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3 CARACTERIZAÇÃO DO CURSO 

 

3.1 Apresentação do Curso ou Habilitação 

 

O curso de Engenharia Industrial da Madeira do Centro Universitário de União 

da Vitória (UNIUV) tem como meta formar Engenheiros Industriais ligados à 

transformação da matéria-prima madeira, em produtos úteis à sociedade. O 

profissional dessa área tem como tarefas essenciais conduzir tecnicamente, 

gerenciar indústrias madeireiras e desenvolver novas tecnologias e produtos nos 

seus mais importantes segmentos. O currículo do curso foi dimensionado para 

atender o aluno em disciplinas de formação básica e profissional, em padrões 

modernos e voltados para a realidade do mercado da indústria madeireira brasileira. 

A formação acadêmica não se limita ao aspecto profissional, mas se estende 

também ao pessoal. O engenheiro é um ser humano, que também é o profissional 

do Engenheiro Industrial da Madeira. Para o curso é relevante colocar em seus 

objetivos (ou finalidades) elemento relevantes ao indivíduo como pessoa, e a essa 

pessoa integrada na comunidade, como profissional. 

O Curso abrange três aspectos, como finalidades: 

� Formação – as disciplinas formativas visam proporcionar ao acadêmico 

uma visão generalista, humanística, criativa e reflexiva, capacitando a 

absorver e desenvolver novas tecnologias, estimulando a sua atuação 

crítica e criativa na identificação e resolução de problemas, considerando 

seus aspectos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais. 

� Integração – busca-se a integração das atividades do Curso com a 

realidade dinâmica dos Setores produtivos da sociedade, numa atuação 

de vanguarda, competente e vocacionada, de forma que possa contribuir 

para o desenvolvimento das organizações e Instituições Públicas e 

Privadas. 

� Conscientização – o Engenheiro Industrial da Madeira deve estar 

consciente de ser um elemento imprescindível na Gestão Produtiva. 
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3.2 Justificativa 

 

A UNIUV está situada em uma região considerada como pólo madeireiro. É 

relevante destacar que ela pertence à Associação dos Municípios do Sul do Paraná 

(Amsulpar), que representa a Região Sul do Estado, e serve também à região norte 

catarinense. Sendo assim, os acadêmicos formados pela UNIUV irão atuar em 

empresas inseridas numa rede de indústrias, comércio e instituições prestadoras de 

serviços. Toda empresa moderna necessita de profissionais preparados para 

atuarem com competência na solução dos problemas, no processo de inovação, 

melhoria contínua e preparo para os desafios da competitividade mundial. 

A maior evidência de que o curso atende às necessidades sociais, é que 

desde sua criação em 2003, aos acadêmicos e posteriormente os bacharéis têm 

sido constantemente solicitados e absorvidos pelos postos de trabalho de indústrias 

e instituições da região. 

É missão do curso de Engenharia Industrial da Madeira oferecer ao mercado 

de trabalho profissionais bacharéis em Engenharia Industrial da Madeira, com 

competências para trabalhar com determinação e profissionalismo na busca de 

conhecimentos e novas tecnologias, para aprimoramento de nossos produtos e 

processos, oferecendo assim aos clientes produtos com qualidade e tecnologia. 

 

 

3.3 Objetivos 

 

O objetivo do curso de Engenharia Industrial da Madeira do Centro 

Universitário de União da Vitória (UNIUV) é preparar profissionais qualificados e 

especializados em processos industriais que utilizam a madeira como matéria-prima, 

como ocorre nas indústrias de celulose, de painéis, do mobiliário e da construção 

civil, além de atuar na área de projetos e no desenvolvimento de máquinas e 

equipamentos para o setor madeireiro. Outra opção é trabalhar como profissional 

autônomo, na assessoria a empresas do setor. 

O curso deve assegurar uma ação educativa que possibilite não só a 

formação do aluno para o mundo do trabalho, mas para o exercício crítico da sua 

condição profissional, pessoal e cidadania. Os seus objetivos vão além da 
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transmissão do conhecimento científico; devem alcançar o futuro profissional da 

Engenharia Industrial da Madeira como um ser humano na sua humanidade. 

 

 

3.4 Perfil Profissiográfico 

 

3.4.1 Perfil Geral do Profissional 

 

O Engenheiro Industrial da Madeira deverá ser preparado para desempenhar, 

com competência, as atividades peculiares à profissão, contribuindo para a 

qualidade nas relações intra e interinstitucionais, bem como para a sustentabilidade 

organizacional, por meio das seguintes competências e habilidades: 

I. Formação sólida nas disciplinas básicas (Matemática, Física, Química) 

garantindo que o profissional tenha facilidade de acompanhar a 

evolução tecnológica; 

II. Bom conhecimento na área de informática, para que possa ser utilizada 

como ferramenta em todas as disciplinas e ainda dar base suficiente 

para que possa se aprimorar, se assim o desejar, nas disciplinas 

Tópicos Especiais em Engenharia, ou extracurriculares dentro da 

instituição; 

III. Um forte conhecimento das disciplinas básicas da área de Gestão 

(Economia, Administração, Qualidade), abrindo sua visão para as 

possibilidades de tornar-se um empreendedor, além de fornecer as 

ferramentas necessárias a um gestor na área de engenharia; 

IV. Uma formação humanística através do exemplo e convivência na vida 

acadêmica, para que possa ter um bom desempenho no relacionamento 

humano no trabalho; 

V. Um profissional com forte embasamento no conhecimento da matéria-

prima madeira e, nos diversos conhecimentos que virão a caracterizar o 

Engenheiro Industrial da Madeira, proporcionado pelas disciplinas 

profissionalizantes gerais e específicas além de aprofundamento e 

relações com o setor produtivo; 

VI. Uma visão global e interdisciplinar proporcionada pelas disciplinas 

constantes do projeto curricular; 
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VII. Uma visão real de sua vida profissional, proporcionada pelos estágios 

supervisionados; 

VIII. Um bom desempenho nas aplicações práticas resultantes do grande 

número de aulas práticas; 

IX. Formação ética-profissional, voltada ao respeito dos direitos humanos, à 

tolerância às diferenças, à não-discriminação e à promoção da 

qualidade de vida dos indivíduos, grupos, organizações e comunidades. 

 

 

3.4.2 Campos de Atuação do Profissional 

 

O mercado de trabalho se apresenta com amplo espectro de opções dentro 

dos segmentos industriais madeireiros privados apontados a nível técnico de 

responsabilidade por processo e produto final. 

Além destes aspectos aponta-se o campo Gerencial, Administrativo, 

Financeiro, Marketing e Logístico de Suprimento e Distribuição, como também no 

campo da Pesquisa e Extensão no Setor Público. Os campos de especialização se 

apresentam em programas de Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado na área de 

Tecnologia e Utilização de Produtos Florestais, Segurança do Trabalho e 

Engenharia de Produção, tanto no Brasil como no exterior (Estados Unidos, Canadá, 

Reino Unido, Alemanha, Japão, Austrália, Nova Zelândia e outros países). 

 

 

3.4.3 Áreas de atuação no setor industrial madeireiro: 

 

� Processamento Mecânico:  

o Madeira Serrada e Beneficiada 

 

� Painéis de Madeira: 

o Compensados e Sarrafeados 

o Portas 

o Painéis de Partículas de Madeira 

o Painéis de Fibras de Madeira 
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� Celulose e Papel 

 

� Indústria de Móveis 

 

� Energia de Biomassa 

o Produtos e Processos de Geração de Energia 

 

� Produtos Estruturais 

o Produção de Elementos Estruturais 

 

� Indústria Química de Tratamento de Madeiras 

 

 

3.4.4 Outras áreas de atuação: 

 

� Área de materiais de madeira em produção, especificação, análise e 

controle de qualidade. 

� Área de projetos, em desenvolvimento, produção, execução e controle de 

qualidade de componentes, equipamentos e instalações industriais 

madeireiras. 

� Área de manufatura de produtos de madeira, em planejamento, execução, 

desenvolvimento e controle de qualidade. 

� Área de térmicas e fluídos em projeto, desenvolvimento, operação e 

controle de qualidade na indústria madeireira. 

� Área de automação e controle, atendendo solicitações das áreas de 

manufatura, projetos e termo-técnica da indústria madeireira. 

� Na gerência e execução da manutenção industrial madeireira. 

� Área de pesquisa e ensino relacionados às suas atividades profissionais. 

 

A formação de um profissional com o perfil do Engenheiro Industrial da 

Madeira recebe o apoio da grande maioria de associações que congregam as 

Indústrias do Setor Madeireiro, como ABPMEX, ABIMCI, ABRACAVE, ABIPA, 

AIMEX. 
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3.5 Organização Curricular 
 
3.5.1 Grade Curricular 
 
1.° semestre 

DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 
SEMANAL 

CARGA HORÁRIA 
SEMESTRAL 

Cálculo Diferencial e Integral I 4 h 72 h 
Física Geral e Experimental I 4 h 72 h 
Química Geral 2 h 36 h 
Técnicas de Redação I 2 h 36 h 
Introdução à Tecnologia da Madeira 2 h 36 h 
Álgebra Linear 3 h 54 h 
Informática I 2 h 36 h 
Métodos e Técnicas de Pesquisa I 2 h 36 h 
 
2. ° semestre 

DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 
SEMANAL 

CARGA HORÁRIA 
SEMESTRAL 

Cálculo Diferencial e Integral II 4 h 72 h 
Física Geral e Experimental II 4 h 72 h 
Química Inorgânica 2 h 36 h 
Técnicas de Redação II 2 h 36 h 
Produtos da Madeira 2 h 36 h 
Geometria Analítica 3 h 54 h 
Informática II 2 h 36 h 
Métodos e Técnicas de Pesquisa II 2 h 36 h 
 
3. ° semestre 

DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 
SEMANAL 

CARGA HORÁRIA 
SEMESTRAL 

Cálculo Diferencial e Integral III 3 h 54 h 
Física Geral e Experimental III 2 h 36 h 
Química Orgânica I 2 h 36 h 
Sociologia 2 h 36 h 
Introdução à Eletrotécnica I 2 h 36 h 
Anatomia e Identificação da Madeira I 2 h 36 h 
Análise Estática de Estruturas I 2 h 36 h 
Termodinâmica I 2 h 36 h 
Desenho I 2 h 36 h 
Língua Inglesa Instrumental I 2 h 36 h 
 
4. ° semestre 

DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 
SEMANAL 

CARGA HORÁRIA 
SEMESTRAL 

Cálculo Diferencial e Integral IV 3 h 54 h 
Física Geral e Experimental IV 2 h 36 h 
Química Orgânica II 2 h 36 h 
Sociologia do Trabalho 2 h 36 h 
Introdução à Eletrotécnica II 2 h 36 h 
Anatomia e Identificação da Madeira II 2 h 36 h 
Análise Estática de Estruturas II 2 h 36 h 
Termodinâmica II 2 h 36 h 
Desenho II 2 h 36 h 
Língua Inglesa Instrumental II 2 h 36 h 
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5. ° semestre 

DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 
SEMANAL 

CARGA HORÁRIA 
SEMESTRAL 

Química da Madeira I 2 h 36 h 
Processos do Corte da Madeira I 2 h 36 h 
Propriedades Físicas da Madeira 2 h 36 h 
Automação Industrial I 2 h 36 h 
Resistência dos Materiais I 4 h 72 h 
Mecânica de Fluídos I 4 h 72 h 
Serrarias e Beneficiamento I 2 h 36 h 
Probabilidade e Estatística I 2 h 36 h 
 
6. ° semestre 

DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 
SEMANAL 

CARGA HORÁRIA 
SEMESTRAL 

Química da Madeira II 2 h 36 h 
Processos do Corte da Madeira II 2 h 36 h 
Propriedades Mecânicas da Madeira 2 h 36 h 
Automação Industrial II 2 h 36 h 
Resistência dos Materiais II 4 h 72 h 
Mecânica de Fluídos II 4 h 72 h 
Serrarias e Beneficiamento II 2 h 36 h 
Probabilidade e Estatística II 2 h 36 h 
 
7. ° semestre 

DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 
SEMANAL 

CARGA HORÁRIA 
SEMESTRAL 

Gestão de Pessoas I 2 h 36 h 
Indústria Moveleira e Design I 2 h 36 h 
Propriedades e Produtos Energéticos da 
Madeira I 2 h 36 h 

Secagem da Madeira I 2 h 36 h 
Celulose e Papel I 2 h 36 h 
Painéis de Madeira I 2 h 36 h 
Esquadrias de Madeira 2 h 36 h 
Cálculo de Estruturas e Elementos 
Acabados de Madeira I 2 h 36 h 

Engenharia e Meio Ambiente na Indústria I 2 h 36 h 
Biodegradação e Preservação da Madeira e 
Florestas I 3 h 54 h 

 
8. ° semestre 

DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 
SEMANAL 

CARGA HORÁRIA 
SEMESTRAL 

Gestão de Pessoas II 2 h 36 h 
Indústria Moveleira e Design II 2 h 36 h 
Propriedades e Produtos Energéticos da 
Madeira II 2 h 36 h 

Secagem da Madeira II 2 h 36 h 
Celulose e Papel II 2 h 36 h 
Painéis de Madeira II 2 h 36 h 
Projetos de Indústrias Madeireiras 2 h 36 h 
Cálculo de Estruturas e Elementos 
Acabados de Madeira II 2 h 36 h 

Engenharia e Meio Ambiente na Indústria II 2 h 36 h 
Biodegradação e Preservação da Madeira e 
Florestas II 3 h 54 h 
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9. ° semestre 

DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 
SEMANAL 

CARGA HORÁRIA 
SEMESTRAL 

Administração 2 h 36 h 
Gestão da Qualidade 4 h 72 h 
Economia e Empreendedorismo 2 h 36 h 
Gestão da Produção 4 h 72 h 
Logística Industrial Madeireira 4 h 72 h 
Higiene e Segurança do Trabalho 4 h 72 h 
 
10. ° semestre 

DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 
SEMANAL 

CARGA HORÁRIA 
SEMESTRAL 

Estágio Supervisionado I 5 h 90 h 
Estágio Supervisionado II 5 h 90 h 
Trabalho de Conclusão de Curso I 5 h 90 h 
Trabalho de Conclusão de Curso II 5 h 90 h 
 

 

RESUMO 
Conteúdos Curriculares 3.348 h 
Estágio Supervisionado 360 h 
Atividades Complementares 144 h 

TOTAL 3.852 h 

 

 

3.5.2 Alterações da Organização Curricular 

 

Alterações na organização curricular do curso não somente são necessárias, 

como também desejáveis, a fim de contextualizar as atividades do curso com os 

cenários modernos que se apresentam à sociedade. É também o mecanismo 

responsável por sanar deficiências e projetar novos horizontes na formação 

profissional do acadêmico. Torna-se assim um objeto de pró-atividade. 

Para este ano, está previsto um estudo sistematizado pelo Colegiado do 

Curso para promover mudanças na grade curricular a fim de intensificar a 

interdiciplinaridade, promover visão holística e ampliar a base técnica do futuro 

Engenheiro Industrial da Madeira. 

 

 

3.5.3 Atividades complementares 

 

Caracterizam as atividades complementares, toda e qualquer atividade que 

promova o aproveitamento de conhecimentos adquiridos pelo estudante 
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regularmente matriculado, por meio de estudos e práticas independentes, 

presenciais e/ou à distância, inclusive adquiridas fora da UNIUV. 

Para o curso de Engenharia Industrial da Madeira, as atividades 

complementares devem totalizar um mínimo de 144 horas, à serem comprovadas 

pelo acadêmico no último semestre letivo. 

 

 

3.6 Regime e Duração do Curso 

 

� Regime:     seriado semestral 

� Duração mínima:   10 semestres 

� Duração máxima:   14 semestres 

� Dias letivos anuais:  215 dias 

� Dias letivos 1.° semestre: 108 

� Dias letivos 2.° semestre: 107 

� Horas/aula/dia:   04 

 

  

3.7 Números de vagas, turmas e turno 

 

� Número de vagas:  50 (cinqüenta) 

� Total de vagas:   250 (duzentos e cinqüenta) 

� Turmas:    05 (cinco) 

� Turno:    Noturno  

 

 

3.8 Sistemática de Avaliação 

 

Neste item será observado o que orientam os Capítulos IX, X e XI, do 

Regimento do Centro Universitário. O Capítulo IX trata da Verificação da 

Aprendizagem, o Capítulo X, da Freqüência, e o Capítulo XI, da Aprovação e 

Reprovação. O Capítulo XII do Regimento traz normas do interesse da Avaliação, 

quanto ao Regime Especial. É também de interesse nesse assunto o Capítulo XIII, 

referente às normas estabelecidas para avaliação dos Estágios Supervisionados. 
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Além das normas gerais, há o que é estabelecido em consenso, pelo 

Colegiado do Curso, quanto a atitudes pró-ativas e participação social, manifestação 

das características do perfil do Engenheiro Industrial da Madeira em formação, há, 

ainda, os critérios estabelecidos pelo professor junto a sua classe, conforme sua 

disciplina. 

A Avaliação está relacionada à concepção de homem, de sociedade e ao 

Projeto Pedagógico da instituição como se quer, conforme o Projeto Político, ensinar 

e fazer tudo para que o acadêmico aprenda: o conceito de Avaliação corresponde ao 

de Acompanhamento/Ajuda; além de registrar conceitos conforme estabelece o 

sistema. 

 

 

3.8.1 Verificação da aprendizagem 

 

O aproveitamento escolar é avaliado mediante verificações parciais, durante o 

período letivo, e eventual exame final, expressando-se o resultado de cada 

avaliação, em notas de 0 (zero) a 10 (dez), admitida a fração de 0,5 (cinco décimos). 

Os trabalhos escolares destinados à avaliação progressiva do aproveitamento 

do aluno constam de provas escritas e outras formas de verificação previstas no 

plano de ensino da disciplina. 

Compete ao professor da disciplina elaborar os trabalhos escolares sob forma 

de provas e determinar os demais trabalhos, bem como julgar-lhes os resultados. 

Pode ser concedida revisão de prova, por meio de requerimento 

fundamentado, dirigido ao Coordenador do Colegiado de Curso, no prazo de dois 

dias úteis, após a divulgação do resultado. 

O professor responsável pela revisão da prova poderá manter ou alterar a 

nota atribuída, devendo, sempre, fundamentar a decisão. 

Não aceitando a decisão do professor, o aluno, desde que justifique, poderá 

requerer ao Coordenador do Colegiado de Curso que submeta seu pedido de 

revisão à apreciação de uma banca, composta por três professores do curso, a 

quem caberá, em instância final, pronunciar-se mediante parecer fundamentado. 

São atividades curriculares as preleções, pesquisas, exercícios, argüições, 

trabalhos práticos, seminários, excursões, estágios, provas escritas e orais previstos 
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nos respectivos planos de ensino, aprovados pelos Colegiados de Cursos e 

homologados pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

A apuração do rendimento escolar é feita por disciplina, incidindo sobre a 

freqüência e aproveitamento. 

O professor, a seu critério ou a critério do Coordenador do Colegiado de 

Curso, pode promover trabalhos, exercícios e outras atividades em classe e extra-

classe, podendo ser computados nas notas ou conceitos das verificações parciais, 

nos limites definidos pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

As verificações de aprendizagem, realizadas de acordo com a natureza de 

cada programa, serão obrigatórias, num mínimo de 1 (uma) por bimestre. 

As formas e os critérios de avaliação serão regulamentados pelo Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão. Os trabalhos escolares destinados à avaliação serão 

realizados nas datas fixadas pelo professor. 

Ao aluno que deixar de comparecer à avaliação obrigatória poderá ser 

concedida segunda oportunidade, desde que requerida no prazo de até 3 (três) dias 

úteis após a realização da prova e atendidas as condições estabelecidas nas 

normas fixadas pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Tal benefício não 

será concedido em se tratando de exame final. 

Em se tratando da última avaliação obrigatória das disciplinas, o benefício 

deverá ser requerido no prazo de 2 (dois) dias úteis após a realização da prova e 

somente será concedido nos casos excepcionais, a critério da Direção Acadêmica. 

Ressalvando o que dispõe o artigo anterior, atribuir-se-á nota 0 (zero) ao 

aluno que deixar de se submeter à avaliação prevista, na data fixada, bem como ao 

que nela se utilizar de meio fraudulento e, neste caso, sem prejuízo de outras 

medidas disciplinares. 

A média do período é obtida através da média aritmética simples das notas 

correspondentes às avaliações obrigatórias de cada disciplina. 

Os alunos que, ao final das avaliações semestrais obrigatórias, obtiverem 

freqüência igual ou superior a 75% (setenta e cinco porcento), apresentando média 

inferior a 7,0 (sete) e igual ou superior a 4 (quatro), deverão submeter-se a exame 

final. 

O aluno pode ser admitido no exame final em todas as disciplinas, devendo, 

entretanto, recolher na tesouraria as taxas de inscrição de acordo com a legislação 

vigente. 
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O exame final, que versará sobre toda a matéria dada, é realizado após um 

mínimo de 48 (quarenta e oito) horas da divulgação do resultado da última avaliação 

da disciplina no período. 

O horário do exame final é dado a conhecer aos interessados, através de 

edital, com pelo menos 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. 

Após o exame final, será recalculada a média final do período, somando-se a 

nota obtida no exame final com a média do período e dividindo-se o total por dois. 

Para efeito de promoção é exigida média final mínima 5 (cinco), em cada disciplina. 

Para aprovação nas disciplinas de Estágio Supervisionado e Trabalho de 

Conclusão de Curso, as quais não prevêem Exame Final, o aluno deverá obter 

média igual ou superior a 7,0 (sete). Os estágios são obrigatórios e executados de 

acordo com a legislação vigente e das normas complementares da UNIUV.  

 

 

3.8.2 Freqüência 

 

A freqüência às aulas e demais atividades escolares é obrigatória e permitida 

somente aos matriculados.  

Não há abono de faltas, e somente nos casos previstos em lei, após 

obedecidas as normas internas do Centro Universitário, poderá ser dado 

atendimento especial a alunos impossibilitados de cumprir a freqüência às aulas no 

percentual mínimo exigido. 

A verificação e registro da freqüência é de responsabilidade do professor e 

seu controle será feito pela Secretaria Acadêmica. 

O mínimo de freqüência exigido, para efeito de aprovação e promoção, é de 

75% (setenta e cinco por cento) por série, em cada disciplina. 

 

 

3.8.3 Aprovação e reprovação 

 

Conjugados os elementos de freqüência, verificação de aprendizagem, ter-se-

á como aprovado: 



 47 

� Independentemente de exame final, o aluno que obtiver média não inferior 

a 7,0 (sete) e freqüência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por 

cento); 

� Após exame final, o aluno que, na situação prevista no Artigo 105, obtiver 

média final igual ou superior a 5,0 (cinco) e freqüência igual ou superior a 

75% (setenta e cinco por cento). 

 

Estará reprovado o aluno que: 

� Ao final do período, apresentar média final inferior a 4 (quatro), com 

qualquer freqüência; 

� Ao final do período, apresentar freqüência inferior a 75% (setenta e cinco 

por cento), com qualquer média; 

� Após exame final, não obtiver média igual ou superior a 5,0 (cinco). 

 

O aluno reprovado, repetirá a disciplina no período seguinte em que a mesma 

for ofertada, sujeito às mesmas exigências de freqüência e de aproveitamento 

estabelecidas neste Regimento. 

A regra estabelecida no caput não se aplica às disciplinas optativas, quando 

estas existirem. 

Podem ser ministradas aulas de dependência e de adaptação de cada 

disciplina, em horário ou período especial, a critério dos Colegiados de Cursos. 

O aluno que tenha extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado 

por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, disciplinados 

pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, aplicados por banca examinadora 

especial, pode ter abreviada a duração do seu curso, de acordo com a legislação e 

normas vigentes. 

 

 

3.8.4 Regime especial 

 

São merecedores de tratamento especial os alunos matriculados nos cursos 

seqüenciais, de graduação ou pós-graduação, portadores de afecções congênitas 

ou adquiridas, infecções, traumatismos ou outras condições mórbidas, determinando 

distúrbios agudos ou agudizados, caracterizados por incapacidade física relativa, 
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incompatível com a freqüência aos trabalhos escolares, desde que se verifique a 

conservação das condições intelectuais e emocionais necessárias para o 

prosseguimento da atividade escolar em novos moldes. 

O regime excepcional estende-se à mulher em estado de gravidez, a partir do 

oitavo mês de gestação, durante quatro (4) meses. Em casos excepcionais, 

comprovado mediante atestado médico, pode ser ampliado o período de repouso, 

antes e depois do parto. 

A ausência às atividades escolares, durante o regime especial, é compensada 

pela realização de trabalhos e exercícios domiciliares durante esse período, com 

acompanhamento de professor designado pelo Coordenador respectivo e realizados 

de acordo com o plano fixado em cada caso, consoante o estado de saúde do 

estudante e as possibilidades do Centro Universitário. 

Ao elaborar o plano de estudos, a que se refere este artigo, o professor leva 

em conta a sua duração, para que a execução não ultrapasse, em cada caso, o 

máximo admissível para a continuidade do processo psicopedagógico de 

aprendizagem neste regime. 

Os requerimentos relativos ao regime especial, disciplinado neste Regimento, 

devem ser instruídos com laudo, firmado por profissional legalmente habilitado. 

É da competência do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, ouvido o 

Coordenador do Colegiado de Curso, a decisão nos pedidos de regime especial, 

condicionando-se a aplicação do benefício a um período de afastamento que 

justifique e possibilite a substituição da atividade acadêmica por atividade domiciliar 

supervisionada. 

 

 

3.9 Estágio Supervisionado 

 

Os estágios supervisionados constam das atividades práticas, exercidas em 

situações reais ou simuladas de trabalho, sem vínculo empregatício. 

Para cada aluno é obrigatória a integralização de carga horária total do 

estágio, quando este integrar o currículo pleno do curso, podendo ser incluídas as 

horas destinadas ao planejamento, orientação paralela e avaliação das atividades. 

O estágio supervisionado é regulamentado pelo Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão, ouvidos os Coordenadores dos Colegiados de Cursos. 



 49 

 

 

3.10 Ementas 

 

 

Álgebra linear 1.° semestre 

Álgebra vetorial. Espaço Vetorial Rn. Produto Escalar, Vetorial e Misto. 
 

Cálculo diferencial e integral I 1.° semestre 

Fundamentos da matemática elementar. Funções. Limites de Funções. 
Continuidade de Funções. 
 

Física geral e experimental I 1.° semestre 

Mecânica 
 

Informática I 1.° semestre 

Informática, conceito e evolução histórica. Computador (Hardware e Software). 
Armazenamento de Dados. Sistema Operacional. Softwares Instrumentais. Redes e 
Internet. Multimídia. Programação e Linguagens. Ergonomia. Estudo de Sistemas 
de Informação, Softwares de Apoio a profissão. 
 

Introdução à tecnologia da madeira 1.° semestre 

A floresta como Recurso Renovável. Métodos de Conversão. Visitas Industriais. A 
posião privilegiada do Brasil, no cenário mundial, na produção de florestas rápidas. 
Silvicultura e Suas Técnicas, Biotecnologia, Controle de Plantas Invasoras. 
Genética e Melhoramento Florestal, Sementes, Solos e Fertilizações. 
 

Métodos e técnicas de pesquisa I 1.° semestre 

Natureza do conhecimento científico. Ciência e metodologia. O método científico. A 
metodologia e sua importância. A metodologia e o ser inteligente. Levantamento de 
dados e pesquisa bibliográfica. 
 

Química geral 1.° semestre 

Estrutura atômica e Tabela periódica. Ligações e estrutura molecular. 
 

Técnicas de redação I 1.° semestre 

Dificuldades da língua. Interpretação de textos atuais diversos. Produção textual. 
Comunicação oral. Leitura em classe bem com extra-classe sobre temas atuais 
diversos. Instruções para redação e estilo. Organização do pensamento: 
articulação, pausas (pontuação), operadores argumentativos. Linguagem e 
estrutura do texto: parágrafo, tema e ponto de vista, coesão e coerência textuais. O 
padrão culto da Língua Portuguesa. 

 

Cálculo diferencial e integral II 2.° semestre 
Taxas de variação de uma função; Derivadas de funções. 
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Física geral e experimental II 2.° semestre 
Mecânica e Eletromagnetismo 

 

Geometria analítica 2.° semestre 
Retas e planos. Cônicas. Superfícies Quádricas 

 

Informática II 2.° semestre 
Aplicação de Software Instrumentais voltado para área em questão. A Informação, a 
Decisão e a Ação. As organizações e os Sistemas de Informação. 

 

Métodos e técnicas de pesquisa II 2.° semestre 
A pesquisa científica: tipos, métodos e técnicas. Trabalhos científicos. Projetos de 
pesquisa. Relatórios de pesquisa. 

 

Produtos da madeira 2.° semestre 
Noções de Propriedade da Madeira. Utilização da Madeira. Normas e Classificação. 
Visitas Industriais 

 

Química inorgânica 2.° semestre 
Funções inorgânicas. Reações químicas. Soluções, solubilidade e concentração. 

 

Técnicas de redação II 2.° semestre 
A pesquisa científica: tipos, métodos e técnicas. Trabalhos científicos. Projetos de 
pesquisa. Relatórios de pesquisa. 
 

 
Análise estática de estruturas I 3.° semestre 

As leis de Newton. Composição e Decomposição de Forças no Plano e no Espaço e 
de Forças Paralelas. Momento Polar e Axial. Equações Universais da Estática. 
 
Cálculo diferencial e integral III 3.° semestre 

Integral Indefinida e Definida. Funções Trigonométricas Inversas. Técnicas de 
Integração. 
 
Desenho I 3.° semestre 

Desenho FundamentalDesenho Fundamental 
 

 
Introdução à eletrotécnica 3.° semestre 

Eletricidade e Eletrônica 

Anatomia e identificação de madeiras I 3.° semestre 

Definição e objetivos. Estrutura macroscópica do tronco. Atividades fisiológicas do 
tronco. Estrutura da parede celular (formação). Planos anatômicos de observação. 
Propriedades organolépticas da madeira. 

Física geral e experimental III 3.° semestre 

Gravitação Universal. Oscilações. Movimento Ondulatório 
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Língua inglesa instrumental I 3.° semestre 

Estrutura atômica e Tabela periódica. Ligações e estrutura molecular. 
 
Química orgânica I 3.° semestre 

Propriedades do átomo de carbono. Cadeias carbônicas. Radicais orgânicos. 
Nomenclatura dos compostos orgânicos. 
 
Sociologia 3.° semestre 

Conhecimento como característica da humanidade. A Sociologia nas Organizações. 
Trabalho: Pressões, poder e autoridade. 
 
Termodinâmica I 3.° semestre 

Leis termodinâmicas. Teoria dos gases. Máquinas e refrigeradores. Substâncias 
puras. Transições de fase. Equilíbrio químico, reação de graus perfeitos e sistemas 
heterogêneos. 

 

Análise estática de estruturas II 4.° semestre 
Morfologia das Estruturas. Graus de Liberdade. Apoios. Estaticidade e Estabilidade. 
Cargas. Reações Vinculares em Sistemas Estruturais. Solicitações Fundamentais. 
Treliças Isostáticas Planas. Diagramas das Solicitações. 

 

Cálculo diferencial e integral IV 4.° semestre 
Aplicações da Integral: Áreas e volumes calculados por integração. Funções de 
Várias Variáveis: definição, gráficos, curvas de nível, derivadas parciais, derivadas 
direcionais, gradiente, máximos e mínimos. Integral Dupla. 

 

Desenho II 4.° semestre 
Ensinar o aluno a obter maiores resultados e dinamismo na confecção de Desenhos 
Técnicos, partindo do básico, a chegar no 3D, obtendo melhores resultados na 
apresentação de projetos. 

 

Introdução à eletrotécnica II 4.° semestre 
Eletricidade e Eletrônica 

 

Física geral e experimental IV 4.° semestre 
Ótica Geométrica. Interferência e Difração. Polarização da Luz. Introdução a Física 
Quântica 
 

Química orgânica II 4.° semestre 
Funções orgânicas. Isomeria. Polímeros. 

Anatomia e identificação de madeiras II 4.° semestre 
Estrutura anatômica da madeira. Estrutura da madeira de Gimnospermas 
(coníferas) e de Angiospermas (folhosas). Reconhecimento e identificação de 
algumas espécies madeireiras. Relação: estrutura anatômica da madeira e suas 
propriedades e comportamento tecnológico. 
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Língua inglesa instrumental II 4.° semestre 
Revisão dos tempos verbais. Reconhecimento dos gêneros textuais. Interpretação 
de textos 
 

Sociologia do trabalho 4.° semestre 
Comunicação e Negociação. Mudanças. Motivação. Mercado de Trabalho. A Nova 
Empresa. 
 

Termodinâmica II 4.° semestre 
Equilíbrio químico, reação de graus perfeitos e sistemas heterogêneos 
 
Automação industrial I 5.° semestre 

Eletricidade e Eletrônica e Lógica de Programação 
 
Processos de corte da madeira I 5.° semestre 

Introdução. Ferramenta de corte. Fundamentos de corte 
 
Probabilidade e estatística I 5.° semestre 
Estatística Descritiva. Probabilidade. Variáveis Aletórias Discretas. Variáveis 
Aletórias Contínuas 
 
Mecânica dos fluídos I 5.° semestre 
Introdução e Conceitos Fundamentais de Mecânica dos Fluidos, Estática dos 
Fluidos, Equações Básicas na Forma Integral para um Volume de Controle, 
Introdução à Análise Diferencial dos Movimentos dos Fluidos, Escoamento 
incompressível de Fluidos não-viscosos, Análise Dimensional e Semelhança, 
Escoamento Interno Viscoso Incompressível, Escoamento externo Viscoso 
Incompressível e Máquinas de Fluxo. 
 
Propriedades físicas da madeira 5.° semestre 
Propriedades físicas da madeira; Propriedades térmicas da madeira; Propriedades 
elétricas da madeira; Propriedades acústicas da madeira; Propriedades mecânicas 
da madeira. 
 
Química da madeira I 5.° semestre 
Constituição química da madeira: generalidades, celulose, hemiceluloses, lignina. 
 
Resistência dos materiais II 5.° semestre 
Tensões e Deformações. Lei de Hooke Generalizada. Variação das Tensões no 
Entorno de um Ponto. Teorias de Resistência. Esforço normal axial. Cisalhamento. 
Geometria das Massas. 
 
Serrarias e beneficiamento I 5.° semestre 

Introdução/Definição de Serraria. Operações de Desdobro da Madeira. Tipos e 
Classificação de Serrarias. Máquinas para Serrar. Planejamento para Instalação. 
Técnicas de Serraria. Planejamento e Controle da Produção 
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Automação industrial II 6.° semestre 
Eletricidade e Eletrônica e Lógica de Programação 
 

Mecânica dos fluídos II 6.° semestre 
Introdução e Conceitos Fundamentais de Mecânica dos Fluidos, Estática dos 
Fluidos, Equações Básica na Forma Integral para um Volume de Controle, 
Introdução à Análise Diferencial dos Movimentos dos Fluidos, Escoamento 
incompressível de Fluidos não-viscosos, Análise Dimensional e Semelhança, 
Escoamento Interno Viscoso Incompressível, Escoamento externo viscoso 
Incompressível e Máquinas 
 

Probabilidade e estatística II 6.° semestre 
Estimação. Testes de Hipóteses. Gráficos de Controle. Regressão Linear simples e 
múltipla. 
 

Processos de corte da madeira II 6.° semestre 
Cortes com serras. Processos complementares. Processos de elaboração. 
Faqueado e desenrolado. Processos especiais. Manutenção e acondicionamento de 
ferramentas. 
 

Propriedades mecânicas da madeira 6.° semestre 
Propriedades físicas da madeira; Propriedades térmicas da madeira; Propriedades 
elétricas da madeira; Propriedades acústicas da madeira; Propriedades mecânicas 
da madeira. 
 

Química da madeira II 6.° semestre 
Materiais acidentais da madeira. Parte prática. 
 

Resistência dos materiais II 6.° semestre 
Princípios fundamentais do equilíbrio dos corpos sólidos. Esforços internos 
solicitantes. Diagrama de esforços e momentos. Tensões e deformações. Materiais 
e diagramas de tensão e deformação. Elasticidade e Plasticidade. Lei de Hooke. 
Flexão simples. Madeira como material 
 

Serrarias e beneficiamento II 6.° semestre 
Técnicas de Serraria. Planejamento e Controle da Produção 

 
Biodegradação e preservação de madeiras e florestas I 7.° semestre 
Causas e agentes da deterioração da madeira. Requisitos para o desenvolvimento 
de fungos. Meios de controle. Tipos de degradação da madeira causados por 
fungos. Ataque a madeira por insetos e meios de controle. Tipos e formulações de 
preservativos para madeira. Seleção do preservativo a ser empregado e aplicação 
do material tratado. Testes de toxidade. Métodos de preservação da madeira. 
Fatores que influenciam na efetividade dos tratamentos preservativos. Retardantes 
de fogo. 
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Celulose e papel I 7.° semestre 
A produção de celulose e papel. Matérias-primas fibrosas para celulose. Madeira 
como matéria-prima para obtenção de pasta celulósica. Introdução à obtenção de 
celulose e papel. Processos e pastas de alto rendimento. Processos semi-químicos. 
Processos químicos de obtenção de celulose. 
 
Cálculo de estruturas e elementos acabados de madeira I 7.° semestre 
Madeira: propriedades físicas e mecânicas. Tensões de ruptura e tensões 
admissíveis. Projeto em estado Limite. Dimensionamento e verificação de peças de 
seção simples ou composta sujeitas à tração, compressão, cisalhamento, torção e 
flexão. Dimensionamento de travejamentos, coberturas, cimbramentos e 
escoramentos. Estabilidade de peças de madeira. Ligações, detalhes construtivos. 
Ações de vento. Construções Industrializadas. 
 
Esquadrias de madeira 7.° semestre 
Introdução/Definição de Esquadrias. Tipos e Classificação de Esquadrias. Máquinas 
para a Produção. Planejamento para Instalação. Técnicas de Produção. 
Planejamento e Controle da Produção. Layout de Indústrias de Esquadrias 
 
Engenharia e meio ambiente na indústria I 7.° semestre 
Sistema de Gestão ambienta. Auditoria ambiental. Selo ambiental. Comércio e meio 
ambiente. 
 
Indústria moveleira e design I 7.° semestre 
Desenvolve esboços, perspectivas e desenhos normatizados de móveis. Realizar 
estudos de similares.Aplicar aspectos ergonômicos ao projeto. Aplicar os conceitos 
de sustentabilidade e meio ambiente ao desenvolvimento de móveis. 
 
Painéis de madeira I 7.° semestre 
Introdução/Definição de Serraria. Tipos e Classificação de Painéis. Máquinas para a 
Produção. Planejamento para Instalação  
 
Gestão de pessoas I 7.° semestre 
O Novo Perfil da Administração de Pessoas e os Novos Desafios da Área de gente 
nas Organizações. Qual a Contribuição da Administração dos Talentos Humanos 
para o crescimento das Organizações. Clima e Cultura Organizacional. 
Desenvolvimento de Recursos Humanos. O RH agregando Valor à Organização. 
 
Propriedades e produtos energéticos da madeira I 7.° semestre 
A biomassa florestal; madeira como material combustível; processos de pirólise, 
hidrólise e combustão da biomassa; carvão vegetal; fornalhas e fornos de 
carbonização; gaseificação da madeira; produção de metanol e etanol a partir da 
madeira; unidades geradoras de energia; geração de vapor; balanço energético em 
unidades geradoras de vapor; controle da poluição. 
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Secagem da madeira I 7.° semestre 
Introdução a matéria. Aspectos físicos. Processos e equipamentos. Custos de 
secagem. Seleção de processo. Defeitos de secagem. 

 

Celulose e papel II 8.° semestre 
Histórico e desenvolvimento da fabricação de papel. Matérias-primas. Processos de 
alto rendimento. Pastas semiquímicas. Processo químico ao Sulfito. Processo 
químico Sulfato (Kraft). Fabricação do papel. 
 

Engenharia e meio ambiente na indústria II 8.° semestre 
Comércio e meio ambiente. Políticas e diretrizes ambientais. Disposições 
ambientais legais. Bens ambientais protegidos. Impactos Ambientais. 
 

Biodegradação e preservação de madeiras e florestas II 8.° semestre 
Tratamento de chapas de compensado e composição. Certificação FSC. Agências 
internacionais de reconhecimento do produto nacional. Manejo e recursos florestais. 
Computação aplicada à ciência florestal. Mensuração florestal. Estradas florestais. 
Exploração e transporte florestal. 
 

Cálculo de estruturas e elementos acabados de madeira II 8.° semestre 
Projeto de uma cobertura de madeira. Projeto de Pilares em Secção Maciça e 
Composta. Projeto de Forros e Assoalhos. 
 

Gestão de pessoas II 8.° semestre 
O Novo Perfil da Administração de Pessoas e os Novos Desafios da Área de gente 
nas Organizações. Qual a Contribuição da Administração dos Talentos Humanos 
para o crescimento das Organizações. Clima e Cultura Organizacional. 
Desenvolvimento de Recursos Humanos. O RH agregando Valor à Organização. 
 

Indústria moveleira e desing II 8.° semestre 
Realizar estudos volumétricos e maquetes convencionais. Pesquisa e definição de 
materiais, ferragens e acessórios. Acompanhar processos de produção e 
concepção de móveis. 
 

Painéis de madeira II 8.° semestre 
Técnicas de Produção. Planejamento e Controle da Produção. Layout de Indústrias 
de Painéis.  
 

Projetos de indústrias madeireiras 8.° semestre 
Conceituações de planejamento. Projetos. Etapas de elaboração de projetos. 
Composição de projetos. Técnicas de elaboração. Arranjo físico. Avaliação 
econômica de projetos. 
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Propriedades e produtos energéticos da madeira II 8.° semestre 
A biomassa florestal; madeira como material combustível; processos de pirólise, 
hidrólise e combustão da biomassa; carvão vegetal; fornalhas e fornos de 
carbonização; gaseificação da madeira; produção de metanol e etanol a partir da 
madeira; unidades geradoras de energia; geração de vapor; balanço energético em 
unidades geradoras de vapor; controle da poluição. 
 

Secagem da madeira II 8.° semestre 
Introdução a matéria. Aspectos físicos. Processos e equipamentos. Custos de 
secagem. Seleção de processo. Defeitos de secagem. Cálculo der equipamento. 
 

Administração 9.° semestre 
Principais conceitos das organizações. O complexo das Organizações industriais 
Madeireiras A Complexidade organizacional. As escolas administrativas escola 
clássica, estruturalismo, abordagem humanística, teoria dos sistemas, abordagem 
contingencial. O processo administrativo: planejamento, organização e controle. As 
funções administrativas: recursos humanos, marketing, finanças, produção e 
tecnologia. Principais tendências do ambiente organizacional e da filosofia da 
administração. 
 

Economia e empreendedorismo 9.° semestre 
Mercado. Políticas econômicas. Sistema financeiro nacional. Conceitos básicos de 
finanças. Processo empreendedor. 
 

Gestão da produção 9.° semestre 
Histórico, Conceitos e Estrutura da Administração de Produção, Os Projetos em 
Sistemas de Produção, Planejamento e Controle de Produção, O Planejamento e o 
Controle dos Processos, A Rede de Melhoramentos da Produção 

 

Gestão da qualidade 9.° semestre 
Introdução ao conceito de qualidade. Histórico da gestão da qualidade. Sistema de 
Gestão da Qualidade pautado na NBR ISO 9001. Ferramentas da Qualidade. 
Sistema Integrado de Gestão 

 

Higiene e segurança do trabalho 9.° semestre 
O Papel do Engenheiro de Segurança. A Legislação Específica (NR). O Estudo dos 
Agentes e dos Riscos Profissionais. Projetos de Controle dos Riscos. Máquinas e 
equipamentos. Ergonomia. Insalubridade. Sinalização. Resíduos industriais. 
Incêndios. Transporte, movimentação e manuseio de materiais. Condições 
sanitárias. A Alimentação do Trabalhador da Indústria de Conversão Mecânica da 
Madeira. CIPA, SESMET, EPI’s, PPRA. Práticas Desenvolvidas no Meio Industrial 
Madeireiro. BS 8800. 

 

Logística industrial madeireira 9.° semestre 
Sinergia dos diversos sistemas (desde o planejamento-mestre até a entrega para os 
clientes). Integração de informações. Otimização de fluxos das áreas de Vendas, 
PCP, Suprimentos, Produção e Expedição. Lead times dos processos de 
fabricação. 
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Estágio supervisionado I 10.° semestre 
Desenvolvimento de atividade prática em indústria madeireira, de acordo com 
programação estabelecida entre empresa e estagiário. 

 

Estágio supervisionado II 10.° semestre 
Desenvolvimento de atividade prática em indústria madeireira, de acordo com 
programação estabelecida entre empresa e estagiário. 

 

Trabalho de conclusão de curso I 10.° semestre 
Desenvolvimento de atividade prática, de cunho experimental ou vivencial, e 
posterior relato dos resultados, conforme orientação docente e normatizações da 
instituição. 

 

Trabalho de conclusão de curso II 10.° semestre 
Desenvolvimento de atividade prática, de cunho experimental ou vivencial, e 
posterior relato dos resultados, conforme orientação docente e normatizações da 
instituição. 

 

 

 

 

3.11 Avaliações do ENADE 

 

Ano Conceito ENADE IDD 
2008 1 3 

 

 

 

 

 

3.12 Quadro de horários para 2011 – primeiro semestre 

 

 

1.° semestre 
Dia 19h00min 20h50min 

segunda-feira Informática I Física geral e experimental I 
terça-feira Física geral e experimental I Cálculo diferencial e integral I 

quarta-feira Métodos e técnicas de pesquisa I Técnicas de redação I 
quinta-feira Cálculo diferencial e integral I Química geral 
sexta-feira Introdução à tecnologia da madeira Álgebra linear 

 

3.° semestre 
Dia 19h00min 20h50min 

segunda-feira Introdução à eletrotécnica I Análise estática de estruturas I 
terça-feira Termodinâmica I Língua inglesa instrumental I 

quarta-feira Sociologia I Desenho I 
quinta-feira Química orgânica I Cálculo diferencial e integral III 
sexta-feira Anatomia e identif. de madeiras I Física geral e experimental III 
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5.° semestre 
Dia 19h00min 20h50min 

segunda-feira Resistência dos materiais I Mecânica dos fluídos I 
terça-feira Química da madeira I Resistência dos materiais I 

quarta-feira Processos de corte da madeira I Mecânica dos fluídos I 
quinta-feira Automação industrial I Propriedades Físicas da madeira 
sexta-feira Probabilidade e estatística I Serrarias e beneficiamento I 

 
7.° semestre 

Dia 19h00min 20h50min 
segunda-feira Secagem da madeira I Gestão de pessoas I 

terça-feira Cálculo de elementos acabados I Prop. e produtos energéticos I 
quarta-feira Ind. Moveleira e desing I Celulose e papel I 
quinta-feira Painéis de madeira I Esquadrias de madeira 
sexta-feira Eng. De meio ambiente Biodegradação e preservação 

 

9.° semestre 
Dia 19h00min 20h50min 

segunda-feira Gestão da qualidade Gestão da produção 
terça-feira Logística industrial madeireira Administração 

quarta-feira Logística industrial madeireira Gestão da qualidade 
quinta-feira Gestão da produção Higiene e segurança do trabalho 
sexta-feira Higiene e segurança do trabalho Economia e empreendedorismo 

 

 

 

 

 

 


