Prever e minimizar o impacto ambiental relacionado às cadeias produtivas
dos diferentes biocombustíveis;
• Pesquisar e desenvolver métodos para produção, padronização e controle de
qualidade de biocombustíveis;
• Realizar vistoria, perícia, avaliação, arbitramento e serVIços técnicos;
elaboração de pareceres, laudos e atestados no âmbito de biocombustíveis;
• Conhecer e atender à legislação relacionada à produção de biocombustíveis e
questões ambientais.

6. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

As áreas de estudo do Curso Superior de Tecnologia em Biocombustíveis
contemplarão componentes curriculares e a carga horária, levando-se em consideração a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional

LDB (Lei nO 9394/96), o Decreto

5.154, de 23 de julho de 2004, e o Catálogo Nacional de Cursos Superiores de
Tecnologia.
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o curso de Tecnologia em Biocombustíveis apresentará periodicidade de seleção
anual e regime de matrícula semestral previsto em calendário acadêmico. Serão
ofertadas 40 vagas pelo sistema de vestibular e/ou ENEM.
Independentemente do vestibular e/ou ENEM, poderão ocorrer editais de
seleção, regidos por normativas do IFMT, para transferência interna e/ou externa, bem
como para ingressar como portador de diploma de áreas correlatas, dependendo da
disponibilidade de vagas no curso.
O tempo previsto para integralização do curso será de seis semestres (três anos).
A Carga Horária Total do curso será de 2.840 horas, divididas em 2.400 horas de
componentes

curriculares

(disciplinas

de

formação

básica

e

de

formação

técnica/específica), 200 horas destinadas ao Trabalho de Conclusão de Curso e 240
horas de Estágio Obrigatório Supervisionado.
Em atendimento à Lei n.o 9.795, de 27 de abril de 1999, e ao Decreto n.o 4.281,
de 25 de junho de 2002, as questões ambientais serão desenvolvidas de forma contínua
e transversal, integrando a educação ambiental nas disciplinas "Gestão Ambiental de
Resíduos Industriais" e "Avaliação de Impactos Ambientais e Legislação Ambiental",
presentes como componentes curriculares.
As questões étnico-raciais serão discutidas de forma complementar ao
desenvolvimento dos componentes curriculares, conforme preveem a Lei n.o 11.645, de
10 de março de 2008, e a Resolução CNE/CP n.o 01, de 17 de junho de 2004.
Considerando o Decreto n.o 5.626, de 22 de dezembro de 2005, a disciplina de
LIBRAS

Língua Brasileira de Sinais - será ofertada corno disciplina optativa.

Para fins de aprovação dos componentes curriculares, os alunos serão avaliados
nas habilidades e competências, envolvendo conhecimento teórico e/ou prático, através
de sistemas avaliativos descritos posterioremente. O Trabalho de Conclusão de Curso e
o Estágio Obrigatório Supervisionado possuem regimentos próprios, anexados ao PPC,
que preveem como será dada a aprovação do acadêmico nestes quesitos.
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7. ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO

4

10

Matemática Aplicada

2

40

Produção de Texto e Leitura

2

40

BAS05 Desenho Técnico

2

40

BAS06 Educação Física I

2

40

2

40

Física Geral

Química Orgânica I
: Inglês Instrumental
Gestão Ambiental de Resíduos
Industriais
i Educação Física II
r--:~_.L

40

i
i

BAS 19 Química Orgânica Experimental

2

40

BAS20 Bioquímica

4

80

BAS21

2

40

BAS22
BAS23 Ecologia
BAS24 Físico-Química

14

_ .......... ".".. ,<'.

Máquinas e Motores

6

120

Fitotecnia I

4

80

Tecnologia de Produção de Biomassa

4

80

4

80

2

40

2

40

Tecnologia de Processos Fermentativos

4

80

Geociências e Recursos Energéticos

2

40

2

40

2

40

6

120

4

80

Tecnologia de Produção de
Biocombustíveis I
i Enzimologia Aplicada a Produção de
BI007
Biocombustíveis
Controle de Qualidade em
, BI008
Biocombustíveis
BI006

5°

•Operações Unitárias
Fitotecnia 11

Tecnologia de Produção de
Biocombustíveis II
BI015 Laboratório de Produção

6°

BI016 Biotecnologia Vegetal
Avaliação de Impactos Ambientais e
Ambiental

80
80

Disciplinas optativas:
Armazenamento
e
Transporte
de
Biocombustíveis;
Gestão da Qualidade, Acreditação e
Certificação;
Tratamento de efluentes industriais;
LIBRAS 
Brasileira de Sinais
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8. APLICAÇÃO DA ESTRUTURA CURRICULAR

A estrutura curricular do Curso Superior de Tecnologia em Biocombustíveis será
aplicada em no mínimo 100 dias letivos por semestre e com matrícula semestral,
previstos em calendário acadêmico próprio, conforme prevê a LDB (Lei n.o 9.394, de 20
de dezembro de 1996).
A carga horária semanal será de, no mínimo, 20 horas/aulas, totalizando quatro
aulas diárias com duração de 60 minutos cada.
Poderão ocorrer aulas aos sábados, previstas em calendário acadêmico ou
conforme necessidade do docente ou do componente curricular.
O curso poderá ser ofertado em turnos diurnos e/ou noturno, dependendo da
demanda do campus.
O curso será organizado em quatro fases distintas.
A Primeira Fase é caracterizada pelos Componentes Curriculares Básicos
(Código BAS), com duração de três semestres, e é composta por 24 componentes
curriculares (disciplinas) que juntos totalizam 1.200 horas.
A

Segunda

Fase

é

caracterizada

pelos

Componentes

Curriculares

Profissionalizantes (Código BIO), também com duração de três semestres, e contempla
18 componentes curriculares (disciplinas) que juntos totalizam 1.200 horas.
Se possível, os componentes curriculares básicos e/ou profissionalizantes
deverão conter aulas

práticas, poderão

ser complementados com

atividades

complementares (elaboração de projetos, apresentação em congressos, seminários,
fóruns, pesquisas etc.) e visitas técnicas a laboratórios, indústrias ou Instituições de
Ensino Superior para acompanhamento de rotinas ou processos relacionados à produção
de biocombustíveis. As aulas práticas, as atividades complementares e as visitas
técnicas deverão ser registradas no diário de classe.
A Terceira Fase é caracterizada pelo Trabalho de Conclusão de Curso (TCC),
dividido em duas etapas: Trabalho de Conclusão de Curso I (Código TCCI) e Trabalho
de Conclusão de Curso II (Código TCCII), totalizando 200 horas. O TCC terá um
docente responsável pela execução do regimento (anexo ao PPC), caracterizado pela
elaboração e defesa de um pré-projeto, de um projeto e de urna monografia. A
aprovação no TCC é componente obrigatório para recebimento de diploma.
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A Quarta Fase é caracterizada pelo Estágio Obrigatório Supervisionado (Código
EOS) com carga horária de 240 horas. O EOS será realizado de acordo com a Lei
11.788, de 25 de setembro de 2008, e regulamentos próprios do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (anexo ao PPC). O EOS é,
resumidamente, caracterizado pelo convênio entre a empresa/órgão e o IFMT, entrega
de Plano de Estágio e de Relatório de Estágio. O Plano e Relatório de Estágio serão
avaliados por professores designados pelo Colegiado de Curso. O aluno poderá realizar
o EOS a partir do 5° semestre do curso. A realização e aprovação do EOS é componente
obrigatório para emissão de diploma.
O acadêmico que cursou, em outro curso superior, disciplinas correlatas aos
componentes curriculares do curso de Tecnologia em Biocombustíveis, poderá solicitar
o aproveitamento de estudos, nas datas previstas em calendário, apresentando histórico
escolar da IES de origem, ementa e plano de ensino da disciplina pretendida. Para o
pedido ser deferido, após análise do docente da disciplina e aprovação do Colegiado,
deverá apresentar compatibilidade de ementa e de conteúdo programático, bem como
uma carga horária igualou superior a 75% da carga horária descrita no componente
curricular pretendido.
9. AVALIAÇÃO DO PROCESSO ENSINO/APRENDIZAGEM

O processo de avaliação da aprendizagem deve ser amplo, contínuo, gradual,
cumulativo e cooperativo, envolvendo todos os aspectos qualitativos e quantitativos da
formação do educando, conforme prescreve a LDB. A avaliação, compreendida como
uma prática de investigação processual, diagnóstica, contínua, cumulativa, sistemática e
compartilhada em cada etapa educativa, com diagnóstico das dificuldades, destina-se a
verificar se a aprendizagem atingiu os objetivos propostos e a partir daí, apontar
caminhos para a melhoria do processo educativo.
A avaliação dos alunos dar-se-á conforme a Organização Didática do IFMT.
Porém, cada componente curricular deverá conter, no mínimo, duas avaliações formais.
Caberá ao professor, no decorrer do processo educativo, promover meios para a
recomposição das competências não desenvolvidas pelos alunos.
A verificação do rendimento escolar será feita de forma diversificada, a mais
variada possível, de acordo com a peculiaridade de cada processo educativo, contendo
entre outros:
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I - atividades individuais e em grupos, como: pesqmsa bibliográfica,
demonstração prática e seminários;
II - pesquisa de campo, elaboração e execução de projetos;
lU - avaliações escritas e/ou orais: individual ou em equipe;
IV - produção científica, artística ou cultural.

9.1 Sistema de avaliação

o

sistema de avaliação deverá envolver todos os aspectos qualitativos e

quantitativos do perfil profissional, utilizando-se dos seguintes instrumentos: prova
escrita, exposição temática (seminários), participação efetiva do aluno, relatórios, dentre
outros recursos didáticos e frequência mínima de 75%.
Para a valoração das avaliações pode-se usar de valores absolutos ou
fracionados, entre zero (0,0) e dez (10,0), com arredondamento de uma casa decimal.
Ao final do semestre, cada componente curricular deverá ser composto por Nota
Final, Recuperação e Exame Final.

Define-se como Nota Final a média semestral obtida das avaliações durante o
semestre, com arredondamento de uma casa decimal.
Define-se como Recuperação o período de atividades após o final de cada
semestre com carga horária de, no mínimo, 10% da carga horária do componente
curricular a que se refere. A sistemática de recuperação está descrita posteriormente.
Define-se como Exame Final uma avaliação escrita, individual e sem consulta
que será aplicada ao final do período de Recuperação. Se for de valor maior, a nota do
Exame Final irá substituir a Nota FinaL
Os dias e a carga horária em que serão executadas as atividades de Recuperação
e de Exame Final não deverão contar como dias letivos e nem incluídas na carga horária
total do componente curricular.
As condições para Aprovação, Recuperação e Exame Final no componente
curricular estarão condicionadas ao esquema descrito no quadro 01.
As aulas, frequências, avaliações, Nota Final, Recuperação e Exame Final
deverão ser organizados em Diários de Classe, com modelo próprio do campus. Os
Diários de Classe deverão ser entregues à Coordenação de Registros Escolares até 05
(cinco) dias úteis após o término do semestre, pelos professores que ministram as
disciplinas que compõem o respectivo semestre.
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Quadro 01 - Situação acadêmica em relação as condições de notas e frequência do
aluno.
Condição
Situação do acadêmico

Nota Final 2: 6,0 e

Aprovado

Frequência 2: 75%
Nota Final < 6,0

Necessita fazer a Recuperação e o

Frequência 2: 75%

Exame Final

Ter frequência na Recuperação e
Exame Final 2: 6,0 e

Aprovado após Exame Final

Frequência 2: 75%
Nota Final < 6,0 e
Exame Final < 6,0 e

Reprovado por nota

Frequencia 2: 75%
Nota Final 2: 6,0 e

Reprovado por falta

Frequência < 75%
Nota Final < 6,0 e

Reprovado por nota e falta

Frequência < 75%

9.2 Direito à continuidade no semestre subsequente e sistemática de dependência

Terá direito à continuidade dos estudos no semestre subsequente e realizar a
disciplina de dependência o acadêmico que:
I - obtiver Nota Final ou nota no Exame Final inferior a 6,0 (seis) e igual
ou superior a 4,0 (quatro) em no máximo dois componentes curriculares e
frequência mínima de 75%;
11 - obtiver Nota Final e nota no Exame Final inferior a 4,0 (quatro) em um
componente curricular e frequência mínima de 75%.
O aluno que ultrapassar o limite de até três disciplinas para Recuperação ou até
duas para dependência, será considerado reprovado no semestre e deverá cursar
integralmente o semestre reprovado.
O acadêmico deverá cursar novamente o componente curricular, na forma de
depêndencia, a disciplina em que foi considerado reprovado, desde que preencha os
requisitos descritos acima.
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A disciplina de dependência poderá ser ofertada em horários e períodos
diferenciados dependendo da demanda do campus. Caso não seja ofertada em horários e
períodos diferenciados, o aluno deverá cursar a disciplina juntamente com outra turma
quando o componente curricular for ofertado normalmente na estrutura curricular do
curso.
9.2 Sistemática de Recuperação e do Exame Final

A recuperação será qualitativa e quantitativa, será tanto dos conteúdos
programáticos trabalhados durante o semestre, quanto de valoração semestral. Esta
proposição de recuperação visa implantar uma sistemática de avaliação contínua e
processual, buscando a todo o momento diagnosticar quais foram os conceitos não
internalizados pelos discentes. Assim, deverá fazer a recuperação semestral todo
discente, com frequencia maior ou igual a 75%, que não obtiver Nota Final igualou
superior a seis (6,0) em até três componentes curriculares no semestre.
Entende-se que os estudos de recuperação compreendem todas as atividades
feitas com o objetivo de recompor competências e habilidades que não tenham sido
desenvolvidas satisfatoriamente no processo normal.
A recuperação será realizada após o término do semestre, em horário
estabelecido pelos professores e deverá corresponder a pelo menos 10% (dez por cento)
da carga horária do componente curricular no semestre.
Para cada disciplina, será aplicado um único Exame Final, individual e sem
consulta.
Na recuperação semestral deverá ser trabalhado o conteúdo programático
ensinado em cada disciplina durante o semestre.
Deverão ser registrados no diário de classe os conteúdos e as atividades
desenvolvidas durante os estudos de recuperação.
A frequência aos estudos de recuperação é obrigatória.

10. REQUISITOS DE ACESSO

Para matricular-se no curso de Tecnologia em Biocombustíveis oferecido pelo
IFMT - Cáceres, o candidato deverá:
•

Ter concluído o Ensino Médio e ter sido aprovado em processo seletivo
próprio ou via ENEM, conforme legislação vigente, ou
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•

Realizar transferência interna ou externa, desde que atenda as normas
acadêmicas vigentes, ou

•

Ser portador de diploma de curso supenor e atender as normas
acadêmicas para o ingresso.

Serão 40 vagas anuais ofertadas para ingresso pelo ENEM ou processo seletivo.
As vagas para transferência interna ou externa e para portador de diploma de curso
superior será ofertada conforme disponibilidade de vagas e através de edital próprio.

11. MATRÍCULA
Para efetuar a primeira matrícula o aluno deve apresentar uma cópia legível e o
original ou cópia autenticada dos seguintes documentos: Certidão de Nascimento ou
Casamento; Histórico escolar e certificado de conclusão do Ensino Médio; RG; CPF;
Reservista, se for o caso, Comprovante de endereço. Além de duas fotos 3/4 iguais e
recentes.
Antes do início de cada semestre letivo o aluno deve se matricular no semestre
ou dependência que irá cursar, comparecendo na secretaria e assinando o requerimento
de matrícula.

12. GESTÃO ACADÊMICA
12.1 Coordenação do Curso
O Curso Superior de Tecnologia em Biocombustíveis terá uma coordenação
responsável pela organização e funcionamento do mesmo. A coordenação do curso será
composta por um docente do corpo efetivo eleito pelos servidores docentes efetivos que
ministram as disciplinas básicas e profissionalizantes do curso e pelo corpo discente.
Compete à Coordenação do curso:
I - Discutir e proceder avaliações da matriz curricular do curso;
II - Representar o colegiado junto aos órgãos do IFMT

Campus Cáceres;

111 - Executar as deliberações do colegiado;
IV - Cumprir as determinações dos órgãos da administração;
V - Designar relator ou comissão para o estudo de matéria a ser decidida pelo
colegiado;
VI - Manter sistema acadêmico do curso atualizado junto a Secretaria Escolar
do IFMT

Campus Cáceres.
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Também é atribuição do coordenador de curso tomar as medidas necessárias
para garantir a adequada formação dos alunos e execução deste projeto pedagógico. O
mandato do coordenador obedecerá às regras estabelecidas pelo Regimento Interno do
IFMT - Campus Cáceres.

12.2 Núcleo Docente Estruturante (NDE)

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) deverá ser constituído por um grupo de
docentes, com atribuições acadêmicas de acompanhamento, atuante no processo de
concepção, consolidação e contínua atualização do Projeto Pedagógico do Curso do
Curso de Tecnologia em Biocombustíveis.
São atribuições do Núcleo Docente Estruturante:

1. Elaborar o Projeto Pedagógico do curso definindo sua concepção e
fundamentos;
2. Estabelecer o perfil profissional do egresso do curso;
3. Atualizar periodicamente o projeto pedagógico do curso;
4. Conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação no
Colegiado de Curso, sempre que necessário;
5. Supervisionar as formas de avaliação e acompanhamento do curso definidas
pelo Colegiado;
6. Analisar e avaliar os Planos de Ensino dos componentes curriculares;
7. Promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando os eixos
estabelecidos pelo projeto pedagógico;
8. Acompanhar as atividades do corpo docente, recomendando ao Colegiado de
Curso a indicação ou substituição de docentes, quando necessário.
9. Indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisas e
extensão, oriundas de necessidades do curso, de exigências do mundo do trabalho e
alinhadas às políticas públicas relativas à área de conhecimento do curso.
10. Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos
Superiores de Tecnologia.
O Núcleo Docente Estruturante terá regimento próprio anexo ao PPC.

12.3 Colegiado do Curso

O Colegiado do Curso será composto por dois docentes titulares, dois docentes
suplentes, um acadêmico titular, um acadêmico suplente e um servidor técnico
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administrativo. Os docentes deverão ministrar disciplinas no curso e serão eleitos pelos
seus pares. Os acadêmicos deverão estar com a matrícula ativa e serão eleitos pelos seus
pares. O servidor técnico-administrativo será indicado pela Direção de Ensino.
O colegiado de curso seguirá as determinações previstas no Regimento Interno e
Proposta Pedagógica do IFMT - Campus Cáceres, anexo no PPC.
Dentre outras, são competências do colegiado:
I) Propor aos órgãos superiores da instituição o estabelecimento de convênios
de cooperação técnica e científica com instituições a fins com o objetivo de
desenvolvimento e capacitação no âmbito do curso;
lI) Verificar e avaliar semestralmente a execução dos Planos de Ensino dos
componentes curriculares e propor as ações cabíveis;
UI) Participar da avaliação e reformulação dos Planos de Ensino de cada
componente curricular, periodicamente ou sempre que for solicitado;
IV) Propor ao NDE, em articulação com o Coordenador do Curso, alterações no
currículo do curso, quando for o caso;
V) Examinar e decidir sobre as questões solicitadas pelo corpo docente e
discente, ou encaminhar ao setor competente para parecer detalhado dos
assuntos cuja solução exceda as suas atribuições;
VI) Estudar e apontar causas determinantes do baixo rendimento escolar e
evasão de alunos do curso ou componentes curriculares a partir de dados
obtidos junto à Secretaria Escolar;
VII)

Fazer cumprir a organização didático-pedagógica do Curso Superior de

Tecnologia em Biocombustíveis, propondo alterações sempre que forem
evidenciadas;
VIU) Auxiliar na manutenção da ordem no âmbito escolar e na gestão
hierárquica da instituição;
IX) Delegar competência no limite de suas atribuições.
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12.4 Quadro de Docentes
12.4.1 Em 2009
Docente: João Vicente Neto
Formação: Licenciado em Ciências Agrícolas I Titulação: Doutor em Ciência dos Alimentos
I Ree;ime de trabalbo: 40 horas DE
. CPF: 688.662.674-49
Tempo de experiência uo magistério: 19 anos
,

Doceute: Mardelides da Silva Lima
I Titulação: Mestrado em Educação
Formação: Letras
CPF: 202 593 011-91
I Ree;ime de trabalho: 40 horas DE
Tempo de experiência no mae;istério: 30 anos
Média de discipliua/docente: 3 disciplinas
Lattes (link): http://lattes.cnpq.brlI253697561050451

Formação: Licenciatura Em Matemática
CPF: 065.062.568-42

Titulação: Mestrado em Estatística
Ex erimentação A ronômica.
Re ime de trabalho: 40 horas

I

e.

Docente: Oilmar Batista Marostega
I Titulação: Mestrado
Formação: Licenciatura Ciências Agrícolas
CPF: 422.520.080-91
I Ree;ime de trabalho: 40 horas DE
Tempo de experiência no magistério: 29 anos
Média de disciplina/docente: 02 disciplinas
Lattes (link): http://lattes.cnpq.br/9931084339034923
Docente: José Ricardo Castrillon Fernandez
Formação: Graduação em Agronomia.

Titulação: Doutorado
Recursos Naturais
Regime de trabalho:

em

Ecologia

CPF: 396.463.271-68
Tempo de experiência no mae;istério: 15 anos
Média de disciplina/docente: 04 disciElinas
Lattes (link): http://lattes.cnpq.br/8022519807090933

Docente: Jonas de Miranda Pinto
Formação: Lic. em Ciências Agrícolas
I Titulação: Doutorado
CPF: 345.344.071-49
I Regime de trabalho: 40 horas DE
Tempo de experiência no magistério: 25 anos
Média de disciplina/docente: 03 disciplinas
Lattes (link): http://lattes.cnpq.br/403 7472 700918909
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Docente: Juçara Tinasi de Oliveira
Formação: Médica Veterinária
I Titulação: Mestrado
· CPF: 953.942.301-53
I Regime de trabalho: 40 horas DE
Tempo de ex.periência no magistério: 06 anos
Média de disciplina/docente: 04 disciplinas
I Lattes (link): htt[l://lattes.cnpq.br/2807766361670694
Docente: Marcilene Cristina Gomes
I
Formação: Licenciatura em Química
Titulação: Doutorado
CPF: 687.484.266.87
I Re~ime de trabalho: 40 horas DE
Tempo de experiência no magis_t_é_ri_o_:_2_5_a_n_os_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _---c
Média de disciplina/docente: 03 disciplinas
Lattes (link): http://lattes.cnpq.br/5404830271857426
I

J

Forma ão: Licenciatura em Física
Titulação: Doutorado
CPF: 258.291
Re ime de trabalho: 40 horas DE
Tem o de ex eriência no ma istério: 24 anos
Média de disciplina/docente: 03 discipl:.;:.:in:.;:.:a:=s_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-í
Lattes (link): http://lattes.cn[lq.br/3663033165056142
12.4.1 Entre 2010 e 2012
Docente: Demétrio de Abreu Sousa
· Formação: Farmácia com Habilitação Titulação: Mestrado em Química
em Análises Clínicas
CPF: 700.578.691-20
Regime de trabalho: 40 horas DE
· Tempo de experiência no magistério: 08 anos
Média de disci Iina/docente: 04
· Lattes (link): htt :l!Iattes.cn .br/8049942413116938

I

I Docente: Roberval Emerson Pizano
i

Formação: Educação Física

i CPF: 170.335.588-13

I Tempo de experiência no ma~istério: 07 anos
i

I Titulação: Mestrado

I Regime de trabalho: 40 horas DE

Média de disciplina/docente: 2 disciplinas

I Lattes Jlink): http://lattes.cnpq._br_/0_7_8_04_3_9_02_5_2_5_14_3_9_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _----'

Docente: Isabel Matos Fraga
I Titulação: Mestrado
· Formação: Engenharia Química
CPF: 107101267-35
I Regime de trabalho: 40 horas DE
Tempo de experiência no magistério: 2 anos
Média de disciplina/docente: 4 disciplinas
Lattes (link): http://lattes.cnpq.br/1548854892506582

i

Docente: Deiver Alessandro Teixeira
Formação: Química
CPF: 727122601-04

Titulação: Mestrado
Re ime de trabalho: 40 horas DE
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Docente: Lucas Nunes Jor e
Formação: Licenciatura lena em Física
Titnlação: Mestrado
· CPF: 944 251 401 - 68
Re ime de trabalho: 40 horas DE
I Tempo de experiência no magistério: 2,5 anos
i Média de disci lina/docente: 4 disci Iinas
I Lattes (link): htt :/llattes.cn .br/4897480282945507

Titulação: Mestrado
Regime de trabalho: 40 horas DE

I Docente: Wa ner da Cunha Si ueira

Formação: Engenharia Agr_Íc_o_la_ _ _ _ _-+-_T_it_u_l_açL..ã_o_:_M_es_t_ra_d_o_ _ _ _ _ _ _ __
CPF: 224.384.898 - 80
Re ime de trabalho: 40 horas
DE
-'--'--"---------1
i Tempo de experiência no magistério: 2 anos
· Média de disci lina/docente: 04 disci linas
Lattes (link): htt ://lattes.cn .br/9463585520063233
i

!

Docente: José Renato Maurício da Rocha
Formação: Eng. Florestal
I Titulação: Mestrado
CPF: 698.138.171-00
Re~ime de trabalho: Prof. substituto 40 hr
Tempo de experiência no magistério: 01 ano
· Média de disciplina/docente: 4 disciplinas
Lattes (link): htte://lattes.cneg.brI7855775066216429

I

I Docente: Silvano Carmo de Souza

I

J

l

· Formação:

Licenciatura

em

Ciências I Titulação:

Mestrado

em

Ciências

I.

I Biológl~'c~as_ ______________4'_~A~m~b~i~en~t~a~is_ _ _ _ _ _ _~_ _ _ _~.
· CPF: 916966231-20
Re ime de trabalho: 40 horas DE
Tempo de experiência no magistério: 12 anos
i Média de disciplina/docente: 4 disciplinas
I Lattes (link): http://lattes.cnpg.br/5675542907837639
i

I

Docente: Cristiano Rocha da Cunha
Formação: Lic. Física
CPF: 865.095.941-53

Titulação: Mestre em Física Ambiental
Re ime de trabalho: 40 horas DE

.Docente: Estela dos Reis Crespan
Formação: Química Industrial
CPF: 905659320-04

Titulação: Doutorado
Re ime de trabalho: 40 horas DE

26

Titulação: Doutorado
Re ime de trabalho: 40 horas DE

r-~~~~~~~~~~__~~~____,._T~i~tu~l~a~ç~ão~:~g~r~a_du_a~ç~ã~o__~~__~__~__~

Re ime de trabalho: Prof. substituto 40 hr
• Tempo de experiência no magistério: 04 anos
I Média de disciplina/docente: 3 disciplinas
LLattes (link): http://lattes.enpq.b.:....:.r:....:.I7-''-I..::.:13:....:.9-''-0-''-05:....:.9-''-0''--37'--4:....:.2-=65=--_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _----'
Docente: MareeI Alexandre Da Silva Souza
r Formação: Engenharia de Alimentos
I Titulação: Graduação
I CPF: 007.903.871-90
I Regime de trabalho: Prof. substituto 40 hr
Tempo de experiência no mag'.-is_te_'r_io_:_0_4_a.;.;..n_o_s____________________.._ _ ---,
Média de disciplina/docente: 03 diseip_lin_a_s~____~_________________,
, Lattes (link): http://lattes.cnpg.br/6690965842759044
1

I.

I

~Docente:

Silvana Sonia Oliveira Da Silva
• Formação: Letras
LCPF: 460.868.111-72
i Tempo de experiência no magistério: 19 anos
I Média de disci lina/docente: 02 disci linas
Lattes (link): http://lattes.cnpq.brI7486878340083602

em

Ciências

Titulação: Mestrado em Extensão Rural
I

Re."ime de trabalho: Prof. substituto 40 hr

Tempo de experiência no magistério:
[ Média de disciplina/docente:
i Lattes (link):
IDocente: Rosane Se alia Soares
~ Formação: Biolo ia
i CPF: 823.026.421-04

ical

Docente: Milena Carla Campello Jorge
r--F_o_rm_a....
çã_o_:_L_e_tr_a_s____________+. Titulação: Especialização
CPF: 775.41 O.8.: . .11:. . :.-. : . 9. : . 1_ _ _ _ _ _ _ _--'--=R:.::.:e=im:::.=.e-=d:.,::e-=t.:.:ra:.:.:b:..::a:::.lh:::.o.:.:::.. .:.P:.. .:.r-=o::.;.f.-=s:.::u,::.:bs::.;:t:..:. it:::.ut:.::o-=2:..::0:.. .:.h:.::r---,
Tem o de ex eriência no ma istério: 12 anos
Média de disciplina/docente: 05 disciplinas
Lattes (link): http://lattes.cnpg.brI7296605046293405
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I Docente: Luciano Recart Romano
' Formação: Eng. Agrícola

Titulação:

Mestrado

em

Ciência

\- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - Tecnologia de Sementes
',-C_P_F_:6_1_7_A_2_7_A_0_0_-4_9_ _ _ _ _ _ _ _--'-Regime de trabalho: 40 horas DE
I Tempo de experiência no magistério: 07 anos
I Média de disciplina/docente: 04 disciplinas
I Lattes (Hnk): http://lattes.cnpq.br/8388279938290345
Docente: Andréa Luiza Ramos Pereira Xisto

I Temp~ de experiência no magi=-st.:.::é=-r.:.::io-'-:-=l-=a:::.:cn-=o_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~
Média de disci lina/docente: 04 disci linas
, Lattes (link): http://lattes.cnpq.br/8739851170812860

Como plano de melhoria do quadro docente, será necessária a efetivação de
quatro professores, graduados em engenharia química, química industrial ou tecnologia
em biocombustíveis, para desenvolverem trabalhos na área de Biotecnologia, Química
Industrial, Engenharia Química, Controle de Qualidade e outras.

13. POLÍTICAS DE CONTROLE DE EVASÃO E ATENDIMENTO AO
DISCENTE

Cabe ao Coordenador do Curso perceber e propor políticas de controle de
evasão. No campus, como política de permanência são implantadas políticas de
assistência ao aluno, constituída por comissão própria. Dentre as ações, pode-se citar
bolsas de apoio, bolsas monitoria, auxílio transporte, alojamento com refeitório. O
atendimento ao aluno será realizado pelo docente, em horário pré-estabelecido, e por
acadêmicos selecionados nas bolsas monitorias.

14. SISTEMA DE A V ALIAÇÃO DO CURSO

O curso será avaliado pelos corpos docente e discente e pelos egressos, de forma
contínua, durante seu funcionamento. A comissão de avaliação deverá fornecer
subsídios para a avaliação com a finalidade de detectar sua percepção sobre a didática
dos professores em sala de aula, os métodos e formas de avaliação, a contextualização e
aplicação das disciplinas na profissão, o cumprimento do programa proposto, as aulas
práticas em relação a número e qualidade, e os grupos de estudo formados em cada área.
As avaliações deverão ser anuais, recebidas pela comissão de avaliação
designada pelo colegiado de curso. A comissão de avaliação deverá elaborar um
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relatório ao final, ou ata de reunião, do processo que será apresentado ao colegiado de
curso.
Anualmente, os alunos egressos há três anos serão convidados a avaliar o curso
em relação à sua área profissional e à adequação ao mercado de trabalho, assim como a
aplicação dos conhecimentos adquiridos durante o curso na vida profissional. Estas
avaliações serão utilizadas pela comissão de avaliação para sugerir a adequação do
curso para que os próximos egressos sejam beneficiados com a experiência dos
graduados que estejam trabalhando em várias áreas relativas à sua formação.
15. CERTIFICADOS E DIPLOMA

o aluno que completar a Carga Horária Total de 2.840 horas e obtiver aprovação
em todos os componentes curriculares, no Trabalho de Conclusão de Curso e no Estágio
Obrigatório

Supervisionado,

receberá o

DIPLOMA

DE

TECNÓLOGO

EM

BIOCOMBUSTÍVEIS.
O aluno que completar a Carga Horária de 2.400 horas dos componentes
curriculares, com aprovação em todas as disciplinas, poderá receber o CERTIFICADO
DE CONCLUSÃO DE CURSO DE TECNOLOGIA EM BIOCOMBUSTÍVEIS.
O aluno que participar das atividades complementares (simpósios, congressos,
palestras, feiras etc.) desenvolvidas no campus e organizadas pela Coordenação de
Curso deverá receber CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO com a carga horária
descrita.

16. INFRA-ESTRUTURA DO CURSO
Para o desenvolvimento das atividades teóricas e práticas, o curso de Tecnologia
em Biocombustíveis conta com:
•

03 salas de aula;

•

01 usina piloto de produção de biodiesel e de etanol;

•

O1 setor de máquinas e mecanização;

•

01 laboratório de química;

•

O1 laboratório de biologia;

•

O1 laboratório de fisica;

•

O1 laboratório de bromatologia;

•

O1 laboratório de solos;

29

• o1 laboratório de informática;
•

01 laboratório de microbiologia;

•

01 sala para coordenação de curso;

•

01 sala de reunião;

•

Área experimental de plantio.

Deverão ser construídos, pelo menos:
•

O1 laboratório de ensaios de máquinas e motores;

•

01 laboratório de produção de energia através da biomassa;

•

OI laboratório de química industrial;

•

01 laboratório de controle de qualidade de biocombustíveis.

17. EMENTAS
17.1 ~ 1 Semestre
Q

17.1.1 Informática Aplicada (BAS01) - 40 horas

Conceitos básicos sobre computadores e processamento de dados; Hardware;
Software; Conceitos básicos sobre computadores. Conceitos básicos dos aplicativos
redatores de textos, planilhas de cálculos, apresentações de slides e Internet. Principais
ferramentas de habilidades. Princípios de funcionamento e características dos
aplicativos
Bibliografia básica
LANCHARRO, E.A et AL. Informática básica. Trad. Sérgio Molina. São Paulo:
Pearson Makron Books, 2004. 269p.
MANZNO, J.AN. e MANZANO, AL.N. Estudo dirigido do Excel 2000. São Paulo:
Érica, 1999.233p.
MOREIRA, P. Microsoft Word 2000: curso básico e rápido. Rio de Janeiro: Axcel
Brooks do Brasil Editora, 1999. 174p.
SENAC. Elementos do microcomputador. Rio de Janeiro: SENAC Nacional, 2005.
120p.
Bibliografia complementar
VELLOSO, Fernando de C. Informática: conceitos básicos. 7ed. Rio de Janeiro.
Campus, 2004.
SANTOS, Aldemar de Araújo. Informática na Empresa. São Paulo: Atlas, 2003.
CAPRON, H.L. e JOHNSON, J.A Introdução à Informática. São Paulo: Makron
Books, 2004.
ACALDE, E.; GARCIA, M. ; PENUELEAS, S. Informática básica. São Paulo:
Makron Books, 1996.
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MARÇULA, M.; FILHO, P.A. Informática: conceitos e aplicações. São Paulo: Erica,
2005.

17.1.2 Química Geral e Inorgânica (BAS02) - 80 horas
Entender os conceitos básicos de química geral e inorgânica e suas respectivas
aplicações em agroindústria. Executar práticas expcrimentais básicas de química geral e
inorgânica.

Proporcionar conhecimentos

sobre o comportamento químico das

substâncias em soluções e compostos de interesse agroindustrial. Capacitar o discente
para o entendimento dos fundamentos químicos dos principais métodos empregados na
agroindústria, bem como familiarizá-lo com as técnicas laboratoriais. Conceitos e
medidas em química. Propriedades periódicas. Ligações químicas. Gases, sólidos,
líquidos e soluções. Cinética e equilíbrio. Reações químicas.

Bibliografia básica
ATKINS, P. LORETTA, J. Princípios de Química: Questionando a vida moderna e
o meio ambiente. 3ed. Porto Alegre: Bookman, 2001.
KOTZ, John C. TREICHEL, Paul M. WEA VER, Gabriela C. Química Geral e
Reações Químicas. Voll e 2.6 ed (tradução). São Paulo: Cengage Learning, 2009.
BROWN, Theodore L .. Quimica: a ciência central. 9. ed. São Paulo: Pearson, 2005.
972 p.
Bibliografia complementar
LEE, J. D. Química inorgânica não tão concisa. São Paulo,SP: Edgard Blucher, 2009.
527 p.
MAHAN, B.M. e MYERS, R.J., Química, Um Curso Universitário, 4a ed., Editora
Edgard Blucher Ltda, São Paulo, 1987.
SLABAUGH, W. H. e PARSONS, T. D.; Química Geral, 2ª ed., Livros Técnicos e
Científicos Editora S.A., Rio de Janeiro, 1982. (Livro texto)
MASTERTON, W.L.; SLOWINSKI,
J. e STANITSKI, C. L.; Princípios de
Química, 6ª ed., Livros Técnicos e Científicos Editora S.A., Rio de Janeiro, 1990.
ROSENBERG, J.L.; Química Geral, 6ª ed., McGraw Hill, São Paulo, 1982.
Revista Química Nova. Em: http://quimicanova.sbq.org.brl
Revista Química Nova na Escola. Em: http://qnesc.sbq.org.br/
17.1.3 Matemática Aplicada (BAS03) - 40 horas
Conjuntos e operações. Funções. Trigonometria. Geometria plana e espacial.
Matrizes e Sistemas lineares.

Bibliografia básica
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BATSCHELET, Edward. Introdução à Matemática para Biocientistas. São Paulo:
EDUSP, 1978.
HARIKI, Seiji e ABDOUNUR, João O. Matemática Aplicada. São Paulo: Saraiva,
1999.
SAFIER, Fred. Pré-Cálculo, teoria e problemas. 2. ed. (Coleção Schaum). Porto
Alegre: Bookman, 2011.
Bibliografia complementar
DOLCE, Osvaldo e POMPEO, José N. Fundamentos de Matemática Elementar:
Geometria Plana. Volume 09. São Paulo: Atual, 2005.
DOLCE, Osvaldo e POMPEO, José N. Fundamentos de Matemática Elementar:
Geometria Espacial. Volume 10. São Paulo: Atual, 2005.
IEZZI, Gelson e MURAKAMI, Carlos. Fundamentos de Matemática Elementar:
Conjuntos e Funções. Volume 1. São Paulo: Atual, 2004.
IEZZI, Ge1son. Fundamentos de Matemática Elementar: Trigonometria. Volume 3.
São Paulo: Atual, 2004.
IEZZI, Ge1son e HAZZAN, SamueI. Fundamentos de Matemática Elementar:
Sequências, matrizes, determinantes e sistemas. Volume 4. São Paulo: Atual, 2004.

17.1.4 Produção de Texto e Leitura (BAS04)- 40 horas

Conceito de projeto, elementos do projeto, características de textos científicos.
Análise, redação e interpretação textual. Redação de artigo científico. Os gêneros do
discurso: carta, e-mail, ofícios etc. Relatório técnico. Intertextualidade, coerência e
coesão. Conhecimento e aplicação das normas da ABNT. Tipos de relatórios científicos.
Apresentação de trabalhos Acadêmicos. Apresentação de trabalhos científlcos.
Bibliografia básica
SARMENTO. L.L. e TUF ANO, D. Português: literatura, gramática, produção de
texto: voI. Único. São Paulo: Moderna. 2004.
OLIVEIRA, S.L. Tratado de metodologia científica: projetos de pesquisas, TGI,
TCC, monografias, dissertações e teses. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2002.
320p.
GOLDSTEIN, Norma Seltzer et alI. O texto sem mistério: leitura e escrita na
universidade. São Paulo: Ática, 2009.
Bibliografia complementar
PERROTI, Edna M. Barian. Superdicas para escrever bem diferentes tipos de texto.
2 ed. - São Paulo: Saraiva, 2009.
ANTUNES, Irandé. Lutar com palavras: coesão e coerência. - São Paulo: Parábola
Editorial, 2005.
ANDRADE, Maria Margarida de. Língua portuguesa: noções básicas para cursos
superiores. 9 ed - São Paulo: Atlas. 2010.
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23 ed. São Paulo:
Cortez Editora, 2007.
Dicionário Houaiss: sinônimos e antônimos. - 3 ed. São Paulo: Publifolha, 2011.
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17.1.5 Desenho Técnico (BAS05)

40 horas

Classificação dos desenhos. Normas técnicas brasileiras para o desenho técnico.
Apresentação e manejo dos instrumentos. Noções de desenho projetivo. Visitas
ortográficas. Escalas. Perspectivas paralelas. Leitura de visitas. Dimensionamento.
Vistas auxiliares. Vistas seccionais. Cortes simplificados. Desenhos de conjunto e de
modelos. Desenho de arquitetura. Desenho em CAD.

Bibliografia básica
FRENCH, T.E.; VIERCK, C.J. Desenho técnico e tecnologia gráfica. (7a ed.). São
Paulo: Globo, 2002.1 093p.
OBERG, L. Desenho Arquitetônico. (31 3 ed.) Rio de Janeiro: Editora Ao Livro
Técnico, 1997.
PEREIRA, A. Desenho Técnico Básico. (93 ed.) Rio de Janeiro: Livraria Francisco
Alves Editora, 1990.
Bibliografia complementar
SPECK, H.J.; PEIXOTO, V.V. Manual de Desenho Técnico. (2a ed.) Florianópolis:
Editora da UFSC, 2001. 180p.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6492: Representação
de projetos de arquitetura. - elaboração. Rio de Janeiro, 1994. 27p.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 8186: Emprego de
escalas em desenho técnico. Rio de Janeiro, 1999.2 p.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10067: Princípios
grais de representação em desenho técnico. Rio de Janeiro, 1995. 14 p.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10068: Folha de
desenho Leiaute e dimensões. Rio de Janeiro, 1987. 4 p.

17.1.6 Educação Física I (BAS06) - 40 horas
Importância da atividade fisica para a qualidade de vida. Conceitos e princípios
da atividade física, esporte, saúde e bem estar. Benefícios da ginástica nas atividades
laborais. Atividade física e aspectos nutricionais no combate às doenças crônicas.
Alterações fisiológicas, motoras e fisicas resultantes da prática da atividade física e de
esportes.

Bibliografia básica
ANDERSON, B. Alongue-se. São Paulo: Summus Editorial, 1980.
GUISELINI M. Aptidão física, saúde e bem-estar: fundamentos teóricos e exercícios
práticos. São Paulo: Editora Phorte; 2004.
LIMA, V. Ginástica Laboral: atividade física no ambiente de trabalho. 3 ed. São
Paulo: Phorte, 2007.

Bibliografia complementar
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MAUD, P. FOSTER, C. Avaliação fisiológica do condicionamento físico humano. 2
ed. São Paulo: Phorte, 2009.
MATTOS, M. G. NEIRA, M. G. Educação física na adolescência: construindo o
conhecimento na escola. São Paulo: Phorte, 2000.
FLEGEL, M. J. Primeiros socorros no esporte. São Paulo: Manole, 2002
PLOWMAN, S.A.; SMITH, D.L. Fisiologia do exercício para saúde, aptidão e
desempenho. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009.
GRANDJEAN, Etienne. Manual de ergonomia: adaptando o trabalho ao homem. 2. ed.
Porto Alegre: Bookman, 1998

17.1.6 Física Geral (BAS07) - 40 horas
Forças que atuam no universo. Ondas. Eletricidade e magnetismo. Conservação
de energia. Termodinâmica. Hidrostática e hidrodinâmica; Dinâmica de Rotação.
Estudo do Giroscópio. Torques. Momentos de Inércia. Conservação do momento
angular. Movimento Harmônico Simples. Pêndulo Simples. Princípio de Arquimedes.
Cálculo do Empuxo. Densidade. Coeficiente de Viscosidade. Velocidade de propagação
do som no ar. Medidas do comprimento de onda. Obtenção do coeficiente de expansão
linear. Calor específico de sólidos. Gases ideais e reais. Medidas de pressão. Equações
de Estado.

Bibliografia básica
RAMALHO-JÚNIOR, F, FERRARO, N.G. , SOARES, P.A.T. Os Fundamentos da
física I, 11 e 111. São Paulo: Moderna. 1999.
D. Halliday, R. Resnick e J. Walker. Fundamentos da Física, vol. 1, 8 ed. Rio de
Janeiro: LTC, 2009.
D. Halliday, R. Resnick e J. Walker. Fundamentos da Física, vol. 2, 8a Ed. Rio de
Janeiro: LTC, 2009.
P. G. Hewitt, Física conceitual. São Paulo: Bookman, 2002.
Bibliografia complementar
TIPLER, Paul A. MOSCA, G. Física para cientistas e engenheiros, vol. 1, 6a edição,
Rio de Janeiro: LTC, 2009.
TIPLER, Paul A. MOSCA, G. Mosca. Física para cientistas e engenheiros, vol. 2, 6a
edição, Rio de Janeiro: LTC, 2009.
SERWAY, R. A. JEWETT JR, J. W. Princípios de Física, Volume 1, la edição,
Cengage Learning, 2005.
SERWAY, R. A. JEWETT JR, J. W. Princípios de Física, Volume 2, la edição,
Cengage Learning, 2005.

17.1.7 Microbiologia Geral (BAS08) - 80 horas
Fundamentos de

Microbiologia Industrial.

Microrganismos

de

interesse

industrial. Citologia, fisiologia e metabolismo microbiano, microrganismos de interesse
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industrial. Controle de microrganismos: métodos fisicos e químicos. Definições e áreas
de aplicação. Aspectos gerais dos processos fermentativos. Definição e técnicas de
assepSIa e esterilização. Seleção e conservação de microrganismos. Formação do
produto.

Bibliografia básica
BARBOSA, H. R.; TORRES, B. B. Microbiologia básica, Atheneu, 1999.
PELCZAR, M.J.; CHAN, E.C.S.; KRIEG, N.R. Microbiologia: conceitos e aplicações.
2° ed. São Paulo: Makron Books, 1997. 2v.
FRANCO, B. D. G. M.; LANDGRAF, M. Microbiologia dos alimentos. Atheneu,
1996. 182 p.
TRAVASSOS, L., AZEVEDO, J.L., 1987. Tratado de Microbiologia. Editora Manole,
São Paulo.
Bibliografia complementar
ADAMS, M.R. Y MOSS, M.O. Microbiologia de los alimentos. Zaragoza: Acribia,
1997. 464p.
FORSYTHE, S. J. Microbiologia da segurança alimentar. Artmed, 2002.
JORGE, O.e. Microbiologia - Atividades Práticas - 2a ed. Editora Santos. 2008. 300
p.
SILVA, N.; JUNQUEIRA, V.; SILVEIRA, N. Manual de Métodos de Análise
Microbiológica de Alimentos. 3 ed. São Paulo: Varela, 2007.544 p.
TORTORA, G. J.; FUNKE, B. R.; CASE, C. L. Microbiologia. Artmed, 6. edição,
2000
17.2 - 2° Semestre
17.2.1 Estatística Básica (BAS09) 40 horas
Introdução à estatística; Estatística descritiva; Probabilidades; Distribuições de
variáveis aleatórias; Amostragem e Distribuição de amostragem; Estimação por ponto e
por intervalo de confiança; Testes de hipóteses; Correlação e Regressão Linear Simples;

Bibliografia básica
COSTA NETO, P. L., Estatística, São Paulo, Ed. Edgard Blucher. 2002. 266p.
COSTA NETO, P. L. E CYBALISTA, M., Probabilidades, resumos teóricos exercícios
resolvidos, exercícios propostos.. São Paulo, Ed. Edgard Blucher. 1974. 144p.
HOFFMAN, R. AND VIEIRA, S., Análise de Regressão: uma introdução à econometria,
Haucitec, São Paulo, 1987.
LOPES, P. A, Probabilidades e Estatística, Rio de Janeiro: Reichmann & Aftonso
Editores, 1999.
Bibliografia complementar
FERREIRA, D. F. Estatística Básica. 2a ed. Lavras: UFLA, 663 p.,2009.
ISBN 9788587692719.
MORETTIN, P. A; BUSSAB, W. O. Estatística Básica. 7a ed. São Paulo:
SARAIV A,526 p., 2011.
MAGALHÃES, M. N.; LIMA, A C. P. Noções de Probabilidade e Estatística. 78 ed.
São Paulo: Edusp, 432 p., 2010.
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MAGALHAES, M. N. Probabilidade e Variáveis Aleatórias. 3. ed. São Paulo: Edusp
Editora da Universidade de São Paulo, 428 p., 2011.
RIBEIRO JR., lI. ANÁLISES ESTATÍSTICAS NO EXCEL - Guia prático. Viçosa:
Editora UFV. 250 p., 2008. ISBN: 85-7269·175-8.
17.2.2 Redação Científica (BAStO) - 40 horas
Artigos científicos; Apresentação de painéis científicos; Apresentação oral de
trabalhos científicos; Avaliação de artigos ad hoc; Avaliação de projetos científicos ad
hoc.

Bibliografia básica
CORRÊA DA SILVA, J.G. Pesquisa Científica, Versão Preliminar. Instituto de Física
e Matemática, Universidade Federal de Pelotas. Pelotas, 1994. 36p.
ANDRADE, Maria Margarida. Guia prático de redação. São Paulo: Atlas, 2000.
261p.
CARDOSO, l B. Teoria e prática de leitura, apreensão e produção de texto.
Brasília: Universidade de Brasília, São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 2001.
Bibliografia complementar
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia científica. 5.ed.
São Paulo: Atlas, 2009.
MEDEIROS, J. B. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos e
resenhas. São Paulo, Ed. Atlas S.A., 2000.
MARTINS, Gilberto da Andrade. Estudo de caso: uma estratégia de pesquisa. São
Paulo: Atlas, 2006.
ABRAHAMSOHN PA. Redação científica. Guanabara Koogan: Rio de Janeiro, 2004.
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. - 4. ed. - São Paulo :
Atlas, 2002.
17.2.3 Introdução ao Cálculo (BASll) -40 horas
Funções de uma variável reaL Limites. Continuidade. Derivadas. Máximos e
mínimos de urna função. Integrais definidas e indefinidas. Técnicas de Integração.
Aplicações.

Bibliografia básica
ÁVILA, Geraldo. Introdução ao Cálculo. Rio de Janeiro: LTC, 2010.
FLEMMING, Diva M. & GONÇALVES, Mirian B. Cálculo A: Funções, Limite,
derivação e integração - 6a edição. São Paulo: Pearson, 2006.
HOFFMANN, Laurence D. & BRADLEY, Gerald L. Cálculo: Um Curso Moderno e
suas Aplicações lOa edição. Rio de Janeiro: LTC, 2010.
Bibliografia complementar
ANTON, Howard, BIVENS, Irl & DAVIS, Stephen. Cálculo - VoI. 1 7a edição. Porto
Alegre: Bookman, 2007.
GUIDORIZZI, Hamilton L. Um Curso de Cálculo VoU - sa edição. Rio de Janeiro:
LTC, 2008.
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LEITHOLD, Louis. o Cálculo com Geometria Analítica - Vol.1 - 3J edição. São
Paulo: Harbra, 1994.
SIMMONS, George F. Cálculo com geometria analítica. Vol. 1. São Paulo: Pearson
Makron Books, 1987.
STEWART, James. Cálculo Vol. 1. 6a edição. São Paulo: Cengage Learning, 2009.
17.2.4 Química Analítica (BASI2) - 80 horas

Introdução à análise quantitativa. Soluções. Equilíbrios: pH; solubilidade. Efeito
do lon-Comum. Solução-Tampão. Hidrólise Salina. Métodos de Análise Química.
Análise Volumétrica. Introdução à Análise Instrumental. Operações Fundamentais em
Laboratório de Química.
Bibliografia básica
SKOOG, D. A. et aI. Fundamentos de Química Analítica. São Paulo: Pioneira, 2006.
HARRIS, Daniel C. Análise química qualitativa. Rio de Janeiro: LTC, 2008
BACCAN,N. et a!.; Química Analítica Quantitativa Elementar, Ed. Edgard Blucher
Ltda. São Paulo. 3a Ed. 2001.
Bibliografia complementar
VOGEL, A.I.; Análise Química Quanlitativa. 6 ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2002.
ATKINS, P. LORETTA, 1. Princípios de Química: Questionando a vida moderna e
o meio ambiente. 3ed. Porto Alegre: Bookman, 2001.
LEITE, Flávio. Práticas de química analítica. Alinea, 2008.
LEITE, Flávio. Validação em análise química. Átomo, 2008
OHLWEILER, O.A., Química Analítica Quantitativa. Rio de Janeiro. Ed. Livros
Técnicos e Científicos, 1982. 259 p.
17.2.5 Química Orgânica I (BAS13)- 40 horas

Nomenclatura e propriedades fisicas dos alcanos, alcenos, alcinos, compostos
aromáticos, haloalcanos, álcoois, éteres, tióis, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos,
aminas e amidas.
Bibliografia básica
SOLOMONS, T.W.Graham. FRYHLE, Craig. Química Orgânica. vol. 1. 2 ed. Rio de
Janeiro: LTC, 2009.
ALLINGER, Norman L. et aI. Química orgânica. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1976.
McMURRY, John. Química Orgânica Combo. 6 ed. São Paulo: Thomson, 2005.
Bibliografia complementar
SOLOMONS, T.W.Graham. FRYHLE, Craig. Química Orgânica. vol. 2. 2 ed. Rio de
Janeiro: LTC, 2009.
MORRISON, Robert.; BOYD, Robert. Química Orgânica. Tradução dal3 a edição.
Lisboa:Fundação Calouste Gulbenkian, 1996. ISBN: 9723107422
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MANO, EloÍsa Biasotto; SEABRA, Affonso do Prado. Práticas de química orgânica.
3 ed. São Paulo: Edgard Blücher, 1987.245 p.
PAI V A, D. L. et aI. Química Orgânica Experimental. 2 ed. Porto Alegre:Bookman,
2009.
COSTA, P. R. R. Ácidos e bases em química orgânica. Porto Alegre: Bookman, 2005.
Revista Química Nova. Em: http://quimicanova.sbq.org.br/
Revista Química Nova na Escola. Em: http://qnesc.sbq.org.br/

17.2.6 Inglês Instrumental (BAS14) - 40 horas
Técnicas de leitura em diferentes níveis de compreensão; Estudo de itens
lexicais categoriais; Estudo da estrutura textual e Funções linguísticas dos textos.
Estudo do vocabulário inerente à área.

Bibliografia básica
BONAMY, David. Technical English. LeveI 1 (Elementary) Course Book. Ed. Pearson
Education Longman. ISBN 9781405845458
BONAMY, David. Technical English. LeveI 1 General Workbook with key for pack.
Ed. Pearson Education Longman. ISB 9781405845489
MELLO, L.F. de, CILILI, G. da C., ABSY, C. A., SOUZA, A. G. F. S. Leitura em
Língua Inglesa Ed. Disal, 2005.
Bibliografia complementar
MINETT, Dominic Charles & VONSILD, Bjarne Zàrate Assis. Legal English: English
for International Lawyers. São Paulo: Disal. 2005
MUNHOZ, Rosângela. Inglês Instrumental : estratégias de leitura. Módulo 1. São
Paulo: Textonovo. 2000
NUNAN, David. Second Language Teaching & Learning. Massachusetts: Heinle &
Heinle Publishers. 1999
MARTIN, Elizabeth A. (Ed.). Dictionary of Law. 5. ed. Oxford : Oxford University
Press.2003
EVARISTO, Socorro et aI. Leitura Instrumental- Estratégias de Leitura-Inglês.
Halley SA Gráfica e Editora. Teresina. 1996.
17.2.7 Gestão Ambiental de Resíduos Industriais (BAS15) - 80 horas
Resíduos Sólidos: conceitos. Minimização de resíduos sólidos. Política Nacional
de resíduos sólidos e Legislação Pertinente. Gestão de resíduos sólidos e seus
instrumentos. Plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Tecnologia de tratamento e
disposição

final

de

resíduos

sólidos.

Gerenciamento

de

resíduos

sólidos

e

responsabilidade empresarial. Importância da Gestão Integrada de resíduos. Conceito de
resíduos líquidos

esgotamento sanitário e pluvial. Caracterização de resíduos líquidos

urbanos. Impactos ambientais provocados por resíduos líquidos urbanos. Legislação 
Lei 9.433 e Lei 9.605 e os resíduos líquidos urbanos. Tratamento de Efluentes e
responsabilidade empresarial.
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Bibliografia básica
BIDONE, F.R.A. e POVINELLI, J. Conceitos básicos de resíduos sólidos. São Paulo:
EESC USP, Projeto REENGE, 1999.
SÃO PAULO. Lixo municipal - Manual de Gerenciamento Integrado.
IPT/CEMPRE,1996.
DERÍSIO,1. C. Introdução ao controle da poluição ambiental. São Paulo: CETESB,
1992.
PICHAT, P. A gestão dos resíduos. Porto Alegre: Instituto Piaget, 1998.
Bibliografia complementar
AISSE, M. M. Tratamento de esgotos sanitários. Rio de Janeiro: ABES, 2000.
VON SPERLING, M. Princípios básicos do tratamento de esgotos. Belo Horizonte:
DESAlUFMG, 1996.
ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Apresentação de projetos de
aterros sanitários de resíduos sólidos urbanos - NBR 8419. São Paulo: ABNT, 1984.
ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Apresentação de projetos de
aterros controlados de resíduos sólidos urbanos - NBR 8849. São Paulo: ABNT, 1985.
ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Incineração de Resíduos sólidos
perigosos - padrões de desempenho - NBR 11175. São Paulo: ABNT, 1999.
17.2.8 Educação Física 11 (BASI6) - 40 horas
Esporte enquanto cultura corporal do movimento. História e o uso do corpo.
Entendendo a corporeidade. As diferentes formas de expressão corporal. Mídia e a
valorização do corpo. O esporte como mercadoria e suas implicações.

Bibliografia básica
ANDERSON, B. Alongue-se. São Paulo: Summus Editorial, 1980.
GUISELINI M. Aptidão física, saúde e bem-estar: fundamentos teóricos e exercícios
práticos. São Paulo: Editora Phorte; 2004.
LIMA, V. Ginástica Laboral: atividade física no ambiente de trabalho. 3 ed. São
Paulo: Phorte, 2007.
Bibliografia complementar
MAUD, P. FOSTER, C. Avaliação fisiológica do condicionamento físico humano. 2
ed. São Paulo: Phorte, 2009.
MATTOS, M. G. NEIRA, M. G. Educação física na adolescência: construindo o
conhecimento na escola. São Paulo: Phorte, 2000.
FLEGEL, M. 1. Primeiros socorros no esporte. São Paulo: Manole, 2002
PLOWMAN, S.A.; SMITH, D.L. Fisiologia do exercício para saúde, aptidão e
desempenho. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009.
GRANDJEAN, Etienne. Manual de ergonomia: adaptando o trabalho ao homem. 2. ed.
Porto Alegre: Bookman, 1998
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17.3 - 3° semestre
17.3.1 Estatística Experimental (BASI7) - 80 horas

Introdução à estatística Experimental. Testes de hipóteses. Contrastes. Introdução
à Experimentação. Delineamento Inteiramente Casualizado. Procedimentos para

Comparações Múltiplas. Delineamento em Blocos Casualizados. Delineamento em
Quadrado Latino. Experimentos Fatoriais. Experimentos em Parcelas Subdivididas.
Regressão e Correlação.
Bibliografia básica
PIMENTEL GOMES, F. Curso de Estatística Experimental, l3 a Ed. São Paulo:
Livraria Nobel S.A., 1990.
SNEDECOR, G.W.; COCHRAN, W.G. Statistical Methods, Sixth Edition. The Iowa
StateUniversity Press. Ames, 1971.
COCHRAN, W.G.; COX, G.M. Experimental Design, Second Edition. John Wiley &
Sons. New York, 1957.
Bibliografia complementar
SCHUSTER, L; CRUZ, C.D. ESTATÍSTICA GENÔMICA ~ Aplicada a populações
derivadas de cruzamentos controlados. Viçosa: Editora UFV. 2a ed., 568 p., 2008.
ISBN: 978-85-7269-339-4.
GOMES, F.P.; GARCI, C.H. ESTATÍSTICA APLICADA A EXPERIMENTOS
AGRONÔMICOS E FLORESTAIS - exposição com exemplos e orientações para
uso de aplicativos. São Paulo: Fealq. 2a ed., 309 p., 2002. ISBN: 85-7133-014-x.
CORRÊA DA SILVA, J.G. Estatística Experimental. 1. Planejamento de
Experimentos Versão Preliminar. Instituto de Física e Matemática, Universidade
Federal de Pelotas. Pelotas, 1997. 216p.
CORRÊA DA SILVA, J.G. Estatística Experimental. 2. Análise Estatística de
Experimentos Versão Preliminar. Instituto de Física e Matemática, Universidade
Federal de Pelotas. Pelotas, 1997. 265p.
LITTLE, T.M.; HILLS, F.J. Agricultural Experimentation, Design and Analysis.
John Wiley & Sons. New Y ork, 1978.
17.3.2 Química Orgânica 11 (BASI8) - 40 horas

Estudo da isomeria plana e espacial. Conceitos de ácido e base. Estudo de
reações orgânicas e seus mecanismos de reações com importância para a produção de
biocombustíveis.
Bibliografia básica
SOLOMONS, T.W.Graham. FRYHLE, Craig. Química Orgânica. voI. 2. 2 ed. Rio de
Janeiro: LTC, 2009.
ALLINGER, Norman L. et aI. Química orgânica. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1976.
McMURRY, John. Química Orgânica - Combo. 6 ed. São Paulo: Thomson, 2005.
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Bibliografia complementar
SOLOMONS, T.W.Graham. FRYHLE, Craig. Química Orgânica. voI. l. 2 ed. Rio de
Janeiro: LTC, 2009.
MORRISON, Robert.; BOYD, Robert. Química Orgânica. Tradução da13 a edição.
Lisboa:Fundação Calouste Gulbenkian, 1996. ISBN: 9723107422
MANO, Eloisa Biasotto; SEABRA, Affonso do Prado. Práticas de química orgânica.
3 ed. São Paulo: Edgard Blücher, 1987.245 p.
PAIVA, D. L. et aI. Química Orgânica Experimental. 2 ed. Porto Alegre:Bookman,
2009.
COSTA, P. R. R. Ácidos e bases em química orgânica. Porto Alegre: Bookman, 2005.
Revista Química Nova. Em: http://quimicanova.sbq.org.br/
Revista Química Nova na Escola. Em: http://qnesc.sbq.org.br/
17.3.3 Química Orgânica Experimental (BASI9) - 40 horas
Experimentação em química orgânica com ênfase nos métodos relacionados com
a produção de biocombustíveis em microescala, mecanismos das reações e produção
textual de relatórios técnicos. Controle de qualidade de compostos orgânicos.

Bibliografia básica
MANO, Eloisa Biasotto; SEABRA, Affonso do Prado. Práticas de química orgânica.
3 ed. São Paulo: Edgard Blücher, 1987.245 p.
PAIVA, D. L. et aI. Química Orgânica Experimental. 2 ed. Porto Alegre:Bookman,
2009.
COSTA, P. R. R. Ácidos e bases em química orgânica. Porto Alegre: Bookman, 2005.
Bibliografia complementar
SOLOMONS, T.W.Graham. FRYHLE, Craig. Química Orgânica. voI. 1. 2 ed. Rio de
Janeiro: LTC, 2009.
ALLINGER, Norman L. et aI. Química orgânica. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1976.
McMURRY, John. Química Orgânica - Combo. 6 ed. São Paulo: Thornson, 2005.
SOLOMONS, T.W.Graham. FRYHLE, Craig. Química Orgânica. voi. 2. 2 ed. Rio de
Janeiro: LTC, 2009.
MORRISON, Robert.; BOYD, Robert. Química Orgânica. Tradução da13 a edição.
Lisboa:Fundação Calouste Gulbenkian, 1996. ISBN: 9723107422
Revista Química Nova. Em: http://quirnicanova.sbq.org.br/
Revista Química Nova na Escola. Em: http://qnesc.sbq.org.br/

17.3.4 Bioquímica (BAS20)- 80 horas
Carboidratos, lipídios, aminoácidos, proteínas, enzimas, ácidos nucléicos e
vitaminas. Principais funções orgânicas. Principais reações orgânicas. Bioquímica
(principais biomoléculas). Bioenergética (Via glicolítica, ciclo de Krebs, cadeias de
transporte de elétrons).

Bibliografia básica
LEHNINGER, A.L. Princípios de bioquímica. São Paulo: Sarvier, 2000. 975p.
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CONN, E.E. STUMPF, P. K. Introdução à bioquímica. São Paulo: Edgard Blucher,
1996. 360p.
KOOLMAN, 1.; ROHM, K.H. Bioquímica: texto e atlas. 3.ed. Porto Alegre: Artmed,
2005. 478p
Bibliografia complementar
MURRA Y, R.H. Bioquímica. São Paulo: Atheneu, 1998. 860p.
VIEIRA, E.C.; GAZZINELLI, G.; MARES-GUIA, M. Bioquímica celular e biologia
molecular. 2 ed. São Paulo: Atheneu, 1996. 360p.
CAMPBELL, M. K. Bioquímica. 3 ed. Porto Alegre: ArtMed, 2000.
REMIÃO, lO.R.; SIQUEIRA, A.lS.; AZEVEDO, A.M.P. Bioquímica: guia de aulas
práticas. Porto Alegre: PUC-RS, 2003. 214p.
STRYER, L. Bioquímica. 4.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1996. 1000p

17.3.5 Administração e Economia do Agronegócio (BAS21) - 40 horas
Administração Rural: tipos de empresas; Ambiente geral, operacional e tomada
de decisão; Planejamento, organização, direção e controle; Funções administrativas:
produção, comercial, financeira e de recursos humanos: gestão de pessoas e Legislação
Trabalhista; Sistemas de Informações Gerenciais voltados à agroindústria;
Bibliografia básica
ARAÚJO, M.J. Fundamentos do agroncgócio. 2a ed. 2. reimpressão. São Paulo: Atlas,
2007.
BRUM, Argemiro Luis; MULLER, Patricia K. Aspectos do Agronegócio no Brasil.
Unijui,2009.
MENDES, Judas Tadeu Grassi; PADILHA .IR., João. Agronegócio - Uma Abordagem
Econômica. Prentice Hall Brasil, 2007
Bibliografia complementar
BUAINAIN, A. M., RELLO, F. (Org.). Políticas agrícolas e macroeconomia.
Campinas: Unicamp, 2000.
CHIA VENATO, L Introdução à teoria geral da administração: uma visão
abrangente da moderna administração das organizações: edição compacta! Idalberto
Chiavenato. 3. ed. Ver. E atualizada. - Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.
MONTOY A, Marcos Antonio; PARRÉ José Luiz. O Agronegócio Brasileiro no Final
do Século XX: realidade e perspectivas regional e internacional. VoI. 2. Passo Fundo:
UPF, 2000
ZYLBERSZTAJN, Decio; NEVES, Marcos Fava; NEVES, Evaristo MarzaveL
Agronegócio do Brasil. Saraiva, 2006.
CALADO, Antonio André Cunha. Agronegócio. Atlas, 2008.
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17.3.6 Segurança no Trabalho (BAS22) - 40 horas

Introdução a Engenharia de Segurança. Estatística dos acidentes. Causas e custos
dos acidentes. Aspectos sociais e econômicos dos acidentes. CIPA Combate a
Incêndios. Equipamentos de Proteção IndividuaL Agentes físicos, químicos e
biológicos. Fundamentos da Higiene do Trabalho. Doenças Ocupacionais. Ergonomia.
A cor na engenharia de segurança. Primeiros socorros.
Bibliografia básica
SAAD, E. G. Introdução à engenharia de segurança do trabalho. São Paulo:
FUNDACENTRO, 1981,6 ex.
HOYLER, S., OLIVA, F. de A, REDONDO, S. F. Manual de Relações Industriais.
São Paulo: Pioneira, 1968.2 vI e I ex. v2 1977.
COUTO, H. de A Ergonomia Aplicada ao Trabalho: o manual técnico da máquina
humana. Belo Horizonte: Ergo, 1995.5 vI e 2v. 3 ex. v2 1996.
FUNDACENTRO, Fundação Jorge Dutrat Figueiredo de Segurança e Medicina do
Trabalho. Curso para Engenheiros de Segurança do Trabalho. São Paulo:
FUNDACENTRO, 1981. 12 ex.
DELA COLETA, J. A. Acidentes do Trabalho: fator humano, contribuições da
psicologia do trabalho, atividade de prevenção. São Paulo: Atlas, 1991. 3ex. 1989.
Bibliografia complementar
REIS, AV.; MACHADO, A.L.T. Acidentes com máquinas agrícolas: texto de
referência para técnicos e extensionistas. Editora e Gráfica Universitária
Pelotas.2009. 103p.
lIDA, L Ergonomia: projeto e produção. São Paulo: Edgard Blucher, 2005.
ARAÚJO, Giovanni Moraes & REGAZZI, Rogério Dias. Perícia e avaliação de ruído
e calor. Rio de Janeiro. 1999.
OLIVEIRA, João Cândido de Oliveira - Segurança e Saúde no Trabalho uma
questão mal compreendida. São Paulo em Perspectiva - Fundacentro, 2003.
AYRES, Dennis de Oliveira e CORRÊA, José Aldo. Manual de prevenção de
acidentes do trabalho. Atlas. São Paulo: 2001.
17.3.7 Ecologia (BAS23) - 40 horas

Conceitos básicos de ecologia. A vegetação e os fatores edafoclimáticos,
fisiográficos e bióticos. Sistemas de classificação da vegetação brasileira. Sucessão
primária e secundária. Métodos de levantamentos fitossociológicos. Análise estrutural
da floresta. Conservação de fragmentos florestais. Zoneamentos ecológicos. Ciclagem
de nutrientes em tlorestas nativas e plantadas.

Bibliografia básica
ALTIERI, M. Agroecologia: bases científicas para uma agricultura sustentável.
Montevideo. 1999.338 p.
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CORSON, W.H. Manual Global de Ecologia: o que você pode fazer a respeito da
crise do meio ambiente. São Paulo: Augustus, 1996. 413p.
GLIESSMAN, S. Agroecologia: processos ecológicos em agricultura sustentável. 2a
ed. Porto Alegre: UFRGS, 2001. 653 p.

Bibliografia complementar
ODUM. E.P. Ecologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1988. 438p.
Ecologia: manejo de áreas silvestres.
Santa Maria:
SILVA, L.L.
MMA/FNMA/FATEC. 1996, 352p.
RICKLEFS, R.E. A economia da natureza. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2003.
TOWNSEND, C. R.et aI. Fundamentos em Ecologia. 2a ed. Porto Alegre: Artmed,
2006.
PINTO-COELHO, R. M. Fundamentos em Ecologia. Porto Alegre: Artmed, 2000.

17.3.8 Físico-Química (BAS24) - 40 horas
Propriedades

Coligativas;

Termoquímica;

Cinética

Química;

Equilíbrio

Químico; Equilíbrio em meio aquoso; Eletroquímica.

Bibliografia básica
ATKINS, P. PAULA, J. Físico-química. 8 ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos
Científicos, 2010.
ATKINS, Peter W. Físico-química - fundamentos. 3. ed. Rio de Janeiro: Livros
Técnicos Científicos, 2009.
CASTELLAN, G. Fundamentos de físico-química. Rio de Janeiro: Livros Técnicos
Científicos, 1986.
Bibliografia complementar
MOORE, W. J. Físico-química. volI e 2. São Paulo: Edgard Blücher, 2001.
BALL, David W. Físico Química. São Paulo, Pioneira, 2005.
KOTZ, John C. TREICHEL, Paul M. WEA VER, Gabriela C. Química Geral e
Reações Químicas. Vol1 e 2.6 ed (tradução). São Paulo: Cengage Learning, 2009.
POTTER, M C.; SCOTT, E. P. Termodinâmica. São Paulo: Thomson, 2006.
ATKINS, P. LORETTA, J. Princípios de Química: Questionando a vida moderna e
o meio ambiente. 3ed. Porto Alegre: Bookman, 2001.

17.4 - 4° semestre
17.4.1 Análise Instrumental (BI001) - 80 horas
Introdução

aos

métodos

eletroquímicos.

Potenciometria;

Condutometria;

Voltametria; Espectrofotometria UV -VIS; Espectrometrias de absorção e emissão
atômicas.

Bibliografia básica
SILVERSTEIN, R. M.; WEBSTER, F. X.
Identificação espectrométrica de
compostos orgânicos. 6.ed. São Paulo: LTC, 2000.
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SKOOG, D. A; HOLLER, F. 1.; NIEMAN, T. A Princípios de Análise Instrumental.
Porto Alegre: Bookman, 5a edição. 2002.
V AITSMAN,
DELMO
SANTIAGO;
CIENFUEGOS,
FREDDY.
Análise
Instrumental. 1. ed. Rio de janeiro: Interciência, 2000

Bibliografia complementar
OHL WEILLER, O. A Fundamentos de análise instrumental. Rio de Janeiro: LTC.
1981
WILLARD, H. Análise instrumental. Lisboa: Fundação Calouste Gulenkian, 1979.
EWING, GW. Métodos instrumentais de análise química. São Paulo: Edgard
Blucher, 1972.
MENDHAM, J; DENNEY, RC; BARNES, JD. Voge. Análise Química Quantitativa.
6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2002
SKOOG, D. A et aI. Fundamentos de Química Analítica. São Paulo: Pioneira, 2006.

17.4.2 Máquinas e Motores (BI002) -120 horas
Motores de combustão interna. Princípio de funcionamento. Combustão e
Combustíveis. Sistemas de ignição, lubrificação, arrefecimento. Alimentação mecânica
e eletrônica. Lubrificantes. Controles de manutenção; Tecnologias de motores híbridos;
Motores de propulsão: Princípios e funcionamento.

Bibliografia básica
FILHO,P.P. Os Motores à Combustão Interna. Lemi S.A Rio de Janeiro: 1983. 669p
TAYLOR, C. F. Análise de motores de combustão interna, v. 1 e 2, Edgard Blucher.
São Paulo: 1988.
ÁLVARES JR, O. M.; LINKE, R. R. A. Metodologia simplificada de cálculo das
emissões de gases do efeito estufa de frotas de veículos no Brasil. São Paulo:
CETESB, 182 p, 2001.
Bibliografia complementar
INMETRO. Sistema Internacional de Unidades-SI. 8a Edição (revisada). Rio de
Janeiro: Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, 2007.
114p.
VAN WYLEN, G. J.; SONNTAG, R. E. Fundamentos da Termodinâmica Clássica.
4 ed. Edgard Blücher. São Paulo: 1973.
BOULANGER, P. ADAM, B. Motores Diesel. Hemus. São Paulo: 2006.
STONE, RICHARD. InternaI Combustion Engines.Society of Automotive Engineers. 2
ed. Warrendale. USA: 1993.
BARGER, L. et aI. Tratores e seus motores. Edgard Blucher. São Paulo: 1996.

17.4.3 Fitotecnia I (BI003) - 80 horas
Gênese e morfologia de solos; Fertilidade dos solos; Nutrição de plantas.
Tratamento fitossanitário; Mecanização agrícola; Técnicas de cultivo aplicada às
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principais culturas com potencial de produção de biocombustíveis: cana de açúcar; soja;
milho; canola, amendoim, mamoma, mandioca.

Bibliografia básica
MALA VOLTA, E. Manual de química agrícola: nutrição de plantas e fertilidade do
solo. São Paulo, Ed. Agronômica Ceres, 1976.
TOMÉ JÚNIOR, J. B. Manual para interpretação de análise de solo. Guaíba:
Agropecuária, 1997.
MALAVOLTA E., PIMENTEL F., ALCARDE J. C. Adubos & Adubações. São
Paulo: Nobel, 2003.
Bibliografia complementar
BERTONI, J. ; NETO, F. L. Conservação do Solo. São Paulo: Ícone, 1990.
MORAES M. A. F. D. e ASSIS P. F. Agroindústria Canavieira no Brasil. São
Paulo:Atlas, 2002.
CESNIK, R. e MIOCQUE, 1. Melhoramento da Cana-de-açúcar. EMBRAPA, 2004.
AZEVEDO D. M. P. e LIMA E. F. O agronegócio da mamona no Brasil.
EMBRAP A, 2007.
FERREIRA B. S. C. Soja Orgânica: Alternativas para Manejo dos Insetos-Pragas.
EMBRAPA,2003.

17.4.4 Tecnologia de Produção de Biomassa (BI004) - 80 horas
Biomassa: tipos, características e análise; Tecnologia de produção agrícola de
"biomassa energética": cana de açúcar, madeira, dendê, outras; melhoramento genético
e produção; Tecnologias de recuperação e pré-processamento de resíduos para culturas
de grandes volumes: cana, madeira, arroz, milho, soja etc.; Monitoração e quantificação
de biomassa; Tecnologias de combustão avançadas (biomassa, incluindo resíduos);
Tecnologias de combustão mista (biomassa com carvão e gás natural); Gasificação em
pequeno porte

«

100 k W); Gasificação em grande porte (10

100 MW) com ciclo

combinado.

Bibliografia básica
MELLO, M. G. Biomassa: energia dos trópicos em Minas Gerais.:
Labmedia/UFMG. Belo Horizonte 2001.
VASCONCELLOS, G. F. Biomassa - a Eterna Energia do Futuro. SENAC: 2002.
MAREK, W. Energia Alternativa Solar, Eólica, Hidrelétrica e de Biocombustíveis.
Publifolha. São Paulo: 2008.
CORTEZ L A. B; LORA, E. E. S; GÓMEZ,
O. Biomassa para energia. Editora da
Unicamp. Campinas: 2008.
Bibliografia complementar
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA. Balanço Energético Nacional 2004, Ano
Base 2003. Secretaria de Energia, República Federativa do Brasil, 2004.
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PORTAL NACIONAL DE MADEIRA. Oportunidades para o desenvolvimento da
biomassa energética no Brasil. Artigo por Paulo de Tarso e Manoel Martins Nogueira.
Ministério de Minas e Energia,2004. Disponível em <vvww.remade.com.br>. Acesso em
15 fev., 2005.
Agência Nacional de Energia Elétrica. Atlas de energia elétrica do Brasil. Agência
Nacional de EnergiaElétrica. Brasília: ANEEL, 2002.153 p.

17.4.5 Desenvolvimento Rural Sustentável (BI005) - 40 horas
Agricultura, recursos ambientais e desenvolvimento. Economia, política e
ecologia.

Agricultura

e

desenvolvimento

econômico.

Planejamento

agrícola

regional/municipal. Simulação de um planejamento sustentável a nível regional.
Planejamento x interdisciplinariedade. Conceitos agro-ecológicos e sócio-econômicos.
Agricultura familiar: interpretações recentes. Análise da agricultura na região centro
oeste brasileira com destaque para a realidade brasileira.
Bibliografia básica
CAVALCANTI, Clóvis. Desenvolvimento e natureza: estudo para uma sociedade
sustentável. São Paulo. Cortez, 1998.
EHLERS, EDUARDO. Agricultura Sustentável: realidades e perspectivas. Passo
Fundo. UPF, 200l.
GONÇALVES, C.W.P. A globalização da natureza e a natureza da globalização.
Editora Record, 2006. 461 p.
SANTILLl, J. Agrobiodiversidade e direitos dos agricultores. Editora: Peiropolis,
2009. 520p.
Bibliografia complementar
JATOBÁ, S. U. S.; CIDADE, L. C. F.; VARGAS, G. M. Ecologismo, Ambientalismo
e Ecologia Política: diferentes visões da sustentabilidade e do território. Sociedade
e Estado, Brasília, v. 24, n. 1, p. 47-87,jan.labr. 2009.
RODRIGUES, G. S. Agricultura sustentável, gestão ambiental e eco-certificação de
atividades rurais. Embrapa Meio Ambiente, Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento.
P.
1-5,
Dez.
2007.
Disponível
em:
http://www.cnpma.embrapa.br/unidade/index.php3?it=ct&func=art
NAVARRO, Z. Desenvolvimento rural no Brasil: os limites do passado e os
caminhos do futuro. Estudos Avançados. voU5 n.43 São Paulo Set./Dec. 2001 p. 83
100. Disponível em:
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=SOI 03-40 14200 1000300009&script=sci _arttext
Porto M.F, Martinez-Alier, J. Ecologia política, economia ecológica e saúde coletiva:
interfaces para a sustentabilidade do desenvolvimento e para a promoção da
saúde. Caderno de Saúde Pública, Rio de Janeiro, 23 Sup 4:S503-S512, 2007.
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17.5 - 5° semestre
17.5.1 Tecnologia de Produção de Biocombustíveis I (BI006)- 80 horas
Produção de biocombustíveis através de biomassa sólida, produzido pela
esterificação de óleos vegetais com metanol e etanol (matérias-primas, cadeia produtiva,
especificação e uso). Estudos de balanço energético, incluindo-se o processo agrícola e
industrial.

Bibliografia básica
KNOTHE, G., VAN GERPEN, J. E KRAHL, J. Manual de Biodiesel. Rio de Janeiro:
Edgard Blucher, 2006
VENTURINI, Osvaldo J.,LORA, Electo. E. S. Biocombustíveis voI. 1. Ed. Interciência.
,2012
VENTURINI, Osvaldo J.,LORA, Electo. E. S. Biocombustíveis voI. 2Ed. Interciência ,
2012.
FELDER, Richard. M., Princípios elementares dos processos químicos. Rio de
Janeiro: LTC. 2005.
Bibliografia complementar
LEITE, José. R. M., e FERREIRA, Heline. S. Biocombustíveis: Fonte de energia
sustentável? São Paulo: Saraiva. 2010,
KNOTHE G. e GERPEN J. V. The Biodiesel Handbook, 2005.
INCROPERA, P. F. ; WITT, D. P. Fundamentos de transferência de calor e massa.
4.ed. Rio de Janeiro: LTC, 1998.
FOUST, A. S. et aI. Princípios de operações unitárias. 2.ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Dois, 1982.
KOTZ, John C. TREICHEL, Paul M. WEA VER, Gabriela C. Química Geral e
Reações Químicas. Voll e 2.6 ed (tradução). São Paulo: Cengage Learning, 2009.
ALLINGER, N L. Química Orgânica. 2 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1985.
SOLOMONS, G. Química Orgânica Voll e Vo12. 8 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006.

17.5.2 Enzimologia Aplicada a Produção de Biocombustíveis (BI007) - 40 horas
Classificação geral das enzimas. A enzimologia industrial no contexto brasileiro
atual. Vantagens e desvantagens do uso de enzimas. Natureza das enZImas.
Características gerais das reações enzimáticas. Exemplos de mecanismos de ação.
Isolamento. Cinética enzimática. Enzimas de origem vegetal, animal e microbianas.
Usos industriais e não industriais de enzimas. Enzimas imobilizadas. Noções sobre
reatores enzimáticos. Aspectos sobre segurança na manipulação enzimática. Fontes e
obtenção de enzimas.

Bibliografia básica
LEHNINGER, A.L. Princípios de bioquímica. São Paulo: Sarvier, 2000. 975p.
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WISEMAN, A Manual de Biotecnologia de las enzimas. Editorial Acribia S.A,
Zaragoza, Espana, 1991.
GRACESA, P. y HUBBLE, 1. Tecnologia de las enzimas. Editorial Acribia, S.A,
Zaragoza, Espana. 1990.

Bibliografia complementar
AQUARONE, Eugênio. et aI. Biotecnologia Industrial. voI. 1 a 4. São Paulo: Blucher,
2001.
LEHNINGER, A.L. Princípios de bioquímica. São Paulo: Sarvier, 2000. 975p.
CONN, E.E. STUMPF, P. K. Introdução à bioquímica. São Paulo: Edgard Blucher,
1996. 360p.
KOOLMAN, J.; ROHM, K.H. Bioquímica: texto e atlas. 3.ed. Porto Alegre: Artmed,
2005. 478p
GODFREY, T. & WEST, S. Industrial enzymology. 2nd Ed., New York, MacMillan
Publishers Ltd., 1996.

17.5.3 Controle de Qualidade em Biocombustíveis (BI008) - 40 horas
Metodologias analíticas para controle de qualidade de biocombustíveis,
monitoramento ambiental e biotransformações.

Bibliografia básica
MACEDO, I. C., NOGUEIRA, L. A H. Biocombustíveis. Cadernos NAE - Núcleo de
assuntos estratégicos da Presidência da República, 2, SECOM, Brasília, 2005.
LAURINDO, J. C. In: Anais do Congresso Internacional de Biocombustíveis
Líquidos; Instituto de Tecnologia do Paraná; Secretaria de Estado da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior; Curitiba, PR, 19 a 22 de julho, 1998.
OLIV ARES, I. R. B. Gestão de Qualidade em laboratórios. São Paulo: Editora
Átomo, 28 Edição, 2009.
GERPEN, 1.V. Manual do Biodiesel. São Paulo: Editora Edgar Blucher, P Edição,
2007.
FABER, K. Biotransformations. Editora: Springer Verlag Pod, 1a Edição, 2000.
6. ROCHER, M. The biotechnology of ethanol. Eidtora: John Wley Professio, la
Edição, 2001.
Bibliografia complementar
ROSENBERG, F.; SILVA, B.M. Sistemas da qualidade em laboratórios de ensaios.
São Paulo: la Edição, Editora Quality, 2000.
BALLESTERO-ALV AREZ, M.E. Gestão de Qualidade, Produção e Operações. São
Paulo: 2a Edição, Editora Atlas, 2012.
CORTEZ, L.A.B. Bioetanol de cana-de-açúcar. São Paulo: la Edição, Editora Edgard
Blucher,201O.
BRUNA, G.c. Curso de Gestão Ambiental. São Paulo: 1a Edição, Editora Manolo,
2004.
SEIFFERT, M.E.B. ISO 14001 - Sistemas de Gestão Ambiental. São Paulo: 4U
Edição, Editora Atlas, 2011.
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17.5.4 Tecnologia de Processos Fermentativos (BI009) - 80 horas
Histórico dos processos fermentativos industriais; organismos fermentadores de
importância industrial; tipos de fermentações; bioquímica das fermentações; cinética
dos processos fermentativos; modos de operação de biorreatores; agitação e aeração em
processos fermentativos; extração, isolamento e purificação de produtos e subprodutos;
separação de produtos de fermentação.

Bibliografia básica
AQUARONE, E. et aI. Biotecnologia: Alimentos e bebidas produzidos por
fermentação. São Paulo. E. Blücher, 1983, v.5
BORZANI, W. et aI. Biotecnologia: Engenharia Bioquímica. São Paulo. E. Blücher,
1985
CRUEGER, W & CRUEGER, A. Biotecnologia: Manual de Microbiologia
industrial.
Ed. Acribia, Zaragoza, 1993
Bibliografia complementar
LIMA, U. Biotecnologia: Tecnologia das fermentações. São Paulo.
Blücher. 1975
SCRIBAN, R. Biotecnologia. São Paulo. Mande. 1985
HUTKINS, R. W.Microbiology and Technology of Fermented Foods. BlackwelI.
2006
CARDOSO, M. das G. Produção de aguardente de cana-de-açúcar. Lavras. Ed.
UFLA.2001.
SCHLEGEL, H. G. Microbiologia general. Barcelona. Omega. 1975
17.5.5 Geociências e Recursos Energéticos (BIOIO) - 40 horas
Estudo dos aspectos químicos naturais e dos aspectos químicos resultantes da
ação antrópica na hidrosfera e na geosfera (litosfera

crosta terrestre e solo). Estudo

dos aspectos fotoquímicos e químicos naturais e dos aspectos fotoquímicos e químicos
resultantes da ação antrópica na atmosfera. Biosfera e ciclos biogeoquímicos.

Bibliografia básica
MACEDO, J. A. B. Introdução a Química Ambiental. Belo Horizonte: CRQ-MG.
1027p.,
2006.
MACEDO, J. A. B. Águas & Águas: 3.ed. Belo Horizonte: CRQ-MG., 1027p., 2007.
BAIRD, C. Química Ambiental. Porto Alegre: Bookmam, 2002
Bibliografia complementar
ROCHA, 1. c., ROSA, A. H., CARDOSO, ARNALDO A. Introdução a Química
AmbientaL 2a Ed., São Paulo: BOOKMAN COMPANHIA, 2009.
SPIRO, T. G., STIGLIANI, W. M., Química Ambiental. 2a Ed., São Paulo:
PRENTICE HALL BRASIL, 2009.
CAMPANHOLA c., RODRIGUES G. S. Gestão Ambiental na Agropecuária.
EMBRAPA, 2008.
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MELO I. S. et aI Agrotóxicos e Ambiente. EMBRAP A, 2006.

17.5.6 Operações Unitárias (BIOll) - 40 horas
Introdução,
Sistema
sólido-Fluido:
viscosidade,

densidade,

análise

granulométrica de partículas sólidas, Sedimentação e decantação, Centrifugação,
Colunas de recheio, Princípio de Filtração, Processos de separação, Diagramas de
equilíbrio, Condensação parcial e Flash, Extração, Método de McCabe-Thiele,
Destilação contínua, Método de Ponchon-Savarit.
Bibliografia básica
FOUST, A. S. et aI. Princípios das operações unitárias. 2 ed. L Te. Rio de Janeiro:
1982.
PERRY, R. CHILTON, C.H. Chemical Engineers Handbook. 5 ed. McGraw-Hill:
1973.
GOMIDE, R. Operações Unitárias. vol. 1. São Paulo: 1980.
BLACKADDER, D. A. NEDDERMAN, R. M. Manual de Operações Unitárias. São
Paulo: Hemus, 1982.
Bibiografia complementar
PAYNE, John Howard. Operações Unitárias na Produção de Açúcar de Cana.
Nobel. São Paulo: 1989.
FELDER, R. M.; ROUSSEAU, R. W. Princípios Elementares dos Processos
Químicos, 3a ed. Rio de Janeiro: L TC, 2005.
MCCABE, W.L. E SMITH, J.C. Operaciones Básicas de Ingenieria Química.
Editorial Reverté S.A., 1975.
HIMMELBLAU, D.M., RIGGS, J.B., Engenharia Química. Princípios e Cálculos,
7a. Ed., Rio de Janeiro: L TC, 2006.
MACINTYRE, A. J. Equipamentos Industriais e de Processo. Rio de Janeiro: LTC,
1997.

17.5.7 Fitotecnia 11 (BI012) - 40 horas
Técnicas de cultivo de plantas oleaginosas. Culturas perenes com potencial para
produção de biocombustíveis; Manejo de recursos naturais de plantas nativas com
potencial para a produção de biocombustíveis; Cultivo em agricultura familiar.
Bibliografia básica
AZEVEDO D. M. P. e LIMA E. F. O agronegócio da mamona no Brasil.
EMBRAPA,2007.
TOMÉ JÚNIOR, J. B. Manual para interpretação de análise de solo. Guaíba:
Agropecuária, 1997.
MALAVOLTA E., PIMENTEL F., ALCARDE J. C. Adubos & Adubações. São
Paulo: Nobel, 2003.
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Bibliografia complementar
MALAVOLTA, E. Manual de química agrícola: nutrição de plantas e fertilidade do
solo. São Paulo, Ed. Agronômica Ceres, 1976.
BERTONI, J. ; NETO, F. L. Conservação do Solo. São Paulo: Ícone, 1990.
MORAES M. A. F. D. e ASSIS P. F. Agroindústria Canavieira no Brasil. São
Paulo:Atlas, 2002.
CESNIK, R. e MIOCQUE, J. Melhoramento da Cana-de-açúcar. EMBRAPA, 2004.
FERREIRA B. S. C. Soja Orgânica: Alternativas para Manejo dos Insetos-Pragas.
EMBRAPA, 2003.
17.5.8 Disciplinas Optativas (BI013) - 40 horas
17.5.8.1 Armazenamento e Transporte de Biocombustíveis
Avaliação das metodologias e processos de armazenamento, transporte e
logística de biocombustíveis.

Bibliografia básica
GENTIL V. Corrosão. 3a ed., Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 13783:
Armazenamento de Líquidos Inflamáveis e Combustíveis - Instalação do Sistema de
Armazenamento Subterrâneo de Combustíveis - SASC. Rio de Janeiro, 2010.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 12982:
Desvaporização de Tanque para Transporte Terrestre de Produtos Perigosos - Classe de
Risco 3 - Líquidos Inflamáveis Rio de Janeiro, 2003.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14722:
Armazenamento de Líquidos Inflamáveis e Combustíveis - Tubulação Não Metálica
Subterrânea Polietileno, 2011.
Resolução ANP N° 07 de 19 março de 2008 - DOU 20.03.2008. Define a
especificação do biodiesel a ser comercializado pelos diversos agentes econômicos
autorizados em todo o território nacional.
Portaria ANP N° 36 de 06 de dezembro de 2005
DOU 07.12.2005 Define as
especificações do Álcool Etílico Anidro Combustível (AEAC) e do Álcool Etílico
Hidratado Combustível (AEHC) comercializados pelos diversos agentes econômicos
em todo o território nacional.
Bibliografia complementar
RAMANHA TAN, L. Corrosão e seu Controle. São Paulo. Ed. Hemus, 1990.
SOUZA, S. A. Composição Química dos Aços. Editora Edgard Blucher a Ltda. São
Paulo, 1989.
BOCKRIS, T. O. M. Eletroquímica Moderna. Editorial Reverté, 1980.
Anais do I Congresso da Rede Brasileira de Tecnologia de Biodiesel, Brasília, 2006.
Anais do 11 Congresso da Rede Brasileira de Tecnologia de Biodiesel, Brasília,
2007.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 17505-1:
Armazenamento de Líquidos Inflamáveis e Combustíveis - Parte I: Disposições Gerais.
Rio de Janeiro, 2006.
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ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 17505-2:
Armazenamento de Líquidos Inflamáveis e Combustíveis - Parte 2: Armazenamento em
Tanques e em Vasos. Rio de Janeiro, 2007.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 17505-3:
Armazenamento de Líquidos Inflamáveis e Combustíveis - Parte 3: Sistemas de
Tubulações. Rio de Janeiro, 2006.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 17505-4:
Armazenamento de Líquidos Inflamáveis e Combustíveis - Parte 4: Armazenamento em
Recipientes em Tanques Portáteis. Rio de Janeiro, 2006.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 17505-5:
Armazenamento de Líquidos Inflamáveis e Combustíveis - Parte 5: Operações. Rio de
Janeiro, 2006
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 17505-6:
Armazenamento de Líquidos Inflamáveis e Combustíveis - Parte 6: Instalações e
Equipamentos Elétricos. Rio de Janeiro, 2006.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 17505-7:
Armazenamento de Líquidos Inflamáveis e Combustíveis - Parte 7: Proteção Contra
Incêndio para Parques de Armazenamento com Tanques Estacionários. Rio de Janeiro,
2006.
17.5.8.2 Gestão da Qualidade, Acreditação e Certificação
Estudos da qualidade, acreditação e certificação de empresas, processos,
laboratórios e ensaios.
Bibliografia básica
CAMPOS, V. F. Qualidade total - padronização de empresas. Belo Horizonte:
INDG,2004.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISO 9000: Sistemas
de gestão da qualidade - Fundamentos e vocabulário. Rio de Janeiro, 2000.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISO 9001: Sistema
de gestão da qualidade. Rio de Janeiro, 2008.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISSO 17025:
Requisitos gerais para competência de laboratórios de ensaio e calibração. Rio de
Janeiro, 2005.
PALADINI, E. P. Gestão da qualidade - teoria e prática. São Paulo. Atlas, 2009.
Bibliografia complementar
PALADINI, E. P. Gestão da qualidade no processo: a qualidade na produção de
bens e serviços. São Paulo: Atlas, 1995.
FUNDAÇÃO CERTI, Apostila CELAB, Florianópolis, 2008.
Associação Brasileira de Normas Técnicas. ISO 8402: Gestão da Qualidade e Garantia
da Qualidade - Terminologia. Rio de Janeiro: 1994.
BARÇANTE, Luiz Cesar. Qualidade Total: uma visão brasileira. Rio de Janeiro:
Campus, 1998.
17.5.8.3 Tratamento de efluentes industriais
Fundamentos do tecnologia de efluentes industriais e urbanos: Proteção do meio
ambiente integrada no processo e na produção. Fundamentos e exemplos da aplicação
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.j;éliJll . .
de tratamento avançado de efluentes industriais: Tratamento de esgoto mecânico,
biológico

e

físico-químico

(sedimentação,

processos

biológicos,

coagulação

efloculação, separação de líquidos voláteis e flotação).
Bibliografia básica
RICHTER, Carlos A.; AZEVEDO NETTO, Jose M. de. Tratamento de água;
tecnologia atualizada. Sao Paulo, E. Blucher, 1991.
ZEVEDO NETTO, Jose M. de. Técnica de Abastecimento e Tratamento de Água.
São Paulo, CETESB/ACETESB, 1987.
LIBÂNIO, M. Fundamentos de qualidade e tratamento de água. Editora Átomo.
Campinas-SP, 2005.
Bibliografia complementar
VON SPERLlNG, Marcos. Princípios do Tratamento Biológico de Águas
Residuárias. Minas Gerais: ABES, 1995.
BARROS, R. T. V., CHERNICHARO, C. A. L., HELLER, L. & VON SPERLING, M.
Manual de Saneamento e Proteção Ambiental para os Municípios. V. 2:
Saneamento. Belo Horizonte: DESA/UFMG, 1995.
CHERNICHARO, Carlos A. L., Tratamento anaeróbio de esgotos: Situação atual e
perspectivas. Seminário Internacional de tratamento e disposição de esgotos sanitários Tecnologia e perspectivas para o futuro, CAESB, Brasília - DF, 1996.
AZAMBUJA, Heloisa de Araujo Correa. Treating effluents and preservation nature.
Rio de Janeiro, SENAIICETIQT, 1992.
FREIRE, W. J. CORTES, L. A. B. Vinhaça de cana-de-açucar. Guaíba: Livraria e
Editora Agropecuária., 2000.
17.5.8.4 LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais
Estudo da concepção de linguagens de sinais. Noções de linguagem de sinais
brasileira. Estudo da cultura surda e cidadania brasileira. Noções básicas de fonologia,
de morfologia e de sintaxe. Estudos do léxico da Libras. Noções de variação. Praticar
Libras.
Bibliografia básica
BRITO, Lucinda Ferreira. Por uma Gramática de Línguas de Sinais. Rio de
Janeiro: Tempo Brasileiro, 1995.
CASTRO JUNIOR, Gláucio de. Variação Linguística em Língua de Sinais
Brasileira: foco no léxico. Dissertação de Mestrado, Brasília: UnB, 2011.
COUTINHO, Denise. LIBRAS e Língua Portuguesa: semelhanças e
diferenças. João Pessoa: Arpoador, 2000.
FELIPE, Tânia A. Libras em Contexto. Brasília: MEC/SEESP, 7a edição, 2007.
Bibliografia complementar
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/Secretaria de Educação Especial. Língua
Brasileira de Sinais. Brasília: MEC/SEESP, 1998.
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Decreto n° 5.626 de 22 de dezembro de
2005. Brasília: MEC, 2005.
QUADROS, Ronice Muller; KARNOPP, Lodenir. Língua de Sinais Brasileira:
estudos lingüísticos. Porto Alegre: Artmed, 2004.
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SACKS, Oliver W. Vendo Vozes: uma viagem ao mundo dos surdos. São
Paulo: Companhia das Letras, 1998.
SKLIAR, Carlos. A Surdez: um olhar sobre as diferenças, Porto Alegre:
Mediação, 1998.
STRNADOV Á, Vera. Como é Ser Surdo. Petrópolis, RJ: Babel Editora, 2000.

17.5.9 Trabalho de Conclusão de Curso I (TCC 1)- 80 horas
Definição de orientador. Elaboração do pré-projeto e projeto de monografia.
Entrega do projeto de monografia. Coleta e processamento de dados.

Bibliografia básica
FURASTÉ, P.A. Normas técnicas para o trabalho científico, que todo mundo pode
saber, inclusive você: Explicitação das Normas da ABNT. 6.ed. Porto Alegre: s.n.,
1998. 106p.
GIL, A.C. Como elaborar projetos de pesquisa. 3.ed. São Paulo: Atlas, 1991. 159p.
PÁDUA, E.M.M. Metodologia da Pesquisa: Abordagem teórico-prática. 8.ed.
Campinas: Papirus, 2002. 120p.
Bibliografia complementar
REY, L. Planejar e redigir trabalhos científicos. 2.ed. São Paulo: Edgar Blucher,
1998. 318p.
RUDIO, F.V. Introdução ao projeto de pesquisa científica. 29.ed. Petrópolis: Vozes,
2001. 144p.
SALOMON, D.V. Como fazer uma monografia. 4.ed. São Paulo: Martins Fontes,
1996. 294p.
SANTOS, G.C. Manual de organização de referências e citações bibliográficas para
documentos impressos e eletrônicos. Campinas: Editora Autores associados, 2000.
92p.
THIOLLENT, M. Metodologia da pesquisa-ação. 8.ed. São Paulo: Cortez, 1998.
107p.

17.6 - 6° semestre
17.6.1 Tecnologia de Produção de Biocombustíveis 11 (BI014) -120 horas
Produção de biocombustíveis através de biomassa líquida, produzido pela
esterificação de óleos vegetais com metanol e etanol (matérias-primas, cadeia produtiva,
especificação e uso). Estudos de balanço energético, incluindo-se o processo agrícola e
industrial.

Bibliografia básica
KNOTHE, G., VAN GERPEN, J. E KRAHL, J. Manual de Biodiesel Rio de Janeiro:
Edgard Blucher, 2006
VENTURINI, Osvaldo J.,LORA, Electo. E. S. Biocombustíveis voI. 1. Ed. Interciência.
,2012
VENTURINI, Osvaldo J.,LORA, Electo. E. S. Biocombustíveis voI. 2Ed. Interciência ,
2012.
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FELDER, Richard. M., Princípios elementares dos processos químicos. Rio de
Janeiro: LTC. 2005.

Bibliografia complementar
LEITE, José. R. M., e FERREIRA, Heline. S. Biocombustíveis: Fonte de energia
sustentável? São Paulo: Saraiva. 2010,
KNOTHE G. e GERPEN 1. V. The Biodiesel Handbook, 2005.
INCROPERA, P. F. ; WITT, D. P. Fundamentos de transferência de calor e massa.
4.ed. Rio de Janeiro: LTC, 1998.
FOUST, A. S. et aI. Princípios de operações unitárias. 2.ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Dois, 1982.
KOTZ, John C. TREICHEL, Paul M. WEA VER, Gabriela C. Química Geral e
Reações Químicas. Vol1 e 2.6 ed (tradução). São Paulo: Cengage Learning, 2009.
ALLINGER, N L. Química Orgânica. 2 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1985.
SOLOMONS, G. Química Orgânica Voll e Vo12. 8 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006.

17.6.2 Laboratório de Produção (BI015) - 80 horas
Experiências em laboratório envolvendo, planejamento, desenvolvimento,
mensuração e interpretação de resultados nos domínios de Tecnologias de produção de
Biocombustíveis a partir de novas matérias-primas, diferentes vias de catálise,
diferentes tipos de álcoois e diferentes metodologias. Estequiometria industrial prática.

Bibliografia básica
R. N. SHREVE. Indústrias de Processos Químicos. 43 Ed. Guanabara Dois, Rio de
Janeiro, 1980.
GOMIDE, R. Estequiometria Industrial. Ed. do Autor. São Paulo, 1979 - 2a edição.
MOUYEN, O.A.; Watson, K. M. and Ragatz, R.A. Princípios dos Processos
Químicos. vol. 1 -Livraria Lopes da Silva - Editora Porto 1973.
KIRK AND OTHMER. Encyclopedia of Chemical Technology. 3rd Ed. Canada,
1982.
Bibliografia complementar
VENTURINI, Osvaldo J.,LORA, Electo. E. S. Biocombustíveis vol. 1, 2012. Ed.
Interciência.
VENTURINI, Osvaldo J.,LORA, Electo. E. S. Biocombustíveis vol. 2, 2012. Ed.
Interciência
FELDER, Richard. M., Princípios elementares dos processos químicos. 2005. Ed.
LTC.
AQUARONE, E., LIMA, U.A.e BORZANI, W., Tecnologia das Fermentações. Ed.
Edgar Blucher Ltda, 1983.
KOTZ, J. C.; TREICHER, P. Química e Reações Químicas. 3 a ed., v. l. Rio de
Janeiro: LTC Editora S.A., 1998
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17.6.3 Biotecnologia Vegetal (BIOI6) - 80 horas
Fundamentos, técnicas e aplicações da biotecnologia no melhoramento de
plantas e na produção vegetal Introdução à biotecnologia vegetal; Marcadores
moleculares; A cultura de tecidos vegetais; Transformação genética em vegetais.

Bibliografia básica
MANTELL, S.H., MATTHEWS, l.A, McKEE, R.A Princípios de biotecnologia em
plantas: uma introdução à engenharia genética em plantas. Ribeirão Preto:
Sociedade Brasileira de Genética, 1994.
MILACH, S. (Org.) Marcadores moleculares em plantas. Porto Alegre: S.C.K.
Milach, 1998.
BRASILEIRO, AC.M., CARNEIRO, V.T.C. Manual de transformação genética de
plantas. Brasília: EMBRAPA-SPIIEMBRAPA-CENARGEM, 1998.
Bibliografia complementar
FERREIRA, M.E., GRATTAPAGLIA, D. Introdução ao uso de marcadores
moleculares em análise genética. 2 ed. Brasília: EMBRAPA CENARGEN, 1996.
TORRES, A C. & CALDAS, L. S. Técnicas e aplicações da cultura de tecidos
vegetais. ABCTP/EMBRAPA-CNPH, 1990.
TORRES, AC., CALDAS, L.S., BUSO, l.A Cultura de tecidos e transformação
genética de plantas. Brasília: EMBRAPA-SPI-EMBRAPA-CNPH, 1998. v. 1 e 2.
TERMIGNONI, R.R. Cultura de Tecidos Vegetais. Editora da UFRGS, Porto Alegre,
182 p., 2005.
BORÉM, A (Ed.) Biotecnologia Florestal. Editora da UFV, Viçosa, 387 p., 2007.

17.6.4 Avaliação de Impactos Ambientais e Legislação Ambiental (BIOI7) - 40
horas
Introdução a Legislação ambiental. O meio ambiente na Constituição Federal.
Conhecer a Política Nacional do Meio Ambiente e o Conselho Nacional de Meio
Ambiente. Política Nacional do Meio Ambiente

Ministério do Meio Ambiente,

Secretarias Estaduais de Meio Ambiente, Secretarias Municipais de Meio Ambiente,
ONG Meio Ambiente. IBAMA Conhecer o SISNAMA (Sistema Nacional de Meio
Ambiente e suas atribuições e funcionamento). Desenvolvimento sustentável: tópicos,
princípios e fatores. Atividades extrativistas, destruição de t1orestas, uso de fauna
cinegética. Biodiversidade. Principais mecanismos de gestão ambiental. ISO 140001.
Gestão dos Recursos Naturais (Água, Ar, Fauna, Flora e Solo). Protocolo de Kioto
Aquecimento Global. Unidades de Conservação Brasileira (SINUC). Desenvolvimento
dos conceitos de Poluição e Poluidor. Conceitos de Áreas Degradadas. Princípios de
Educação Ambiental.
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Bibliografia básica
BRANCO, S. M. Meio ambiente e biologia. la ed. SENAC SP, 2001.
PHILIPPI Jr., A, ROMÉRO, M. A, BRUNA, G. C. Curso de gestão ambiental. 1a ed.
Manole, 2004 ..
PHILIPPI Jr., A., ALVES, A C. Curso interdisciplinar de direito ambiental. 1a ed.
Manole, 2005.
Bibliografia complementar
DREW, D. Processos interativos - homem e meio ambiente. 5 ed. Bertrand Brasil,
2002.
PHILIPPI Jr., A., PELICIONI, M. C. F. Educação ambiental e sustentabilidade. la ed.
Manole. 878p.
GUERRA, A J. T. & CUNHA, S. B. Impactos Ambientais Urbanos no Brasil. 3a .
Edição. Bertrand Brasil. 2005, 416 p.
SANCHES, L.H. Avaliação de Impactos Ambientais: conceitos e métodos. Oficina
de Textos. 2006, 495 p.
VERDUM, R. & MEDEIROS, R. M. V. RIMA: Relatório de Impacto Ambiental. 53
Edição. UFRGS Editora. 2006, 252 p

17.6.5 Climatologia (BIOI8) - 40 horas
Tempo e Clima. Elementos e Fatores Climáticos. A atmosfera. Balanço de
Radiação. Balanço de Energia: temperatura do solo e ar, umidade do ar. Movimento
Atmosférico. Precipitação. Evaporação. Evapotranspiração.

Bibliografia básica
A YOADE, J.O.O. Introdução à climatologia para os trópicos. Rio de Janeiro:
Bertrand do Brasil, 1991.
MENDONÇA, F. e DAIANE-OLIVElRA, I. M. Climatologia: Noções básicas
e climas do Brasil. São Paulo; Oficina de Textos, 2007.
CONTI, J. B. Clima e maio ambiente. São Paulo: Atual, 2011.
PEREIRA, A.R.; VILLA NOVA, N.; SEDYAMA, G.C. Evapo(transpi)ração.
Piracicaba: FEALQ. 1997.
TORRES, E. Climatologia Fácil. São Paulo: Oficina de textos, 2012
Bibliografia complementar
TOLENTINO, M.; ROCHA-FILHO, R. C.; SILVA, R. R. A atmosfera Terrestre. São
Paulo. Moderna, 2004.
NIMER, E. Climatologia do Brasil 2<1 ed. Rio de Janeiro: IBGE, Departamento de
Recursos Naturais e Estudos Ambientais, 1989.
ROSENBERG, N.S. Microc1imate. The biological environment. New York: John
Willey. 1993.
V AREJÃO-SIL V A, M.A Meteorologia e climatologia. INMET, Ministério da
Agricultura e Abastecimento. Brasília: Stilo, 2000.
NETO, 1. L.S. Variabilidade e mudanças climáticas: implicações ambientais e
socioeconômicas. Maringá: Eduem, 2000.
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17.6.7 Trabalho de Conclusão de Curso 11 (TCC 11) -120 horas

Redação do trabalho de monografia. Defesa do trabalho de monografia.
Bibliografia básica
FURASTÉ, P.A. Normas técnicas para o trabalho científico, que todo mundo pode
saber, inclusive você: Explicitação das Normas da ABNT. 6.ed. Porto Alegre: s.n.,
1998. 106p.
GIL, A.C. Como elaborar projetos de pesquisa. 3.ed. São Paulo: Atlas, 1991. 159p.
PÁDUA, E.M.M. Metodologia da Pesquisa: Abordagem teórico-prática. 8.ed.
Campinas: Papirus, 2002. 120p.
Bibliografia complementar
REY, L. Planejar e redigir trabalhos científicos. 2.ed. São Paulo: Edgar Blucher,
1998. 318p.
RUDIO, F.V. Introdução ao projeto de pesquisa científica. 29.ed. Petrópolis: Vozes,
2001. 144p.
SALOMON, D.V. Como fazer uma monografia. 4.ed. São Paulo: Martins Fontes,
1996. 294p.
SANTOS, G.C. Manual de organização de referências e citações bibliográficas para
documentos impressos e eletrônicos. Campinas: Editora Autores associados, 2000.
92p.
THIOLLENT, M. Metodologia da pesquisa-ação. 8.ed. São Paulo: Cortez, 1998.
107p.
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18. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

SANTOS, A. G. D. ef ai. Estudo do comportamento térmico de biodiesel de diferentes
oleaginosas através da TG/DTG. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISA E
DESENVOLVIMENTO EM PETRÓLEO E GÁS, 5., 2009, Resumos ... Fortaleza:
UFC,
2009.
Disponível
em
<http://v.;'WW.portalabpg.org.br/PDPetro/5/publicacoes/repositorio/
trabalhos/22622009.43.1.2.pdt>
BIODIESEL - Aspectos ambientais. In: BIODIESELBR.COM: Notícias. Disponível
em
<http://v.;ww.biodieselbr.comlefeÍto-estufa/co2/efeito-estufa-dioxido.htm> .
Acessado em 15 de setembro de 2009.
ANP. Anuário Estatístico Brasileiro do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis /
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. - Rio de Janeiro: ANP,
2010. v. : gráf., tab. + CD-ROM.
SEPLAN. Anuário Estatístico de Mato Grosso / Secretaria de Estado de Planejamento e
Coordenação Geral. Cuiabá: SEPLAN, 2010.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO
CAMPUS CÁCERES

NORMATIVA 02/2012 - COLEGIADO DE CURSO TECNÓlOGO EM
BIOCOMBUSTíVEIS

NORMATIZAÇÃO GERAL SOBRE SEGUNDA CHAMADA DE PROVAS
Na ausência de Normativas do IFMT, o Colegiado de Curso, do curso
Tecnólogo em Biocombustíveis, estabelece normas gerais sobre a segunda
chamada de provas.
RESOLVE:
Art. 1°. A presente normativa tem por objetivo estabelecer normas gerais
sobre as provas de segunda chamada do Curso Tecnólogo em
Biocombustíveis.
TíTULO I
DAS DISPOSiÇÕES GERAIS
Art. 2°. A segunda chamada de provas é a oportunidade de reposição
tempestiva de provas previstas, sendo condicionada aos requisitos dispostos
na presente normativa.
Art. 3°. O aluno regularmente matriculado que deixar de comparecer a
qualquer prova marcada pelo docente da disciplina poderá solicitar a realização
de prova de segunda chamada.
Art. 4°. Serão aceitos pedidos, devidamente comprovados, motivados
por:
I - Problema de saúde, devidamente comprovado, que justifique a
ausência;
11
Doença de caráter infecto-contagiosa, impeditiva do
comparecimento, comprovada por atestado médico reconhecido na
forma da lei constando o Código Internacional de Doenças (CID);
111 - Ter sido vítima de ação involuntária provocada por terceiros;

IV - Manobras ou exercícios militares comprovados por documento
da respectiva unidade militar;

v

I

V - Luto, comprovado pelo respectivo atestado de óbito, por parentes
em linha reta (pais, avós, filhos e netos), colaterais até o segundo
grau (irmãos, sobrinhos e tios), cônjuge ou companheiro (a);
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MINISTÉ'3IO DA EDUCAÇÃO
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SECRETARIA DE EDUCAÇAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO
CAMPUS CÁCERES

VI - Convocação, coincidente em horário, para depoimento judicial
ou policial, ou para eleições em entidades oficiais, devidamente
comprovada por declaração da autoridade competente;
VII - Impedimentos gerados por atividades previstas e autorizadas
pela coordenação do respectivo curso ou instância hierárquica
superior;
VIII - Direitos outorgados por lei;
IX - Plantões ou escalas de serviços devidamente comprovadas
pela empresa em que o aluno trabalha;
X - Participação em congressos, devidamente comprovados com
apresentação de certificados;
XI - Casos excepcionais a critério do colegiado do curso.
Art. 5°. A data e horário de aplicação da prova de segunda chamada
serão previstos pelo docente da disciplina e não haverá autorização para
realização de prova fora do dia ou horário estipulado para aplicação.
Art. 6°. O não comparecimento à prova de segunda chamada não dá
direito a solicitar nova oportunidade, mantendo-se, assim, a nota zero relativa a
essa avaliação.
Art. 7°. Caberá ao docente da disciplina decidir se haverá ou não a
segunda chamada, ou possibilidade de entrega fora do prazo estabelecido, em
casos de não comparecimento, ou de não entrega, às seguintes atividades:
I. Atividades complementares;
11. Atividades extraclasses;
111. Seminários;
IV. Relatórios;
Art. 8°. Não haverá segunda
comparecimento na PROVA FINAL.

chamada

em

casos

de

não

TíTULO 11
DOS PROCEDIMENTOS E PRAZOS

J

Art. 9°. O acadêmico que não comparecer à Instituição para realização
da prova prevista poderá solicitar, via requerimento padrão (Anexo 1), a
aplicação de prova de segunda chamada com apresentação de documentação
que comprove a impossibilidade de comparecimento.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
t
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA'
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO
CAMPUS CÁCERES

Art. 10. O requerimento deverá ser protocolizado até 3 (três) dias úteis
após a data de aplicação da prova que o acadêmico não realizou e deverá
explicitar, com clareza, a razão que impediu o aluno de realizar a qualquer das
verificações.
Art. 11. O não protocolo da solicitação no prazo acima ensejará a perda
do direito de requerer segunda chamada de provas. Caso o acadêmico esteja
impossibilitado de comparecer à Instituição deverá nomear representante para
realização do pedido.
Art. 12. O requerimento do acadêmico deverá ser encaminhado à
coordenação do curso que emitirá parecer deferindo ou não a solicitação ou,
caso necessário, que convocará o Colegiado de Curso para deferimento ou
não.
Art. 13. A Coordenação de Curso deverá encaminhar ao docente o
parecer deferindo ou não a solicitação do acadêmico.
Art. 14. O acadêmico deverá procurar a coordenação do curso para
verificar a resposta do pedido realizado antes do dia previsto para aplicação da
prova de segunda chamada, sendo de sua total responsabilidade o não
comparecimento.

TíTULO 111
DAS DISPOSiÇÕES GERAIS

Art. 15. Os casos omissos nesta Normativa serão submetidos ao parecer
do Colegiado de Curso para decisão em última instância.
Art. 16. Revogadas as disposições em contrário, esta Normativa entra
em vigor nesta data.

Cáceres, aos 22 dias do mês de maio do ano de 2012.

Demétrio de Abreu Sousa
Preso Colegiado Curso
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO
CAMPUS CÁCERES
ANEXO 1
(MODELO DE REQUERIMENTO)

REQUERIMENTO PARA SEGUNDA CHAMADA DE PROVA

À: Coordenação de Curso de Tecnólogo em Biocombustíveis

Pelo presente, venho solicitar a esta Coordenação que me conceda o direito de
efetuar a segunda
chamada da prova/verificação
da disciplina
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _, ministrada pelo Professor(a)
, e
realizada no dia _ /__/__. a qual não pude participar por motivo
_ _ _ _ _ _, conforme comprovante em anexo.

____________ _ ___de
(local e data)

ALUNO:
MATRíCULA:
CONTATO (TELEFONE E EMAll):

de

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇAo
SECRETARIA DE EDUCAÇAo PRm'ISSIONAL E TECNOLÓGICA
I"ISTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇAo, cli:NCIA E TECNOLOGIA DE MATO
GROSSO
CAMPUSCÁCERES-MT

REGIMENTO UNIFICADO PARA OS COLEGIADOS DE CURSOS SUPERIORES
CAPITULO I
DA DEFINIÇÃO

Art. 1°. Os Colegiados dos Cursos Superiores do Instituto Federal de Mato Grosso -Campus Cáceres,
definidos como unidades didático-pedagógicos-científicos, são órgãos superiores planejadores e executores das
atividades que lhe são pertinentes, sendo também as instâncias normativas, deliberativas e executivas sobre políticas
acadêmicas para os fins de Ensino, Pesquisa e Extensão, no seu âmbito e dentro do que estabelecer as normas de
instâncias supcriores.
CAPÍTULO 11
DA COMPOSIÇÃO, ELEIÇÃO E DO MANDATO
Art. 2°. Os Colegiados dos Cursos Superiores do Instituto Federal de Mato Grosso - Campus Cáceres serão
compostos:

1. Pelo Coordenador do Curso, que o presidirá.
2. Por dois representantt::s clcito5 pelo Corpo Docente do Curso.

3. Pelo representante eleito de Corpo Discentc do Curso.
4. Pelo representante dos Corpos Técnicos, especialistas em assuntos pedagógicos. indicado pelo
Departamento de Desenvolvimento Educacional e Coordenação geral de Ensino.
§ to. Os representantes mencionados no "caput", com exceção do representante do corpo Técnico, terão
dois suplentes representantes do corpo docente e um suplente representante do corpo discente, eleitos pejo mesmo
processo e na mesma ocasião da escolha dos titulares, aos quais substituem automaticamente nas faltas,
impedimentos ou vacância.

§ 2°. O processo eleitoral do representante deverá ser conduzido pelo Colegiado de Curso ou por comissão
indicada pelo mesmo, e, caso haja candidato pleiteando a reeleição, este não poderá participar como membro da
comissão de processo cleitoral.
§ 3°. O processo eleitoral deverá ser registrado em ata, bem como seu procedimento e resultados.

§ 4°. O edital de processo eleitoral deverá ser publicado com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis
nos murais e no endereço eletrônico aliciaI dessa Instituição.

Art. 3°. O mandato dos membros do Colegiado de Curso será de 2 (dois) anos para os representantes do
corpo Docente c de 1 (um) ano para representante do corpo Discente.

Parágrafo Único. A representação docente e discente poderá ser reconduzida por mais um mandato de igual
período.

CAPÍTULO 111
DAS ATRIBUIÇÕES DO COLEGIADO
Art. 4°, São atribuições do colegiado de curso:
I. Estabelecer o perfil profissional e a proposta pedagógica do curso.

11. Elaborar o seu regimento interno.

/l

Ie!>

m. Elaborar, analisar e avaliar o currículo do curso e suas alterações e submetê-los a apreciação das
instâncias superiores.
IV. Analisar, aprovar e avaliar os planos de ensino das disciplinas do curso, propondo alteração quando
necessárias.
V. Fixar normas quanto à matrícula e integralização do curso, respeitando o estabelecido pelas instâncias
superiores.
VI. Deliberar sobre os pedidos de prorrogação de prazo para conclusão do Curso.
VII. Emitir parecer sobre processos de revalidação de diplomas de cursos de graduação expedidos por
estabelecimentos estrangeiros de ensino superior.
VIII. Exercer as demais atribuições conferidas por lei neste Regulamento ou Regimento do Curso.
IX. Emitir parecer em processos de Ensino e Pesquisa vinculados à coordenação de curso.
X. Participar ativamente da administração acadêmica, assessorando os órgãos colegiados deliberativos,
consultivos e executivos no desempenho de suas funções.
Xl. Propor ao Departamento de Desenvolvimento Educacional, Coordenação geral de Ensino e
Coordenadoria de Integração Escola Comunidade normas de funcionamento e verificação do rendimento escolar
para estágio, trabalho de conclusão e de disciplinas com características especiais do curso.
XII. Sugerir medidas quc visem ao aperfeiçoamento e desenvolvimento das atividades da Instituição,
opinando sobre assuntos pertinentes que lhe sejam submetidos pejo Diretor Geral.
XIII. Constituir comissões específicas para o estudo de assunto de interesse dos colegiados dos cursos.
XIV. Zelar pela fiel execução dos dispositivos regimentais e demais regulamentos.
XV. Reunir-se e tomar decísões conjuntas com os demais colegiados sempre que o assunto e interesse da
matéria exigir.
XVI. Decidir sobre complementação pedagógica, exercícios domiciliares, expedição e dispensa da guia de
transferência e colação de grau.
XVII. Decidir sobre quaisquer situações omissas a este regimento que referem ao curso, seus alunos e
turmas.

CAPITULO IV
DAS ATRIBUIÇOES DO PRESIDENTE DO COLEGIADO
Art. 5°, São atribuições do Presidente do Colegiado de Curso:
l. Convocar e presidir as reuniões, com direto a voto, inclusive o de qualidade.

11. Representar o colegiado junto aos outros setores da instituição.

m. Executar as deliberações do colegiado.
IV. Designar relator ou comissão para estudo de matéria a ser decidida pelo colegiado.
V. Decidir ad referendum, em caso de urgência, sobre matéria de competência do colegiado juntamente
com outro membro por ele designado.
VI. Elaborar os horários de aula juntamente com outros cursos envolvidos.
VII. Orientar os alunos quanto à matrícula e a integralização do curso.
VIII. Verificar o cumprimento do currículo do curso e demais exigências para a concessão de grau
acadêmico aos alunos concluintes.
IX. Decidir sobre pedidos referentes à transferência, matrícula, trancamento de matrícula no curso,
cancelamento de matrícula em disciplina.

CAPITULO V
DAS REUNIÕES
Art. 6°. O Colegiado do Curso reunir-se-á ordinariamente por convocação do presidente, ou
extraordinariamente sempre que convocado pelo seu presidente ou por 50% (cinquenta por cento) de seus membros.
,...--...
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§1°. As convocações para as reumoes serão feitas por escrito constando a pauta dos assuntos com
antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas para as reuniões ordinárias e de 24 (vinte e quatro) horas para as
reuniões extraordinárias.
§2°. Em caso de urgência ou excepcionalidade, o prazo de convocação previsto no parágrafo anterior
poderá ser reproduzido e a indicação de pauta omitida justificando-se a medida no início da reunião.
§3°. O comparecimento espontâneo do membro, ora convocado sem a observância das formas acima
descritas, convalida o ato de convocação e não acarretará nulidade de sessão.
§4°. As sessões somente serão abertas com a presença de mais de 50% (cinquenta por cento) de seus
membros após duas chamadas com o intervalo mínimo de 15 (quinze) minutos.
Art. 7°. O comparecimento dos membros do colegiado às reuniões plenárias é de caráter obrigatório e tem
preferência sobre qualquer outra atividade acadêmica, perdendo o mandato aquele que, sem motivo justificado,
faltar a mais de 03 (três) reuniões consecutivas ou 05 (cinco) sessões alternadas, e será substituído por um suplente
para exercer o prazo restante do mandato;

§1°. Na ausência do Presidente do Colegiado de curso a reunião será presidida por um membro indicado
pela maioria dos membros presentes.
§2°. Não será configurada a ausência quando o membro suplente substituir o ausente.
§3°. O suplente somente terá direito a voz quando tiver assinado a lista de presença em substituição ao
membro titular.
Art. 8°. As Deliberações serão realizadas por meio de voto da maioria dos presentes na sessão.
Parágrafo Único. Nenhum membro do colegiado pode recusar-se a votar.
Art. 9°. Das sessões serão lavradas atas, lidas aprovadas e assinadas por todos os presentes na mesma
sessão ou na seguinte.
Parágrafo Único. As atas das sessões do colegiado de curso serão lavradas por um secretário ad hoc,
designado dentre os membros do colegiado devendo nelas constar as deliberações e pareceres emitidos.
Art. 10°. Declarada aberta a reunião do colegiado de curso, proceder-se-á a leitura e discussão da Ata da
Reunião anterior e não havendo emendas ou impugnação. será a mesma considerada aprovada.
Art. 11. Toda a documentação do colegiado será processada e arquivada na respectiva Coordenação de

Curso.
Art. 12. Todos os documentos gerados ou arquivados pelo Colegiado da Instituição serão de livre acesso ao
público desde que se faça solicitação por escrito ao presidente do Colegiado de curso e este julgar procedente.
CAPITULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 13. O presente Regimento poderá ser modificado mediante proposta do Coordenador do curso ou por
50% (cinquenta por cento) dos membros do colegiado dos cursos apreciada em reunião extraordinária especialmente
convocada para esta finalidade.
Art. 14. Esse regimento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho Superior.

Cáceres-MT, 29 de Março de 2010.

Nome
Função
Reginaldo Antonio Medeiros Presid::..::e=n=te=--_ _ _--+_--;l/-H-_.L-~___:>..q.."'7">--_r_---___j
Alessandro Pontes Gomes
Membro
Membro
• Juçara Tinasi de Oliveira
I Márcio Cleis GonçaIVes-~
Membro
Roberval Emerson Pizzano _--L..M~:~e:::m:::b:::.:r..:o:"'-____-L-Pp.:.:w-:~.."......=--_ _ _ _ __
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGiCA::
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA ETECNOLOGIA DE MATO GROSSO
CAMPUS CÁCERES
NORMATIVA 01/2012- COLEGIADO DE CURSO TECNÓLOGO EM BIOCOMBUSTíVEIS
CRITÉRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA DISCIPLINA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC, DO
CURRíCULO TECNÓLOGO EM BIOCOMBUSTíVEIS, IFMT CAMPUS CÁCERES.

DA CARACTERIZAÇÃO
Artigo 1º - A disciplina Trabalho de Conclusão de Curso TCC é obrigatória e pertinente ao Plano de Curso do Curso
Tecnólogo em Biocombustíveis do IFMT/Cáceres e será cumprida na forma estabelecida pelo plano de curso e,
complementarmente, por esta Resolução.
Artigo 2º - Esta disciplina possui carga horária total de 200 horas, divididas em dois semestres e será cumprida
através do desenvolvimento pelo acadêmico, de trabalho individ ual relacionado com as áreas de conhecimento de
sua formação profissional, assistido pelo professor orientador e sobre a coordenação geral do docente da disciplina.
§ 12 - No primeiro semestre do ano letivo serão ministradas 80 horas e a disciplina é denominada de TCC-I.

§ 2º - No segundo semestre do ano letivo serão ministradas 120 horas e a disciplina é denominada de TCC-II.

Artigo 3º A disciplina TCC visa complementar conteúdos em áreas específicas, prover experiências na execução de
trabalhos técnicos, pesquisa e experiências relacionadas ao futuro exercício profissional do acadêmico.
Artigo 4º - O trabalho a ser desenvolvido pelo acadêmico deverá compreender uma entre as seguintes modalidades:
Projeto Técnico Profissional ou Pesquisa Experimental ou Pesquisa Bibliográfica.
I - Considerar-se á como Projeto Técnico Profissional, o trabalho que objetive a elaboração de projetos técnicos
normalmente solicitados aos Tecnólogos no exercício profissional;
11 - Será considerada Pesquisa Experimenta" o trabalho que objetive a análise e/ou solução de determinado
problema de interesse para as ciências da natureza, que se proponha a desenvolver tecnologia ou gerar novos
conhecimentos, através de experimentação;
111 - Considerar-se á Pesquisa Bibliográfica, o trabalho que obje ve o desenvolvimento/estudo aprofundado de um
assunto da área do curso, desde que gere contribuições para o desenvolvimento da ciência.
Ar go 5º - As exigências quanto à forma escrita e apresentação final do trabalho serão estabelecidas pelo Colegiado
de Curso e divulgadas, por meio de editais, aos acadêmicos - Normas para Apresentação de Trabalhos de Conclusão
de Curso - visando o que é estabelecido pela ABNT.
Artigo 6º - O Colegiado do Curso Tecnólogo em Biocombustíveis indicará anualmente o(s) docente(s) da disciplina.
Parágrafo único - a responsabilidade da disciplina será exercida por um professor ou por uma equipe de professores
que cons tuem o Colegiado de Curso ou o Núcleo Docente Estruturante.

DO ENCAMINHAMENTO, HOMOLOGAÇÃO E PRAZOS
Artigo 7 2 - Todo acadêmico matriculado em TCC-I deverá apresentar:
I - uma proposta de trabalho, com aceite do orientador, em modelo próprio fornecido pela Coordenação do Curso,
até 15 dias corridos a partir do início do ano letivo
II - um pré-projeto, em modelo próprio fornecido pela Coordenação do Curso, até 45 dias corridos a partir do início
do ano le vo.
111- um projeto, em modelo próprio fornecido pela Coordenação do Curso, até 90 dias corridos a partir do início do
ano le vo.
§ 12 - todos os itens citados nos incisos deste ar go, nos termos do artigo 4 2, deverão ser encaminhados ao docente

da disciplina, sendo então apreciados para homologação
§ 22

-

todos os itens citados nos incisos deste ar go serão julgados pelo mérito, exeqüibilidade, adequação da

metodologia proposta e adequação aos objetivos da disciplina.
Artigo 82 - Num prazo máximo de 15 dias corridos, cumprido o estabelecido nos incisos 11 e I1I do artigo 7 2 , o docente
da disciplina publicará o resultado de homologação do pré-projeto e, posteriormente, do projeto.
Artigo 92

-

Pré-projetos ou projetos não homologados deverão ser reapresentados em no máximo 20 dias após a

publicação do resultado estabelecido no Artigo 82 , seguindo o mesmo trâmite de encaminhamento da proposta
inicial.
Parágrafo único - a não homologação nessa instância implicará na reprovação na disciplina de TCC-1.
Ar go 10 - Os prazos e datas das avaliações das disciplinas de TCC-I e TCC-II e outras exigências específicas serão
estabelecidas pelo docente da disciplina, através de Editais:
I - datas, horários, locais e demais exigências para a apresentação dos Seminários, que compreendem a parte das
avaliações da disciplina de TCC-I;
11 - datas, horários, bancas examinadoras, locais e demais exigências par as defesas de TCC, que compreendem a
avaliação da disciplina de TCC-II;
111 - data limite para a entrega das versões finais aprovadas, para o docente da disciplina.
Parágrafo único todos os prazos referenciados deste artigo serão publicados com antecedência mínima de 15 dias.

DAS RESPONSABILIDADES
Ar go 11 Caracterização das responsabilidades do docente da disciplina:
I julgar os pré-projetos e projetos visando a fase de homologação;
11 - publicar normas estabelecendo, conforme necessidade, datas, horários, equipes e informações pertinentes ao
desenvolvimento da disciplina, contemplando as fases de homologação dos pré-projetos e projetos, avaliações,
apresentação dos trabalhos finais, e outros esclarecimentos que se fizerem necessários;
111 - organizar arquivo de propostas de trabalho, pré-projetos e projetos por período e área;

4i

IV - receber, catalo/5ilr e arquivar notas e observações feitas pelos professores orientadores;
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v - fazer as devidas

anotações nos Diários de Classe e Atas de Avaliação da disciplina e entregá-los na Secretaria

Escolar, respeitando os prazos estabelecidos no Calendário Escolar da Coordenação Geral de Ensino;
VI - repassar, ao final de cada ano letivo, o material arquivado ao Coordenador em exercício do curso para que seja
feito o arquivamento;
VII - repassar cópias dos trabalhos aos membros das bancas examinadoras e respec vos orientadores;
VIII - expedir certificados de orientação de trabalhos e de participação em bancas examinadoras, em conjunto com o
Colegiado de Curso;
IX - expedir atestado de cumprimento das exigências da disciplina e remetê-lo juntamente com a versão final do TCC
à Biblioteca para verificação de pendências e arquivamento no acervo bibliográfico,
Ar go 12 - Caracterização das responsabilidades do professor orientador de TCC;
I - assessorar técnica e cientificamente o acadêmico, proporcionando condições para o bom desenvolvimento do
trabalho;
1I - elaborar, em conjunto com o acadêmico, cronograma de atividades, visando bom desenvolvimento do trabalho e
J

cumprimento das datas estabelecidas para as avaliações previstas;

111 - orientar e acompanhar as atividades desenvolvidas pelo acadêmico visando o cumprimento do cronograma
acima mencionado e a apresentação final do trabalho conforme normas citadas no artigo SQ e no artigo 7 Q desta
norma;
IV - realizar as avaliações previstas, atribuir notas e remetê-Ias ao docente da disciplina e respeitando as datas
previstas nos Editais complementares;
V presidir a banca examinadora de seu(s) orientado(s);
Ar go 13 - Caracterização das responsabilidades do acadêmico matriculado em TCC:
I - definir área de interesse e professor orientador para desenvolvimento do TCC;
11 - apresentar proposta de trabalho, pré-projeto e projeto conforme prevê o artigo 7Q desta Resolução;
'li - reapresentar pré-projeto ou projeto, em caso de não homologação, sujeitando-se ao artigo 9 Q desta Resolução;
IV - estabelecer horários de atendimentos junto ao professor orientador;
V - par cipar de todas as a vidades, inclusive aulas de orientação, privilegiadas pelo docente da disciplina;
VI

desenvolver o trabalho previsto, cumprindo o cronograma de a vidades estabelecido no inciso 1I do ar go 12

desta Resolução;
VII - submeter-se às avaliações previstas, respeitando as exigências necessárias a cada uma;
VIII

entregar ao docente da disciplina 03 (três) cópias do seminário, até no máximo 07 (sete) dias antes da data

prevista para a apresentação;
IX, entregar ao docente da disciplina 03 (três) cópias do trabalho, em sua versão final até no máximo 20 (vinte) dias
antes da data prevista para a apresentação;
X proceder as alterâções no trabalho, estabelecidas pelos membros da banca examinadora;

XI - entregar ao docente da disciplina, caso aprovado, 05(cinco) cópias do trabalho em sua versão final, devidamente
corrigidas, encadernadas em capa dura e assinadas pelos membros da banca examinadora, até a data determinada
em Edital.

DA FORMA DE AVALIAÇÃO
Ar go 14 - As avaliações das disciplinas TCC-I e TCC-II serão efetivadas conforme o descrito nesta Resolução, em
datas e horários a serem divulgados:
§ 12

Todas as notas referentes a avaliação destas disciplina compreenderão va lores entre zero (O) e dez (10) e

-

ficarão sujeitas, nas composições, aos critérios de arredondamento estabelecidos pela Secretaria Escolar,
§ 22

-

As avaliações da disciplina de TCC-I serão compostas por: apresentação de Seminário, entrega de uma

proposta de trabalho, um pré-projeto e um projeto.
§ 32 - As avaliações da disciplina de TCC-II serão compostas por: entrega da versão escrita do Trabalho de Conclusão

de Curso e apresentação, defesa, para uma banca examinadora.
\r go 15

A etapa da avaliação que consistirá na apresentação de Seminário proferido pelo acadêmico, com tema

versando sobre seu trabalho e na forma a seguir estabelecida.
I - serão objetos de avaliação e apresentação oral e gráfica do Trabalho bem como seu mérito e conteúdo.
Recomenda-se aqui a estruturação do trabalho em partes distintas e adaptadas à sua realidade, tais como:
Introdução, Revisão Bibliográfica, Material e Métodos, e Resultados Ob dos ou Esperados;
II - ao Seminário serão atribuídas duas notas, uma dada pelo professor orientador

nota N1, e outra dada pelo

docente da disciplina ou docente por ele indicado - nota N2;
III

as notas estabelecidas acima - N1 e N2 - terão peso idêntico e sua média aritmética simples irá compor a média

nal da disciplina de TCC-1.
IV - A duração da apresentação deverá ser entre 20 e 25 minutos, tendo,posteriormente, até 20 minutos para
ques onamentos para cada membro da banca,
~ 12 - Os Seminários ocorrerão durante o segundo bimestre do ano letivo, a tempo de cumprir o previsto no
~alendário Escolar vigente e em data e local estabelecido em edital a ser publicado.

§ 22 - O não cumprimento do estabelecido no artigo 7 2 , no artigo 9º e no inciso VIII do artigo 13 implicará na perda

do direito à apresentação do Seminário.
§ 32

-

A Prova Final da disciplina de TCC-I, quando ocorrer, consistirá na reapresentação do Seminário, com as

devidas correções sugeridas pelo professor orientador e/ou professor responsável pela disciplina.
Ar go 16 - Uma freqüênCia mínima de 75% é obrigatória para os acadêmicos matriculados nas disciplinas de TCC-I e
TCC-II.
Parágrafo único - O Colegiado de Curso e o professor da disciplina poderão determinar horários extras para a
apresentação de Seminários ou defesa de banca de modo a evitar-se o prejuízo da freqüência às aulas das disciplinas
regulares;
Ar go 17 - Na disciplina de TCC-II, o trabalho será julgado em sua versão final, conforme o Artigo 5º, e com maior

J'

peso para uma defesaor:al perante banca examinadora, na forma a seguir estabelecida.
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I - serão atribuídas nesta etapa duas notas, uma dada pelo professor orientador - notas N3, e outra dada pela banca
examinadora - nota N4;
11 - a nota dada pelo professor orientador - nota N3, deverá refletir a avaliação deste sobre o desempenho de seu
orientado durante todo o desenvolvimento do trabalho;
111 - a nota dada pela banca examinadora - nota N4 terá por objeto de avaliação a apresentação oral e gráfica do
trabalho, seu mérito e conteúdo, bem como a aptidão do acadêmico em responder a questionamentos pertinentes
ao trabalho desenvolvido;
IV - as notas N3 e N4 terão pesos diferentes, respectivamente,m 30% e 70% e a média ponderada assim estabelecida
irá compor média da disciplina de TCC-II.

§ 12

-

A nota da banca examinadora - nota N4, compreenderá a média aritmética simples das notas lançadas por

cada um de seus membros.
§ 22

-

As defesas ocorrerão durante o quarto bimestre do ano letivo, a tempo de cumprir o previsto no Calendário

Escolar vigente.
§ 32 - O não cumprimento do estabelecido no inciso IX do artigo 13 implicará na perda do direito à defesa de TCC.

Ar go 18 - A Prova Final da disciplina TCC-II, quando ocorrer, correspondera a reapresentação do Trabalho à banca
examinadora.
I - deverão ser supridas, obrigatoriamente, as deficiências verificadas pela banca na defesa anterior, sob pena do
trabalho não ser submetido a nova apreciação;
11 - a banca examinadora será formada, preferencialmente, pelos mesmos membros que par ciparam da defesa
inicial;
111 - a data do exame final obedecerá o previsto em calendário divulgado pela Coordenação de Curso;
IV - a nota do exame final será a média aritmética simples daquelas lançadas pelos membros da banca examinadora.

DAS BANCAS EXAMINADORAS
Ar go 19 - As bancas examinadoras serão compostas por 03 (três) membros. Exceto o professor orientador, docente
do IFMT-Cáceres, presidente da banca, os outros dois membros serão docentes da Instituição e/ou profissionais
envolvidos com o trabalho em análise.

§ 12 - Para a composição da banca, o acadêmico, juntamente com seu orientador, deverá indicar 04 (quatro) nomes
em formulário próprio que será disponibilizado com antecedência mínima de 30 dias do previsto para
apresentação/defesa do TCC.
§ 22 - Caberá ao colegiado selecionar, entre os quatro nomes indicados, os membros efe vos e suplentes e divulgar

o resultado com antecedência mínima de 20 dias do previsto para apresentação/defesa do TCC.
Ar go 20 - Admite-se a substituição de membros da banca examinadora inicialmente prevista.
Parágrafo único - A substituição do professor orientador, deverá ser justificada e julgada pelo Colegiado do Curso.
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DISPO!:IÇÕES GERAIS
Ar go 21- A carga horária semanal das disciplinas TCC-1 e TCC-2 serão contabilizadas na carga horária semanal do
professor responsável.
Ar go 22

Serão registradas, para os professores orientadores, o número de horas-aula previstas para cada trabalho

orientado de acordo com a Regulamentação do Trabalho Docente.
Ar go 23 O número máximo de trabalhos a serem orientados por docente será de 03 (três).
Parágrafo único - Admite-se, excepcionalmente, maior número de orientados por docente, desde que haja
aprovação do Colegiado de Curso.
Ar go 24 - As notas da disciplina de TCC-II só serão encaminhadas à Secretaria do campus se for cumprido o que
estabelece o ar go 13 em seu inciso XI.
Ar go 25 - Reserva-se ao acadêmico o direito

à publicação de artigos, oriundos de TCC, e na qualidade de primeiro

autor, até um limite de doze meses da data de sua aprovação. Após esse período, a critério do professor orientado, o
acadêmico poderá ser considerado como segundo autor.
'r go 26 - O acadêmico que publicar, como primeiro autor, um artigo científico em periódicos com Qualis CAPES,
ficará isento da entrega da versão escrita do TCC, sujeitando-se apenas a apresentação do trabalho para a banca
examinadora.
Ar go 27 Casos omissos serão julgados em reunião do Colegiado de Curso, com presença do professor responsável
da disciplina.
Em, 23 de março de 2012.
Colegiado de Curso Tecnólogo em Biocombustíveis

ltJ

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓCICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOCIA DE MATO GROSSO
CAMPUS CÁCERES
- ..--.- --.. " .. -.~".,,-......

I·:·~·';~llJ/

(0i", •.

i

.:9B~:" t
,

NORMA TIV A 03/2012 - COLEGIADO DE CURSO TECNOLOGIA EM
BIOCOMBUSTÍVEIS
Regulamenta
Estágios
Curriculares
Supervisionados dos alunos do curso de
Tecnologia em Biocombustíveis.

o

Colegiado de Curso de Tecnologia em Biocombustíveis do Instituto Federal de
Mato Grosso, campus Cáceres, tendo em vista o disposto na Lei 11.788, de 25 de setembro de
2008, e considerando ausência de Normativa do lFMT, RESOLVE:
Art. 10 - Aprovar as normas que regulamentam
Supervisionados do curso de Tecnologia em Biocombustíveis.

os

Estágios

Curriculares

TÍTULO I
DA NATUREZA E DAS FINALIDADES
Art. 2° - Para os fins do disposto nesta Normativa considera-se estágio o ato educativo
escolar supervisionado desenvolvido no ambiente de trabalho, previsto no Projeto Pedagógico
do Curso como parte integrante do itinerário formativo do aluno.
Art. 3° - O estágio a que se refere o art. 2° desta Normativa visa ao aprendizado de
competências próprias da atividade profissional, objetivando o desenvolvimento do educando
para a vida cidadã e para o trabalho.

TÍTULon
DA ORGANIZAÇÃO DOS ESTÁGIOS CURRICULARES

CAPÍTULO I
DA CLASSIFICAÇÃO DOS ESTÁGIOS CURRICULARES
A11. 4° - O estágio poderá ser obrigatório ou não-obrigatório, conforme determinação
das diretrizes curriculares nacionais e do Projeto Pedagógico do Curso.
Art. 5° - O estágio obrigatório constitui disciplina integrante do currículo do curso, cuja
carga horária será requisito para aprovação e obtenção do diploma.
Parágrafo único. O estágio obrigatório poderá ser realizado no exterior, atendidos os
requisitos estabelecidos pelo IFMT.
Art. 6° - O estágio não-obrigatório constitui atividade opcional, complementar à
formação acadêmica profissional do aluno, acrescida à carga horária regular e obrigatória.

§ 1° O estágio não-obrigatório constará do Projeto Pedagógico do Curso como
disciplina optativa ou atividade complementar.
§ 2° A carga horária máxima do estágio não-obrigatório deverá constar no histórico
escolar e será estabelecida no Projeto Pedagógico do Curso.
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§ 3° A realização de estágio não-obrigatório no exterior somente será autorizada através
de programas específicos e regulamentada pelo IFMT.
Art. 7° - As competências profissionais adquiridas no trabalho vinculadas à área de
formação do aluno poderão ser equiparadas ao estágio, quando previsto no Projeto Pedagógico
do Curso.
Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput deste artigo o Projeto Pedagógico do
Curso deverá prever critérios de aproveitamento e avaliação das competências desenvolvidas.

CAPÍTULO 11
DOS CAMPOS DE ESTÁGIO
Art. 8° - Serão considerados campos de estágio os ambientes de trabalho pertinentes ao
desenvolvimento de atividades de aprendizagem social, profissional e cultural ofertados por;
pessoas jurídicas de direito privado;
II órgãos da administração pública direta, autárquica e fundacional de qualquer dos
poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
III

unidades do campus Cáceres ou de outros campi do IFMT.

Parágrafo único. Para os fins do disposto nos incisos de I a III deste artigo o campus, ou
o IFMT, formalizará termo de convênio com as unidades concedentes de campos de estágios, no
qual serão explicitadas as condições de realização do estágio.

CAPÍTULO 111
DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DOS ESTÁGIOS CURRICULARES
Seção I
Das Disposições Gerais
Art. 9° - As atividades desenvolvidas no ambiente de trabalho pelos alunos serão
consideradas atividades de estágio quando, além de constarem do Projeto Pedagógico do Curso,
observarem os seguintes requisitos e procedimentos:
I - comprovação de matrícula e freqüência regular do aluno no curso, atestadas pelo
campus Cáceres;
II - celebração de termo de convênio entre o campus, ou o IFMT, e a unidade
concedente do campo de estágio para formalizar a cooperação mútua entre as instituições
parceiras;
III - formalização de termo de eompromisso entre o aluno ou seu representante ou
assistente legal quando ele for absoluta ou relativamente incapaz, a unidade concedente do
campo de estágio e o campus;
IV - compatibilização entre as atividades previstas no termo de compromisso a que se
refere o inciso III deste artigo e a área de formação do aluno;
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v - inclusão e registro da atividade de estágio na Coordenação de Integração Escola
Comunidade (CIEC);
VI - acompanhamento e avaliação das atividades desenvolvidas no estágio por um
professor orientador;
VII - acompanhamento das atividades desenvolvidas no estágio pelo supervisor
vinculado ao campo de estágio,
§ 10 _ A realização de estágio em campos de estágio do IFMT não dispensa a celebração
do termo de compromisso entre as partes envolvidas.

§ 2° - O início das atividades do aluno na condição de estagiário ficará condicionado à
prévia assinatura pelas partes envolvidas no termo de compromisso.
Seção II
Do Termo de Compromisso
Art. 10 - O termo de compromisso a que se refere o inciso UI do art. 9° deverá
contemplar, obrigatoriamente, os seguintes itens:
identificação do estagiário, do curso, do professor orientador e do supervisor;
II

qualificação e assinatura dos subscritores;

III - o período de realização do estágio;
IV - carga horária dajornada de atividades a ser cumprida pelo estagiário;
V - o valor da bolsa mensal e do auxílio transporte, quando for o caso;
Vl- o recesso a que tem direito o estagiário;
VII - menção ao fato de que o estágio não acarretará qualquer vínculo empregatício;
VIII
seguradora;
IX

o número da apólice de seguro de acidentes pessoais e a razão social da

plano de atividades de estágio compatível com o Projeto Pedagógico do Curso.

§ 10 - O plano de atividades a que se refere o inciso IX deste artigo poderá ser alterado
por meio de aditivos à medida que o desempenho do aluno for avaliado.
§ 2° - Caberá ao aluno a contratação do seguro a que se refere o inciso VIII deste artigo,
cuja apólice deverá ser compatível com os valores de mercado.
Art. 11. Poderá ocorrer o desligamento do aluno do estágio:
I

automaticamente, ao ténnino do estágio;
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II

a qualquer tempo, observado o interesse e a conveniência de qualquer uma das

partes;
III - em decorrência do descumprimento do plano de atividades de estágio;
IV - pelo não comparecimento, sem motivo justificado, por mais de cinco dias no
período de um mês, ou por trinta dias durante todo o período do estágio;
V - pela interrupção do curso de graduação no IFMT.
Parágrafo único. O termo de compromisso será rescindido por meIO de tenno de
rescisão encaminhado pelo aluno ou pela concedente ao CIEC para registro.

Seção IH
Da Jornada de Atividades, Duração do Estágio e do Período de Recesso
Art. 12 A jornada de atividades em estágio será definida de comum acordo entre o
campus, ou o IFMT, a unidade concedente do campo de estágio e o aluno estagiário ou seu
representante ou assistente legal quando ele for absoluta ou relativamente incapaz, devendo ser
compatível com as atividades escolares e não ultrapassar seis horas diárias e trinta horas
semanais.
§ 10 - Para os cursos que alternam teoria e prática, nos períodos em que não estão
programadas aulas presenciais, a jornada de atividades em estágio poderá ter carga horária de
até quarenta horas semanais, conforme estabelecer o Projeto Pedagógico do Curso.
§ 2 0 - Para garantir o bom desempenho do aluno, nos períodos de avaliação escolar a
carga horária do estágio será reduzida, pelo menos, à metade, conforme previsto no termo de
compromisso.
§ 3° - Para os fins do disposto no § 2°, a realização de verificações de aprendizagem
periódicas ou finais deverá ser comprovada mediante a apresentação ao supervisor do estágio
dos planos de ensino das disciplinas ou de declaração assinada pelo professor da disciplina ou
pelo coordenador de curso.
§ 40

Caberá ao aluno solicitar a declaração citada no § 30 em prazo mínimo de três dias

úteis.
Art. 13 - A duração do estágio na mesma parte concedente não poderá exceder dois
anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência.
Art. 14 - O estagiário terá direito a trinta dias de recesso a cada doze meses de estágio,
que deverá ser gozado durante o período de realização do estágio, preferencialmente nas férias
escolares, mediante acordo entre o estagiário e o supervisor.

§ 10 O recesso de que trata este artigo deverá ser remunerado quando o estagiário
receber bolsa.

(

~\

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO
CAMPUS CÁCERES

,:'étaJIl .

§ 2° Os dias de recesso previstos neste artigo serão concedidos de maneira proporcional,
nos casos de o estágio ter duração diferente da prevista no caput deste artigo.
CAPÍTULO IV
DAS BOLSAS DE ESTÁGIO
Seção I
Das Disposições Gerais
Art. 15 - As bolsas de estágios constituem auxílio financeiro concedido aos estagiários
pelo período e valor previstos nos termos de compromisso.
Parágrafo único - O estagiário poderá inscrever-se e contribuir como segurado
facultativo do Regime Geral de Previdência Social.

Seção 11
Das Bolsas de Estágio Concedidas pelo campus Cáceres
para a área de Biocombustíveis

Art. 16 - O campus Cáceres poderá conceder bolsas de estágio e auxílio transpolte para
a realização de estágio não-obrigatório no próprio campus, cujos valores serão fixados em
edital.

§ I° A concessão e despesas decorrentes da concessão de bolsa de estágio e auxílio
transporte deverão ser autorizadas pela Direção Geral do campus.

§ 2° Para fins de cálculo do pagamento da bolsa de estágio será considerada a
frequência mensal do aluno, deduzindo-se os dias de faltas não justificadas, salvo hipótese de
compensação de horário previamente acordada com o supervisor.
Art. 17 - As bolsas de estágio a que se refere o alt. 16 serão distribuídas para os campos
de estágio, na área de Biocombustíveis, no campus Cáceres, mediante justificativa de demanda,
observados os requisitos previstos nos art. 2° e 3° desta Normativa.
Art. 18 - O processo de distribuição a que se refere o art. 17 será conduzido por
comissão designada pelo Diretor Geral do campus para avaliar a demanda.
Art. 19 - A seleção do estagiário será efetuada pejo campo de estágio contemplado com
a bolsa de estágio, observadas a compatibilidade entre a atividade do estágio e a área de
formação do estudante e as condições estabelecidas no art. 20.
Art. 20 - As bolsas de estágio a que se refere o art, 16 desta Normativa serão concedidas
para alunos:
I

sem reprovação por nota em mais de dois componentes curriculares;

II - sem reprovações por falta;

;
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III em caso de empate, será concedida bolsa para o aluno que obtiver maior média
geral do histórico escolar;
IV - matrícula a partir do 5° semestre e até o último semestre do limite máximo para a
integralização curricular, desde que o tempo de estágio previsto no Termo de Compromisso não
ultrapasse o tempo previsto para a integralização curricular.

§ I° Para fins de manutenção da bolsa de estágio o aluno deverá atender, durante a
vigência do termo de compromisso, as condições estabelecidas no caput deste artigo.
§ 2° É vedada a concessão de bolsas de estágio de que trata este artigo para a realização
de trabalho de conclusão de curso (TCC), de Iniciação Científica, de Monitoria, do Programa de
Educação Tutorial, de atividade de extensão e de estágio obrigatório.
§ 3° Será indeferida a concessão de bolsa de estágios para alunos que receberem outra
bolsa concedida pelo IFMT ou por órgãos de fomento, fundações de apoio, agentes de
integração ou com vínculo empregatício.
Ali. 21 - A bolsa de estágio concedida pelo campus terá a duração máxima de vinte e
quatro meses e jornada de até trinta horas semanais e seis horas diárias.
Art. 22 - O campo de estágio de que trata o art. 17 deverá encaminhar o termo de
compromisso dos alunos selecionados ao CIEC.

CAPÍTULO V
DO ACOMPANHAMENTO DO ESTÁGIO
Seção I
Da Orientação e Supervisão dos Estágios
Art. 23 - O estágio, como ato educativo escolar supervisionado, deverá ter
acompanhamento efetivo por orientador e por supervisor indicado pela unidade concedente do
campo de estágio, comprovado por vistos nos relatórios de atividades e por menção de
aprovação final.
Art. 24 - A orientação de estágio será efetuada por docente cuja área de formação ou
experiência profissional seja compatível com as atividades a serem desenvolvidas pelo
estagiário, previstas no termo de compromisso.
Parágrafo único. A orientação de estágio é considerada atividade de ensino que deverá
constar dos planos individuais de ensino dos professores, observado o disposto no regimento de
atividade docente do IFMT.
Art. 25 - A orientação de estágios poderá ocorrer mediante:
I - acompanhamento direto das atividades desenvolvidas pelo estagiário;
II - entrevistas e reuniões, presenciais ou virtuais;
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III - contatos com o supervisor de estágio;

IV - avaliação dos relatórios de atividades.
Art. 26 - A supervisão do estágio será efetuada por funcionário do quadro ativo de
pessoal da unidade concedente do campo de estágio com formação ou experiência profissional
na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para supervisionar até dez
estagiários simultaneamente.

Seção 11
Dos Relatórios de Atividades
Art. 27 - O acompanhamento do estágio deverá ser comprovado mediante a
apresentação pelo estagiário, em prazo não superior a um período letivo, de relatório das
atividades devidamente assinado pelo supervisor e pelo professor orientador.

§ 10 - No caso de estágio obrigatório, o relatório a que se refere o caput deste artigo
deverá ser encaminhado pelo professor orientador ao coordenador de curso e à CIEC,
acompanhado da nota atribuída a esta atividade curricular.
I - O aluno será considerado aprovado se a nota for igualou maior a seis (6,0);
11 - O aluno será considerado reprovado se a nota for menor do que seis (6,0), neste
caso deve ser justificada pelo professor orientador;
III - A nota a que se trata o § 10 deverá ser encaminhada pelo professor orientador à
Coordenação de Registros Escolares.
§ 2° - No caso de estágio não-obrigatório, o relatório a que se refere o caput deste artigo
deverá ser encaminhado pelo professor orientador à CIEC e ao coordenador de curso para
registro e arquivo.
I - A carga horária efetivamente realizada deverá ser encaminhada pelo professor
orientador à Coordenação de Registros Escolares para registro no histórico escolar do aluno.

TÍTULO II
DAS COMPETÊNCIAS
Art. 28 - Compete à CIEC:
I

Zelar pelo cumprimento da legislação aplicável aos estágios;

II - Coordenar as atividades de estágio;
III - Fomentar a captação de vagas de estágios necessárias ao curso;

IV Estabelecer o convênio da unidade concedente, quando não for convênio
cuja atribuição é da Reitora;
V - Disponibilizar ao aluno um Manual de Estágio;
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VI - Analisar os termos de compromisso de estágio;
VII - Orientar os alunos do curso sobre as exigências e os critérios para a realização dos
estágios;
VIII
Organizar toda a documentação relativa às atividades de estágio dos alunos,
mantendo-a a disposição da fiscalização.
Art. 29 - Compete ao aluno:
I - Contatar o professor orientador;
II - Contatar a unidade concedente para disponibilização de estágio;
JlI - Entregar os documentos necessários à CIEC e contatos da unidade concedente para
celebração de convênio, caso não exista;
IV - Efetuar o seguro de vida;
V - Estar em dia com a vacinação contra tétano e febre amarela;
V - Executar o plano de atividades de estágio, constante no termo de compromisso, e
comunicar sua alteração quando necessário;
VI - Entregar o relatório de atividades de estágio no prazo estabelecido pelo professor
orientador.
Art. 30 - Compete ao professor orientador:
I - Auxiliar o aluno na elaboração do plano de atividades de estágio;
II - Efetuar a orientação de estágio, conforme prevê esta Normativa;
1II - Entrar em contato com o supervisor de estágio, se necessário;
IV -- Estabelecer prazos de entrega do relatórÍo de atividades de estágio;
V

Corrigir e avaliar o relatório de atividades de estágio.

Art. 31 - Compete à Coordenação de Curso:
I - Fomentar a captação de vagas de estágios necessárias ao curso;
II

Organizar, arquivar e disponibilizar para fiscalização os relatórios de atividades de

estágio.
Art. 32 - Compete à unidade concedente:
I - Zelar pelo cumprimento da legislação aplicável aos estágios, à saúde e segurança no
trabalho;

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRET ARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO
CAMPUS CÁCERES

II - Designar um supervisor do seu quadro de profissionais com formação ou
experiência profissional na área ao objeto de estágio.

TÍTULO lU
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 33 - Os casos omissos serão resolvidos em conjunto pelo Colegiado de Curso e pela
Coordenação de Integração Escola Comunidade.
Art. 35 - Esta Normativa deverá ser anexada ao Projeto Pedagógico do Curso.
Art. 34 - Esta Normativa entrará em vigor na data de sua aprovação pelo Colegiado de
Curso.

Cáceres, 15 de outubro de 2012

Coordenador de Curso
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Representante docente no Colegiado de Curso
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Representante técnico-administrativo no Colegiaâo de Curso
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Representante discente no Colegiado de Curso

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇAo, CIÊNCIA E TECNOLOGIA.
Mato Grosso

Campus Cáeere.

REGIMENTO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE
(Projeto Pedagógico do Curso Tecnólogo em Biocombustívies)

o

corpo docente do curso de Tecnologia em Biocombustíveis
baseando-se na Resolução CONAES n001, de 17 de junho de 2010, regimenta:
CAPíTULO I
Das considerações preliminares

Art. 10. O presente Regimento disciplina as atribuições e o
funcionamento do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Tecnologia
em Biocombustíveis do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Mato Grosso - Campus Cáceres (IFMT - Campus Cáceres).
Art.2°. O Núcleo Docente Estruturante (NDE) de um curso de
graduação é constituído por um grupo de docentes, com atribuições
acadêmicas de acompanhamento, atuante no processo de concepção,
consolidação e contínua atualização do projeto pedagógico do curso. do Curso
de Tecnologia em Biocombustíveis do IFMT - Campus Cáceres.
CAPíTULO"
Das atribuições do Núcleo Docente Estruturante

Art.3°. São atribuições do Núcleo Docente Estruturante do Curso de
Tecnologia em Biocombustíveis do - Campus Cáceres:
1. Elaborar o Projeto Pedagógico do curso definindo sua concepção e
fundamentos;
2. Estabelecer o perfil profissional do egresso do curso;
3. Atualizar periodicamente o projeto pedagógico do curso;
4. Conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação no
Colegiado de Curso, sempre que necessário;
5. Supervisionar as formas de avaliação e acompanhamento do curso
definidas pelo Colegiado;
6. Analisar e avaliar os Planos de Ensino dos componentes curriculares;
7. Promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando os
eixos estabelecidos pelo projeto pedagógico;
8. Acompanhar as atividades do corpo docente, recomendando ao
Colegiado de Curso a indicação ou substituição de docentes, quando
necessário.
9. Indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisas e
extensão, oriundas de necessidades do curso, de exigências do mundo
do trabalho e alinhadas às políticas públicas relativas à área de
conhecimento do curso.
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10.Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais dos
Cursos Superiores de Tecnologia.
CAPíTULO 111
Da composição do Núcleo Docente Estruturante

Art. 4°. O Núcleo Docente Estruturante será composto por:
1. O Coordenador do Curso, como presidente;
2. No mínimo 30% (trinta por cento) do corpo docente do curso, sendo que
destes pelo menos 50% (cinqüenta por cento) ministrem disciplinas do
primeiro ano do curso.
Art.5°. A indicação dos representantes docentes será realizada
pelo Colegiado de Curso para um mandato de um (01) ano, com possibilidade
de recondução.
CAPíTULO IV

Da titulação e formação acadêmica dos docentes do Núcleo Docente
Estruturante
Art.6°. Os docentes que compõem o NDE devem possuir titulação
acadêmica obtida em programas de pós-graduação stricto sensu.
Art. 7°. O percentual de docentes que compõe o NDE do curso de
Tecnologia em Biocombustíveis deverá ser composto no mínimo com 30%
(trinta por cento) de docentes com formação acadêmica (graduação ou pós
graduação), na área correlata do curso.
CAPíTULO V

Do regime de trabalho dos docentes do Núcleo Docente Estruturante
Art.8°. Os docentes que compõem o NDE devem possuir regime de
trabalho na instituição de 40h semanal ou dedicação exclusiva.
CAPíTULO VI
Das atribuições do presidente do Núcleo Docente Estruturante

Art.9°. Compete ao Presidente do Núcleo:
1.
2.
3.
4.

Convocar e presidir as reuniões, com direito a voto;
Representar o NDE junto aos órgãos da instituição;
Encaminhar para o Colegiado de Curso as decisões do Núcleo;
Designar relator ou comissão para estudo de matéria a ser decidida pelo
Núcleo e um representante do corpo docente para secretariar e lavrar as
atas;
,\
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CAPíTULO VII
Das reuniões
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Art.10. O Núcleo reunir-se-á, ordinariamente, por convocação de
iniciativa do seu Presidente, três vezes por semestre e, extraordinariamente,
sempre que convocado pelo Presidente ou por qualquer um de seus membros
titulares.
Art. 11. As decisões do Núcleo serão tomadas por maioria simples
de votos, com base no número de presentes.

CAPíTULO VIII
Das disposições 'finais
Art. 12. Os casos omissos neste regimento serão resolvidos pelo
Colegiado de Curso, de acordo com a competência do mesmo.
Art. 13. O presente Regimento entra em vigor após aprovação pelo
Colegiado do Curso.

Cáceres, 28 de outubro de 2012
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INSTITUTO ~EDERAL DE
WUCACAO. (IENeIA E lfOlOl.OGIA

Memorando/Gab/IFMT-Campus Cáceres/N° 317/2012
Cáceres-MT, 16 de Outubro de 2012.

Ao Sr.
GHILSON RAMALHO CORRÊA
Pró-Reitor de Ensino / IFMT

Em atendimento ao Memorando nO 51/2012

Coord. Curso Tecnólogo em

Biocombustíveis fls. 03, apresentamos para os trâmites de reconhecimento de curso, o processo
nO 23191.000690/2012-44 que trata de READEQUAÇÃO do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) do
Tecnólogo em Biocombustíveis.
Cordialmente{

,

\

GABINETE DA DIREÇÃO
Av. dos Ramires s/n Distrito Industrial- CX.P. 244 - CEP 78.200-000 - Cáceres I MT
9ª-QjnelE:l@çª-::;ifnll.J,tQI,Lbr Tele/fax: 65-3224-1010 /1032

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MEC-SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CI~NCI.A E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO.
CONSELHO SUPERIOR

RE§QLuçAo N° 007, DEiS De OUTUBRO DE 2009
o PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇAo. CII:NCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO, no uso de suas atríbuiçães
legais que lhe foram conferidas pela Portaria Ministerial n° 37 de 07.01.2009. publícada no
DOU de 08.01.2009 e, considerando a aprovação por seus Diretores Gerais de Campus,
através do Colégio de Dirigentes, em reunião acorrida no dia 11 de setembro de 2009.

RESOLVE:

Art. 1" • Aprovar, ad referendum, a criação

eo

Projeto PedagOgíco do Curso

TECNÓLOGO EM BIOCOMBUSTfvEIS, que ocorrerá no Campus Cáeere., e autorizar seu
funcionamento a partir do primeiro semestre de 2010.

Art. 2- - O curso terá as seguintes caracteristicas:
Nlvel: Graduação
Modalidade: Presencial
Carga horária total: 2.640h
Horas de estágio: 240h
Turno: Diurno
PerIodicidade de seleçAo: Anual
-) Regime de matrIcula: Regular e anual
•
Jntegralizaçlo do curso: Mínimo três anos: máximo sugerido, cinco anos
Número de alunos: 40 por ano/uma turma anual

Art. 30

•

Esta resoluçêo entra em vigor na data da sua publicação

Cuiabá - MT, 16 de outubro de 2009.
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NT DO CONSUP/IFMT

SERViÇO PÚSLlCO fEDERAL
MEC-SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EOUCAÇÃO, Cl~NCIA ETECNOLOGIA De MATO GROSSO
CONSELHO SUPERIOR

RESOlUçAO N° 038, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2010

o PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR 00 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CltNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legaís conferidas pela
Portaria Ministenal nO 37 de 07Je112009, publicada no DOU de 08f01/2oo9 e Lei nO 11.892, de

29/1212008. e considerando a decisao em Reunião Extraordinária deste Conselho, realizada no dia
24111/2010.

RESOLVE:

Art. 1° - Aprovar a Resolução ad referendum nO 00712009 do CONSUP/IFMT, que aprovou a
criação e o Projeto Pedagógico do Curso Tecnólogo em Biocombustlveis. do Campus Cáceres do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso - iFMT, e autorizou seu
funcionamento a partir do primeiro semestre de 2010,

Art. ~ - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Cuiabá-MT, 24 de novembro de 2010

SERViÇO
FEDERAL
MEC-SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CI~NCIA ETECNOLOGIA DE MATO GROSSO.
PRÓ-REITORIA DE ENSINO
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'INTERESSADO:
LDiretor Geral do Campus Cáceres

PROCESSO ft'
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i ASSUNTO: Prqjeto Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Biocombustíveis
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COMISSÃO: Pró-Reitoria de Ensino
PARECER PROEN n°

_ _ _ _ _ _ _ __

I OBSERVAÇÃO:

40/2012

CARACTERÍSTICAS GERAIS
Curso: Tecnologia em Bicombustíveis
Nível: Superior
Modalidade: Tecnológico
Carga Horária Total: 2640 horas
Formação Profissional: Tecnólogo em Rede de Computadores
TCC: 200 horas obrigatório
Estágio Supervisionado: 240 horas
TUrDo: autorizado para o diurno, no entanto, está sendo ofertado no noturno
Periodicidade de seleção: anual
Regime de matricula: semestral
Integralização do Curso: Mínimo de 06 semestres (3 anos) e máximo de 10 semestres
(5 anos)
Número de Alunos: 40
Início do Curso: 08/0212010

,I, 't;'

L A - ANÁLISE:

Em atendimento à solicitação de reanálise e apreciação do Projeto Pedagógico
do Curso Superior de Tecnologia em Biocombustíveis, do Campus Cáceres,
temos a observar:
1. No item 6 Objetivos do Curso página 6, é necessário reformulá-Io, uma vez que
o texto escrito neste item diz respeito ao perfil profissional mencionado no
Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia do curso.
2. No item Justificativa do Curso, deverá ser levantados e registrados, estudos e
dados estatísticos que argumentem sobre a necessidade do curso, justificando a
sua implantação dados regionais
3. Quanto ao perfil profissional citado na página 8, recomenda-se que se inclua
algumas habilidades e competências conforme Catálogo Nacional de Cursos
Superiores de Tecnologia (planejar, dirigir, gerenciar, etc.), além da descrição a
ocupação e campos de atuação. Ainda com relação ao perfil profissional na
página 8 dentre outras competências está descrito "instrumentação e
desenvolvimento de máquinas e equipamentos movidos a biocombustíveis",
dessa forma, questiona-se: Ao termino do curso o aluno desenvolverá máquinas
e motores?
4. No item 8 Plano de Curso página 9, sugerimos que mude para Organização
Curricular e neste item descrever de forma clara como o curso atenderá as
legislações, de acordo com o Instrumento que subsidia os atos autorizativos de
cursos - autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento - nos
graus de tecnólogo, de licenciatura e de bacharelado para a modalidade
presencial e a distância, com a inclusão de conteúdos voltados para a formação
do ser humano integral e de um modelo ideal de sociedade, dentre eles:
a) As Políticas de educação ambiental adotada na instituição com base na
Lei n" 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto N° 4.281 de 25 de junho
de 2002. Dessa forma, o PPC deverá especificar em sua organização
como será a integração da educação ambiental às disciplinas do curso
que devem ser de modo transversal, contínuo e permanente.
b) A Educação das Relações Étnico-raciais e Ensino de História e Cultura
Afro-brasileira e Indígena (Lei n° 11.645 de 10103/2008; Resolução
CNE/CP N° O1 de 17 de junho de 2004). Para atendimento a esta
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legislação o Projeto pedagógico do Curso deverá especificar como esta
temática será desenvolvida nos conteúdos das disciplinas e atividades
curriculares do curso.
c) A inclusão de LIBRAS- Língua Brasileira de Sinais como disciplina
curricular conforme fundamentos do Decreto 5.626, de 22 de dezembro
de 2005 em seu art. 3° § 2° "a Libras constituir-se-á em disciplina
curricular optativa nos demais cursos de educação superior e na educação
profissional, a partir de um ano da publicação deste Decreto".
d) A inserção dos conhecimentos referentes à Educação em Direitos
Humanos baseados nas Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos
Humanos instituídas pela Resolução nO 01, de 30 de maio de 2012.
5. De acordo com as legislações vigentes, a carga horária do curso não atende a
carga horária mínima prevista para o curso no Catálogo Nacional de Cursos
Superiores de Tecnologia cuja carga horária mínima é de 2.400 horas. Embora a
carga horária total do curso seja de 2.640 horas, ainda assim não cumpre, pois de
acordo com a resolução CNE/CP 03, de 18 de dezembro de 2002, a carga
horária mínima dos cursos superiores de tecnologia será acrescida do tempo
destinado a estágio profissional supervisionado, quando requerido pela natureza
da atividade profissional, bem como de eventual tempo reservado para trabalho
de conclusão de curso.
6. No item 10 aplicação da Matriz Curricular página 16, o estágio está previsto
para o final do 5° e 6° semestre, na matriz curricular ele está apenas no sexto
semestre. Dessa forma, recomendamos que isto seja verificado.
7. Quanto ao Sistema de avaliação, recomenda-se uma revisão geraL
8. No item Estágio página 19, ratificar a obrigatoriedade do estágio e sua respectiva
carga horária.
9. Quanto ao item Certificado e Diploma, constante na página 21, deverá
especificar os quesitos mínimos para obtenção do diploma, ou seja, a aprovação
em todos os componentes curriculares a conclusão do TCC e estágio.
10. Com relação às ementas alguns itens são importantes acrescentar, são eles:
Carga horária de cada disciplina, semestre, e especificar a existência ou não de
pré~requisitos,

as ementas das disciplinas deverão estar na mesma ordem da

matriz curricular. Há também alguns erros que necessitam ser retificados, com
relação aos nomes das disciplinas nas ementas que se diferem dos nomes
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apresentado na matriz curricular, tais como: a Disciplina Física Aplicada, na
matriz Física Geral; Química Orgânica, na matriz Quimica Orgânica I; Controle
de Qualidade de Biocombustíveis, na matriz Controle de Qualidade em
Biocombustíveis; Enzimologia Industrial, na matriz Enzímologia; Produção de
Biocombustíveís I, na matriz Tecnologia de Produção de Bicombustiveis I;
Produção de Biocombustíveis lI, na matriz Tecnologia de Produção de
Bícombustíveis II~ Ainda com relação as ementas, algumas disciplinas não estão
contempladas, são elas: Educação Física I, Introdução a Cálculo, Educação
Física lI, Química Orgânica lI, Química Orgânica Experimental e Redação
Científica.
1 L Quanto à bibliografia recomenda-se que a mesma esteja divida em básica e
complementar, a orientação é de que a Bibliografia Básica não seja inferior a 3
(três) para obter no indicador Bibliografia Básica o conceito 5 (nota máxima) no
processo de reconhecimento e/ou renovação de reconhecimento do Curso exceto
quando for coleções. Lembrando que os documentos apresentados na lista de
bibliografias básicas devem estar disponíveis na proporção média de um
exemplar para menos de 5 vagas anuais pretendidas/autorizadas, de cada uma
das unidades curriculares, de todos os cursos que efetivamente utilizam o
acervo, além de estar informatizado e tombado junto ao patrimônio da IES. Já
na Bibliografia Complementar recomendamos que não seja inferior a 5 (cinco)
para obter no indicador Bibliogrqfia Complemenlar o conceito 5 (nota máxima)
no processo de reconhecimento e/ou renovação de reconhecimento do Curso
exceto quando for coleções. Lembrando que os docl..Unentos apresentados na
lista de bibliografias complementares também deverão ser no mínimo de 2 (dois)
exemplares de cada título listado, excetuando as coleções que podem variar de
acordo com os volumes ou com acesso virtual.
12. Recomendamos inserir alguns itens no Projeto Pedagógico de Curso para
atendimento a resolução N° 024/2011, são eles: fluxograma, quadro de docentes,
infraestrutura, aproveitamento de estudos, avaliação de competências, política de
controle de evasão, atendimento ao discente, dentre outros. (Para atendimento a
este item ver Resolução N° 024/2011 na íntegra).
L B QUANTO AO ANEXO:

Deverão ser anexadas as normativas, planos individualizados e outros
documentos citados no PPC, tais como: Regimento interno, manual acadêmico,
manual de estágio, regulamento de TCe, regulamento de Atividades
Complementares, etc.

11. OUTRAS OBSERVAÇÕES:

Após aprovação de todas as alterações no Projeto pedagógico do Curso pelo
Conselho Superior do IFMT, o campus deverá disponibili7M na forma impressa e
virtual todas as informações acadêmicas exigidas conforme artigo 32 da Portaria
Normativa N° 40 de 12/12/2007, alterada pela Portaria Normativa MEC N° 23 de
01/12/2010, publicada em 29/12/2010.

III - PARECER:
Encaminhar ao campus para realizar as retificações necessárias e posterior
devolução do projeto de curso sendo uma cópia impressa e outra digital (word e PDF)
para a PROEN que deverá encaminhar o PPC para o Conselho Superior.
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PROF. NATALIA CARMEN ARAUZ PEREZ
Diretora de Ensino - ProenllFMT
Porto nO 349 de,26/03/20 12
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GRAClELLE FERREIRA VALERIO
Pedagoga - ProcnllFMT
Porto n° 432 de, 20/05í2010
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SERVIC;O PÚSUCO FEDERAL
MEC-SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDOCA«ÀO, ciêNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO
CONSELHO SUPERIOR

RESOLUCÃO N° O":f-6 • DI; 21 DE Dt;ZEMQRQ DE 2012

o PRESIDENTE SUBSTITUTO DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO, no uso de

suas atribuições legais que lhe foram conferidas pela Portaria Ministerial nO 37 de
07.01 .2009, publicada no DOU de 08.01.2009, e considerando:
- a necessídade de alteração da carga horária do curso;
- alei

no 9.795/2002 (educação ambiental);

• a lei

nO 11.645/2008, Resolução CNE/CP/2004 (Relações Étnico-raciais);

- o Decreto

no 5.626/2005 (Libras);

• a Resolução na 01/2012 (Direitos Humanos);
• a decisão em Reunião Ordinária deste Conselho, realizada dia 28/09/2012,

BtiSQLVE:
Art. 1" • Retfficar ad referendum o artigo 2? da Resolução NO. 0017, de 16 de
outubro de 2009 que aprova o projeto pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em
Blocombustívels

ofertado

pelo

Campus

Cáceres,

que

apresenta

as

seguintes

caracterlstícas:

Nlvel: Superior
Modalidade: Presenoial
Periodicidade de Seleção: Anual
Regime de matricula: semestral
Turno: Noturno
Carga horária total: 2.840 horas

estágio Supervisionado: 240 horas
Trabalho de Conclusão de Curso: 200 horas
Número de alunos por ano: 40

Art. 2°· Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando
se as disposíções em contrário.
Cuiabá-MT,21 de dezembro de 2012

SERViÇO PÚBLICO FEDERAL
MEC- SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO
PRÓ-REITORIA DE ENSINO

PROCESSO W 23191.000690/2012-44
Interessado: Coordenação do Curso Tecnólogo
Assunto: Readequação do Projeto Pedagógico de Curso (PPC) do Curso Tecnólogo
em Biocombustíveis deste Campus para Trâmites de reconhecimento de curso.
Cuiabá, 11 de janeiro de 2013.

Despacho n° 009/2013 - Pro - Reitoria de Ensino/Diretoria de Ensino /IFMT

Ao Coordenador Curso de Tecnologia em Biocombustíveis -IFMT/Campus Cáceres

Informamos que o Projeto Pedagógico foi apresentado e aprovado pelo
consup com o N° 076, de 21 de dezembro de 2002.
Desta forma, solicitamos que V.S. a que abra o processo de solicitação de
reconhecimento do curso, que deverá ser encaminhado para o PI desta instituição.

(Í~7
'Jlalalia Cllmetl Jhauf Pf~~Z
Diretora dt' Ensino· IFMT·Reltona
1
Portana o" 349 de de 26103/20 2

Ciente do despacho N°OO9!2012

,t..:

/;7 ~ ., . . ~!

•

r

...L?:-,_,.,

Cuiabá, 11 de janeiro de 2013 _--:-.'....:7.~.:..:.·r:-=-I_V_?:-,L~--:;?'"~
..:...-nLv~c.::.-:....:.'..:..'_')-,(_~/I~-:::/
__ '"t:./-,/C-,--,-,_1_ _ _ _ _ __
Assinatura por extenso

SERViÇO PÚBLICO FEDERAL
MEC-SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO.
CONSELHO SUPERIOR

RESOLUCAO N°

o

I

DE

DE 2012.

DE

PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DE

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições
legais que lhe foram conferidas pela Portaria Ministerial nO 37 de 07.01.2009, publicada no
DOU de 08.01.2009.

RESOLVE:
Art. 10

-

Retificar ad referendum o artigo 2° da Resolução N°. 0017, de 16 de

outubro de 2009 que aprova o projeto pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em
Biocombustíveis ofertado pelo Campus Cáceres. que apresenta as seguintes
características:
Nível: Superior

Modalidade: Presencial
Periodicidade de Seleção: Anual
Regime de matrícula: semestral
Turno: Noturno
Carga horária total: 2.840 horas
Estágio Supervisionado: 240 horas
Trabalho de Conclusão de Curso: 200 horas
Número de alunos por ano: 40
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.

Cuiabá- MT,

PROF. JOSE BISPO BARBOSA
PRESIDENTE DO CONSUP/IFMT

de

2012.

