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TÍTULO I 
DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 

Capítulo I  

 Da Caracterização 
Artigo 1º. – A Fundação Indaiatubana de Educação E Cultura  – FIEC, criada 

pela Lei Municipal Nº. 2.162 de 03 de outubro de 1985, como autarquia com 
personalidade jurídica própria e mantida pela Prefeitura Municipal de Indaiatuba, está 
localizada à Rua Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, Nº. 3.405 – Jardim Regina – 
Município de Indaiatuba – São Paulo.  

Artigo 2º. – A Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura – FIEC tem 
como órgãos de deliberação superior: 

I – Conselho Diretor; 
II – Superintendência; 
III – Conselho Fiscal. 
Artigo 3o. – O Ensino Tecnológico reger-se-á por este Regimento, elaborado 

com base nos Estatutos da Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura – FIEC, 
aprovado pela Lei Municipal Nº. 3.981 de 21 de março de 2001 e na Lei Municipal Nº. 
5465 de 04 de dezembro de 2008 que dispõe sobre a criação de cargos públicos.  

Artigo 4º. – O Ensino Tecnológico da FIEC tem por finalidade oferecer cursos 
de Educação Profissional voltados às áreas profissionais da Saúde, Indústria, 
Comércio e Serviços. 

Artigo 5º. – Suas características básicas são: 
I – oferta de educação profissional, levando em conta o avanço do 

conhecimento tecnológico e a incorporação crescente de novos métodos e processos 
de produção e distribuição de bens e serviços; 

II – atuação nas áreas técnica e tecnológica, nos diversos setores da 
economia; 

III – conjugação, no ensino, da teoria com a prática; 
IV – integração efetiva da educação profissional aos diferentes níveis e 

modalidades de ensino, ao trabalho, á ciência e à tecnologia; 
V – utilização compartilhada dos laboratórios e dos recursos humanos pelos 

diferentes níveis e modalidades de ensino; 
VI – oferta de ensino superior tecnológico diferenciado das demais formas de 

ensino superior; 
VII – oferta de formação especializada, levando em consideração as 

tendências do setor produtivo e do desenvolvimento tecnológico; 
VIII – realização de pesquisas aplicadas e prestação de serviços; 
IX – desenvolvimento da atividade docente estruturada, integrando os 

diferentes níveis e modalidades de ensino, observada a qualificação exigida em cada 
caso; 

X – desenvolvimento do processo educacional que favoreça, de modo 
permanente, a transformação do conhecimento em bens e serviços, em benefício da 
sociedade; 
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XI – estrutura organizacional flexível, racional e adequada às suas 
peculiaridades e objetivos; 

XII – integração das ações educacionais com as expectativas da sociedade e 
as tendências do setor produtivo. 

Capítulo II  

 Dos Objetivos 
 

Art. 6°. – A FIEC tem por finalidade, dentre outras, formar e qualificar 
profissionais, nos vários níveis e modalidades de ensino, para os diversos setores da 
economia, realizar pesquisa e desenvolvimento tecnológico de novos processos, 
produtos e serviços, em articulação com os setores produtivos e a sociedade, e 
oferecer mecanismos para a educação continuada. 

      Art. 7°. - O Ensino Tecnológico da FIEC tem por objetivos: 
 

I. ministrar ensino superior, visando à formação de profissionais e 
especialistas na  área tecnológica; 

II. oferecer educação continuada, por diferentes mecanismos, visando à 
atualização, o aperfeiçoamento e à especialização de profissionais na 
área tecnológica; 

III. ministrar cursos de formação de professores e especialistas, bem como 
programas especiais de formação pedagógica, para as disciplinas de 
educação científica e tecnológica; 

IV. realizar pesquisa aplicada, estimulando o desenvolvimento de soluções 
tecnológicas, de forma criativa, e estendendo seus benefícios à 
comunidade; 

V. ofertar cursos, serviços e programas de extensão à comunidade. 
 

TÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO EDUCACIONAL 

Capítulo I – 
 Dos Cursos Superiores de Tecnologia e seus Objetivos 

 
 Artigo 8º - A educação profissional de nível tecnológico, integrada às 
diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, 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 tecnologias. 
           Artigo 9º - Os cursos de educação profissional de nível tecnológico serão 
designados como cursos superiores de tecnologia e deverão: 
           I - incentivar o desenvolvimento da capacidade empreendedora e da 
compreensão do processo tecnológico, em suas causas e efeitos; 
           II – incentivar a produção e a inovação científico-tecnológica, e suas 
respectivas aplicações no mundo do trabalho; 
           III - desenvolver competências profissionais tecnológicas, gerais e específicas, 
para a gestão de processos e a produção de bens e serviços; 
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          IV – propiciar a compreensão e a avaliação dos impactos sociais, econômicos e 
ambientais resultantes da produção, gestão e incorporação de novas tecnologias; 
          V - promover a capacidade de continuar aprendendo e de acompanhar as 
mudanças nas condições de trabalho, bem como propiciar o prosseguimento de 
estudos em cursos de pós-graduação; 
          VI - adotar a flexibilidade, a interdisciplinaridade, a contextualização e a 
atualização permanente dos cursos e seus currículos; 
          VII – garantir a identidade do perfil profissional de conclusão de curso e da 
respectiva organização curricular. 
           Artigo 10 - São critérios para a organização e o planejamento de cursos: 
          I – o atendimento às demandas dos cidadãos, do mercado de trabalho e da 
sociedade; 
          II – a conciliação das demandas identificadas com a vocação e a capacidade 
institucional da FIEC e as suas reais condições de viabilização; 
          III – a identidade de perfis profissionais próprios para cada curso, em função das 
demandas e em sintonia com as políticas de promoção do desenvolvimento 
sustentável do país. 
          Artigo 11 – A FIEC oferece a educação profissional tecnológica de graduação e 
de pós-graduação correspondente a cursos de nível superior, destinados aos egressos 
do ensino médio, podendo ser oferecidos nos termos da legislação específica. 
          Artigo 12 – Os cursos e programas de educação profissional tecnológica de 
graduação, quando estruturados e organizados em etapas com terminalidade, 
incluirão saídas intermediárias, que possibilitarão a obtenção de certificados de 
qualificação para o trabalho após sua conclusão com aproveitamento. 

§ 1º. - Para fins do disposto no caput considera-se etapa com terminalidade a 
conclusão intermediária de cursos de educação profissional tecnológica de graduação 
que caracterize uma qualificação para o trabalho, claramente definida e com 
identidade própria. 

§ 2º. - As etapas com terminalidade deverão estar articuladas entre si, 
compondo os itinerários formativos e os respectivos perfis profissionais de conclusão. 

§ 3º. - Os cursos de educação profissional tecnológica de graduação conduzem 
à diplomação após sua conclusão com aproveitamento. 
         Artigo 13 - Atendendo aos dispositivos legais e aos princípios que regem a 
aprendizagem com autonomia, a FIEC pode desenvolver cursos, módulos, disciplinas 
ou componentes curriculares mediante educação à distância.  
 

Capítulo II  

Da Organização Curricular 

Artigo 14 - A organização curricular dos cursos de educação profissional 
tecnológica de graduação e de pós-graduação deverá contemplar o desenvolvimento 
de competências profissionais e será formulada em consonância com o perfil 
profissional de conclusão do curso, o qual define a identidade do mesmo e caracteriza 
o compromisso ético da instituição com os seus alunos e a sociedade. 

§ 1º. – Os Cursos Superiores de Tecnologia são cursos de Graduação, com 
características especiais e obedecerão às diretrizes contidas nos Pareceres CNE/CES 
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436/01, CNE/CP 29/2002, Resolução CNE/CP 3/2002 e Portaria Ministerial nº. 10, de 
28/07/2006 e conduzirão à obtenção do diploma de tecnólogo. 

§ 2º. – 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. 

§ 3º. – A carga horária e os planos de realização de estágio profissional 
supervisionado e de trabalho de conclusão de curso deverão ser especificados nos 
respectivos projetos pedagógicos. 

Artigo 15 - Os Cursos Superiores de Tecnologia serão organizados por 
módulos que correspondem a qualificações profissionais identificáveis no mundo do 
trabalho. 

§ 1º. – O regime de oferta dos Cursos Superiores de Tecnologia da FIEC será 
o semestral, contendo 400 (quatrocentas) horas por semestre ou módulo e número de 
períodos compatível com a carga horária do curso. 

§ 2º. – O concluinte de módulos correspondentes a qualificações profissionais 
fará jus ao respectivo Certificado de Qualificação Profissional. 

§ 3º. – O histórico escolar que acompanha o Certificado de Qualificação 
Profissional deverá incluir as competências profissionais definidas no perfil de 
conclusão do respectivo módulo. 

Artigo 16 – Podem, ainda, serem oferecidos módulos básicos, introdutórios, 
intermediários e complementares, projetos, blocos temáticos, unidades curriculares e 
outros, sem terminalidade, considerados apenas para continuidade ou conclusão de 
estudos. 

 
Capítulo III  

Do Regime Escolar 
 

Artigo 17- Os Cursos Superiores de Tecnologia serão desenvolvidos em 
regime semestral com, no mínimo, 100 dias letivos, desde que atendido o mínimo da 
carga horária exigida pelo curso em seu respectivo projeto curricular. A duração dos 
cursos superiores de tecnologia, que são cursos de graduação, com características 
especiais, destinados a egressos do ensino médio e técnico, obedecerá às diretrizes 
contidas no Parecer CNE/CES 436/2001, que estabelece, em seu Anexo A, o quadro 
das áreas profissionais e cargas horárias mínimas. 

     Artigo 18 - Do Calendário Escolar constarão todas as atividades a serem 
realizadas nos Cursos Superiores de Tecnologia: 

 
 

Capítulo IV  
Do Estágio Profissional Supervisionado 

 
Artigo 19 - A prática profissional constitui e organiza a educação profissional e 

inclui, quando necessário, o estágio profissional supervisionado realizado nas 
empresas, instituições ou nas dependências da FIEC. 

§ 1º. - A carga horária destinada ao estágio supervisionado deverá ser 
acrescida ao mínimo estabelecido para o respectivo curso. 
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§ 2º. - A carga horária e o plano de realização do estágio supervisionado, 
necessário em função da natureza da qualificação ou habilitação profissional, deverão 
ser explicitados na organização curricular constante dos planos de curso. 

Artigo 20 - O estágio profissional supervisionado tem como objetivo propiciar à 
clientela vivência profissional em situação real de trabalho, tanto em empresas quanto 
em ambientes da própria FIEC. 

.§ 1º - O estágio realizado nas condições deste artigo não estabelece vínculo 
empregatício, devendo o estagiário estar segurado contra acidentes, previsto na 
legislação específica e podendo, a critério da empresa/instituição, receber bolsa 
incentivo. 

Artigo 21 - Os alunos que comprovem legalmente o exercício profissional nas 
funções correspondentes à respectiva habilitação profissional podem ser dispensados 
do estágio profissional supervisionado, em parte ou no todo, a critério da direção, 
exceto nos casos contemplados em legislação específica. 

Artigo 22 - Os documentos necessários à realização ou à eventual dispensa 
do estágio profissional supervisionado devem ser arquivados nos respectivos 
prontuários dos alunos estagiários. 
 

TÍTULO III 

DA ORGANIZAÇÃO TÉCNICO-ADMINISTRATIVA 

Capítulo I  

 Da Estrutura Organizacional 

Artigo 25 - A estrutura organizacional da FIEC tem em vista atender às suas 
necessidades funcionais, envolvendo a participação da comunidade escolar nas 
tomadas de decisão, no acompanhamento e avaliação do processo educacional. 

Artigo 26 – Constituem-se órgãos da FIEC: 
I- Conselho Diretor 
II- Superintendência; 
III- Conselho Fiscal; 
IV- Diretoria Acadêmica Tecnológica (DIRTEC). 
V- Diretoria de Integração Escola / Empresa (DIRIEE) 
Artigo 27 - O Conselho Diretor, presidido pelo Superintendente da FIEC, 

exerce a administração superior dos Cursos de Tecnologia da FIEC, aprova o 
planejamento estratégico, o balanço e o orçamento anual, decidindo em grau de 
recurso.  

Artigo 28 - O Conselho Fiscal, com mandato de um ano, podendo ser 
renovado por igual período, exerce atribuições de fiscalizar a contabilidade e a 
regularidade dos atos administrativos relacionados às finanças dos Cursos 
Tecnológicos da FIEC. 

Artigo 29 – O Diretor do Ensino Tecnológico, indicado pelo Superintendente da 
FIEC, deverá ser graduado em nível superior. 

Artigo 30 – O Diretor de Integração Escola-Empresa, indicado pelo 
Superintendente da FIEC, deverá ser portador diploma de nível superior. 
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Capítulo II  

Da Diretoria  

Artigo 31 – A Diretoria do Ensino Tecnológico compreende os seguintes 
setores, responsáveis pelo desenvolvimento de suas atividades, com profissionais 
credenciados para o exercício de suas funções. 

I – Diretoria Acadêmica Tecnológica (DIRTEC); 
II - Diretoria de Integração Escola / Empresa (DIRIEE); 
III - Secretaria; 
IV - Biblioteca. 
Artigo 32 – Compete ao Diretor dos Cursos Tecnológicos da FIEC: 
I - cumprir as deliberações do Conselho Administrativo;  
II - representar a Faculdade de Ensino Tecnológico da FIEC em todas as 

instâncias educacionais;  
III - responder administrativamente pelos Cursos Tecnológicos da FIEC; 

expedir certificados e diplomas de habilitações nos termos da legislação em vigor; 
IV - coordenar a elaboração, execução e avaliação da proposta pedagógica 

dos Cursos Tecnológicos da FIEC, com efetiva participação de sua equipe técnico-
administrativa e docente; 

V - responder pelo cumprimento da legislação educacional, das disposições 
deste Regimento, da Proposta Pedagógica, das normas e instruções emitidas 
pelas autoridades educacionais competentes; 

VI - coordenar, acompanhar e supervisionar as ações e os processos de ensino 
e de aprendizagem, respondendo pela legalidade e autenticidade da vida escolar 
dos alunos; 

VII - articular e integrar a instituição nas famílias de alunos e nos diversos 
setores da comunidade local e entorno; 

VIII - zelar pela prevalência do diálogo na convivência dos alunos nas 
dependências do CEPIN; 

IX - aplicar as disposições disciplinares pertinentes com relação aos alunos e 
ao pessoal técnico-administrativo-docente; 

X - propiciar condições favoráveis à integração das equipes de trabalho, 
estimulando seu desenvolvimento e aperfeiçoamento pessoal e profissional; 
Parágrafo Único - O diretor, em seus impedimentos eventuais será substituído 
pelo Assessor Pedagógico. 

Artigo 33 – Compete ao Diretor de Integração Escola/Empresa: 
I - coordenar, planejar e executar as atividades dos Cursos Tecnológicos da 

FIEC, voltados a oferecer às empresas, prestação de serviços, consultorias ou cursos 
de seu interesse, especialmente:  

II - obter financiamento privado para realização de curso de educação 
profissional; 

III - coordenar os trabalhos dos Cursos Tecnológicos da FIEC decorrentes de 
financiamento privado; 
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IV - elaborar conjuntamente com as demais gerências calendário semestral de 
eventos; 

V - coordenar, planejar e executar em conjunto com o Gerente Técnico-
pedagógico e o professor-coordenador de estágio, a supervisão pedagógica dos 
estágios, bem como o acompanhamento de egressos;  
           VI – verificar junto às empresas e outras entidades as necessidades e 
carências que poderão ser supridas com a prestação de serviços e consultorias; 

VII – planejar e programar as atividades para dar atendimento nas prestações 
de serviços e consultorias; 

VIII – fazer o acompanhamento do egresso e propor mudanças na área 
técnico-pedagógica visando atualização institucional; 

IX – incentivar a elaboração de trabalhos e pesquisas por alunos e professores 
em conjunto com as empresas; 

X – estabelecer parâmetros para orçar  os serviços e consultorias a serem 
prestadas; 

XI – gerenciar, através de centros de custos específicos, as despesas e 
receitas na prestação dos serviços e consultorias; 

XII – divulgar os diversos tipos de serviços que poderão ser prestados, bem 
como as consultorias; 

XIII – divulgar, através de relatórios, os serviços, consultorias e contratos 
efetuados com as empresas; 

XIV – desenvolver um Banco de Dados para avaliação do desempenho da 
instituição e futuras alterações na grade curricular; 

XV – coordenar os trabalhos executados pelos Cursos Tecnológicos da FIEC, 
oriundos de financiamento externo; 

XVI – fomentar a vinda de financiamentos externos para desenvolvimento de 
projetos; 

XVII – promover a realização de eventos tais como: cursos, palestras, visitas 
técnicas, seminários, etc..., de interesse empresarial; 

XVIII – elaborar calendário semestral de eventos de interesse das empresas e 
comunidade; 

XIX – encaminhar e acompanhar o aluno em seu período de estágio nas 
empresas; 

XX – manter um foro de debates permanentes. 
XXI - cumprir outras disposições conferidas pela direção ou pelos órgãos 

superiores competentes. 
 

Capítulo III 

 
Do Projeto Político- Pedagógico e outros planos 

 
Artigo 34 – O Projeto Político-Pedagógico dos Cursos de Tecnologia da FIEC 

apresentará a proposta de trabalho da instituição e deverá conter, no mínimo: 
I – análise do contexto externo: características demográficas, sócio-

econômicas, vocação e demandas regionais; 
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II – análise do contexto interno: caracterização da instituição e de sua clientela, 
indicando seus recursos humanos, físicos e materiais, e outros disponíveis na 
comunidade local; 

III – missão;  
IV – objetivos; 
V – definição de metas a serem desencadeadas durante a vigência do Plano; 
VI – planos dos cursos;  
VII – projetos curriculares e atividades de enriquecimento cultural e  
VIII – critérios para acompanhamento, controle e avaliação dos projetos. 

 
Parágrafo Único – O Projeto Político-Pedagógico terá vigência indeterminada, 

podendo ser atualizado, complementado e alterado sempre que for necessário, a 
critério da equipe escolar. 
 

Artigo 35 – Os Planos de Curso, coerentes com os respectivos projetos 
pedagógicos, têm por finalidade garantir a organicidade e a continuidade dos cursos. 
 

Artigo 36 – O Plano Escolar, incorporar-se-á ao Projeto Político-Pedagógico, 
constituindo-se por: 

I – atualização, complementação ou alteração do Projeto Político-Pedagógico; 
II – projetos que serão desenvolvidos curricularmente; 
III – metas a serem atingidas e ações a serem desencadeadas anualmente; 
IV – agrupamento de alunos; 
V – recursos humanos: docentes por habilitação/componente curricular e 

servidores técnico-administrativos; 
VI – matrizes curriculares homologadas; 
VII – calendário escolar e 
VIII – outros documentos que atestem o desenvolvimento da instituição durante 

a vigência do Projeto Político-Pedagógico. 
 

Parágrafo Único – As alterações ocorridas durante o ano letivo nos 
documentos referentes aos incisos deste artigo deverão ser incorporadas ao Plano 
Escolar. 
 

Artigo 37 - O Plano de Trabalho Docente de cada componente curricular será 
elaborado pelo professor, de acordo com o respectivo Plano de Curso e as diretrizes 
curriculares nacionais para a educação profissional tecnológica de graduação e de 
pós-graduação, conforme o curso a ser ministrado. 
   

 
Capítulo IV 

Da Secretaria Escolar 
 

Artigo 38 – A Secretaria Escolar é o setor de registros educacionais e 
responde pelos serviços de documentação e arquivo relativos aos cursos e programas 
desenvolvidos pela FIEC.  

§ 1º. - A responsabilidade pela execução desses serviços é exercida por um 
membro da equipe técnico-administrativa da FIEC, devidamente habilitado, designado 
pela direção e devidamente preparado e autorizado para o exercício da função de 
secretário escolar.  

§ 2º. - A autorização para o exercício da função de secretário é expedida para 
o titular e as eventuais substituições são decididas pela direção. 

Artigo 39 - Compete ao responsável pela Secretaria: 
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I - planejar, coordenar e verificar o andamento dos serviços da Secretaria 
Escolar, bem como avaliar e aplicar métodos racionais de trabalho, visando a 
qualidade e o contínuo aperfeiçoamento;  

II - aplicar a legislação educacional, as disposições deste Regimento, bem 
como colaborar na elaboração, execução e avaliação da proposta pedagógica dos 
Cursos de Tecnologia da FIEC; 

III - organizar e coordenar os serviços de escrituração escolar e demais 
registros relacionados aos cursos e programas;  

IV - receber, expedir e registrar documentos, emitir relatórios e conduzir 
processos administrativos, dando-lhes o devido encaminhamento; 

V - assinar, conjuntamente com o diretor, os documentos expedidos aos 
alunos, respondendo solidariamente pela sua fidedignidade; 

VI - organizar e responder pela guarda do arquivo de forma a permitir a 
verificação da identidade da clientela, bem como a regularidade e a autenticidade de 
sua vida escolar; 

VII - articular-se com a direção e com as demais áreas internas, colaborando 
para a elaboração e execução da proposta pedagógica; 

VIII - exercer outras atribuições que lhe forem conferidas pela direção ou 
autoridades competentes. 

 

Capítulo V  

Da Biblioteca 

Artigo 40 – A Biblioteca é o centro de cultura e pesquisa e, para tanto, mantém 
o acervo de livros e documentos técnicos, organizados para estudos, leitura e consulta 
de toda comunidade escolar. 

Artigo 41- São atribuições do responsável pela Biblioteca: 
I - responder pela guarda, manutenção, tratamento e disseminação de obras e 

documentos técnicos que subsidiam e dinamizam as ações educacionais; 
II - incentivar e orientar os alunos para a leitura e pesquisa; 
III - propor à direção a aquisição de livros e outras publicações; 
IV - manter atualizados os catálogos de livros e endereços das principais 

editoras; 
V - cumprir, dentro de suas atribuições, as determinações do diretor. 
Parágrafo Único – O responsável pelo funcionamento da biblioteca e pela 

conservação do acervo é designado pelo Superintendente da FIEC.  
Artigo 42 - A Biblioteca está à disposição para a utilização dos alunos e 

docentes em horário que integra os três períodos de aulas, nos termos do regulamento 
interno de uso e funcionamento da biblioteca. 
 

Capítulo VI  

 Dos Órgãos de Apoio 
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Artigo 43 – Constituem-se órgãos de apoio aos serviços auxiliares da direção 
e dos setores técnico-administrativos: 

I - serviço de recepção, portaria e protocolo; 
II - serviço de apoio nos laboratórios; 
III - serviço de controle e reprodução de material didático; 
IV - serviço de manutenção e conservação de oficinas e laboratórios; 
V - serviço de guarda e manutenção do patrimônio; 
VIII - serviço de copa e cozinha; 
VII - serviço de limpeza e manutenção. 

Parágrafo Único – As atribuições dos serviços auxiliares da direção e dos setores 
técnico-administrativos são regulamentados por portaria do Diretor do Ensino 
Tecnológico. 

 
TÍTULO IV 

DA COMUNIDADE EDUCACIONAL 

Capítulo I  

 
Da Coordenação de Cursos e de Estágios 

 
          Artigo 44 - A Coordenação de Cursos compreende o conjunto de ações, 
destinado ao planejamento do ensino, à supervisão de sua execução, ao controle das 
atividades docentes em relação às diretrizes didático-pedagógicas e administrativas, 
bem como à otimização dos recursos físicos e didáticos disponíveis, para os cursos 
mantidos pela FIEC. 
         
  Artigo 45 - A Coordenação de Estágios compreende o conjunto de ações, 
destinado ao planejamento e execução de todas as atividades de orientação, 
encaminhamento, acompanhamento, supervisão e avaliação de estagiários. 
 
          Parágrafo Único – As normas reguladoras da Coordenação de Cursos e de 
Estágios serão explicitadas em regulamento próprio, aprovado pelo Conselho de 
Curso. 

 
 

Capítulo II 

Do Corpo Docente 

Artigo 46 - O Corpo Docente é constituído por profissionais com formação nas 
respectivas áreas de atuação dos Cursos de Tecnologia da FIEC, admitidos nos 
termos da legislação em vigor e de acordo com as normas estabelecidas pela FIEC. 

§ 1º - Para atuar na educação profissional, são considerados os aspectos de 
qualificação e experiência profissional, da respectiva área, bem como a formação 
pedagógica, assegurando-se de que sejam didaticamente preparados para o 
desenvolvimento de competências educacionais. 

§ 2º - Tendo em vista assegurar a qualidade dos produtos e serviços 
educacionais oferecidos a seus clientes, a FIEC proporciona aos seus docentes, 



                                       
 

16 
 

sempre que necessário, formação em serviço e constante desenvolvimento 
profissional, mediante ações abrangentes ou pontuais. 

Artigo 47 – São deveres profissionais dos docentes: 
 I - participar da elaboração, execução e avaliação da proposta pedagógica; 
II - participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 

desenvolvimento profissional; 
III - elaborar e executar o plano de trabalho das áreas de conhecimento sob 

sua responsabilidade, cumprindo integralmente as horas de efetivo trabalho escolar 
que lhe forem destinadas; 

IV - elaborar e preparar as aulas para cumprimento do plano de trabalho, 
segundo a proposta pedagógica, no que se refere aos objetivos, conteúdos e prazos 
para seu desenvolvimento; 

V – informar os alunos, no início do período letivo, dos objetivos, competências 
e sistemática de avaliação de cada componente curricular que leciona; 

VI - atuar de maneira integrada na instituição, participando de reuniões 
pedagógicas e do Conselho de Curso, bem como de outras atividades relacionadas 
com o desenvolvimento intelectual, profissional e social da clientela; 

VII - gerenciar o processo de aprendizagem; 
VIII - zelar pela aquisição das competências e habilidades dos alunos; 
IX - proporcionar aos alunos condições de participação ativa no processo de 

aprendizagem; 
X - avaliar contínua e sistematicamente o desempenho dos alunos na 

perspectiva da aprendizagem com autonomia; 
           XI - estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento 
escolar; 
           XII - preparar as aulas e material didático de apoio e as atividades de 
recuperação; 
           XIII - estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima favorável à ação 
educativa e em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela FIEC. 
           XIV - manter em dia os assentamentos escolares e observar os prazos fixados 
para encaminhamento dos resultados à Secretaria Acadêmica; 
           XV - registrar e entregar à Secretaria Acadêmica os registros de classe ou 
documento equivalente, com a síntese do conteúdo trabalhado e os resultados de 
avaliação do rendimento e da freqüência dos alunos, nos prazos estabelecidos pela 
direção; 

XVI - exercer outras atribuições conferidas pela direção ou pelas autoridades 
competentes. 

XVII – cumprir, na totalidade, a carga horária para a qual tenha sido contratado. 
Artigo 48 – São considerados direitos dos docentes: 
I - ter ao seu alcance informações educacionais, bibliográficas, material didático 

e outros instrumentos, bem como contar com assistência técnica que auxilie e estimule 
a melhoria de seu desempenho profissional e a ampliação de seus conhecimentos; 

II - ter assegurada a oportunidade de freqüentar cursos de atualização e 
especialização, a critério da Direção; 

III - dispor de condições adequadas de trabalho para que possa exercer com 
eficiência e eficácia suas funções; 
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IV - participar de cursos de desenvolvimento pessoal e profissional, além das 
atividades relacionadas com a pesquisa e o ensino; 

V  -  ser atendido em suas solicitações. 
Artigo 49 - É vedado ao professor: 
I – ocupar-se de assuntos ou utilizar materiais e equipamentos alheios ao 

processo ensino-aprendizagem durante as aulas; 
II – servir-se das funções para fazer proselitismo religioso ou político- partidário 

e estimular nos alunos atitudes ou comportamentos atentatórios à moral e à disciplina 
às normas disciplinares; 

III – aplicar penalidade aos alunos, salvo as de advertência ou repreensão 
verbal; 

IV – fumar nas salas de aula, laboratórios, oficinas e demais dependências do 
CEPIN, atendendo à legislação vigente; 

V – desrespeitar o aluno, no que tange às suas convicções políticas, religiosas, 
suas condições sociais, econômicas, raciais, sua nacionalidade, características 
étnicas, individuais e intelectuais; 

VI – apresentar posturas que comprometam o trabalho escolar e/ou que 
possam prejudicar o nome da FIEC; 

VII – suspender as aulas ou dispensar os alunos antes do seu término; 
VIII – retirar equipamentos e materiais, da FIEC, sem autorização da Direção; 
IX – utilizar equipamentos, materiais e dependências da FIEC para uso 

particular. 
Artigo 50 – As penas disciplinares aplicáveis aos professores são as de: 
I – advertência verbal; 
II – repreensão por escrito; 

           III – suspensão até 30 (trinta) dias, e 
IV – demissão 
 
Parágrafo Único – É assegurado ao professor o direito de ampla defesa 

quanto às penas contidas neste artigo. 
          Artigo 51 – A competência para aplicação de penas disciplinares previstas no 
artigo anterior será: 

I – do Coordenador de Curso, as penas previstas nos incisos I e II do artigo 
anterior, no caso de advertência verbal e repreensão por escrito; 

II – do Diretor do Ensino Tecnológico, a pena prevista nos incisos I, II e III do 
artigo anterior,  

III – do Superintendente, a pena de demissão. 
 

Capítulo III  

Do Corpo Discente 
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Artigo 52 - O corpo discente é constituído pelos alunos matriculados nos 
diversos cursos ou inscritos nos demais programas educacionais mantidos direta ou 
indiretamente pela FIEC, a quem se aplicam as disposições deste Regimento. 

Artigo 53 - São direitos dos alunos: 
I - a livre associação; 
II - ser votado e votar nas eleições internas dos órgãos de representação dos 

alunos; 
III - obter condições propícias ao desenvolvimento do processo de 

aprendizagem; 
IV - conhecer os termos regimentais e a proposta pedagógica, acompanhando 

sua execução; 
V - receber assistência especial no processo de recuperação do aprendizado; 
VI - solicitar revisão das avaliações de seu desempenho na aprendizagem; 
VII - freqüentar os ambientes da FIEC nos horários estabelecidos; 
VIII - ser representado no Conselho de Curso. 
Artigo 54 - São deveres dos alunos: 
I - cumprir as disposições deste Regimento, da proposta pedagógica e dos 

respectivos planos de curso; 
II - freqüentar com regularidade e pontualidade as atividades educacionais, 

comportando-se de forma a obter o máximo desempenho na aprendizagem; 
III - colaborar na conservação e higiene do prédio, do mobiliário e de todo 

material de uso coletivo, respondendo por quaisquer danos ou prejuízos que venha a 
causar; 

IV – trajar-se adequadamente em qualquer dependência da FIEC, de modo a 
manter-se o respeito mútuo e a atender às normas de higiene e segurança pessoal e 
coletiva; 

IV - respeitar os participantes do processo educacional.  
Artigo 55 – É vedado aos alunos: 
I - ocupar-se, durante as atividades escolares, de qualquer ação alheia ao 

desenvolvimento de sua aprendizagem; 
II - promover coletas, subscrições ou campanhas, sem prévia autorização da 

direção; 
III - portar, guardar ou fazer uso de qualquer material, substância ou 

equipamento que possa causar riscos à saúde, segurança e integridade física ou 
moral sua ou de outrem; 

IV - praticar qualquer ato de violência física, psicológica ou moral aos 
participantes do processo escolar; 

V – apresentar posturas que comprometam o trabalho escolar. 

 

TÍTULO V 

Capítulo I  
 Da Matrícula nos Cursos 
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Artigo 56 - A matrícula, ato formal de ingresso nos cursos, é efetivada nas 
épocas previstas no calendário específico dos Cursos de Tecnologia da FIEC, 
publicado em editais, mediante requerimento do interessado, se maior de 18 anos, ou, 
se menor, de seu responsável, devendo dele constar sua anuência às disposições 
deste Regimento.  

Artigo 57 - No ato da matrícula o candidato deve apresentar à secretaria 
escolar a documentação requerida de acordo com as normas legais vigentes.  

§ 1º. - No ato da matrícula o candidato tem acesso ao Regimento e à proposta 
pedagógica dos Cursos de Tecnologia da FIEC. 

§ 2º. - Cabe à FIEC divulgar, com a devida antecedência, os períodos, 
requisitos, condições e sistemáticas do processo seletivo, bem como o número de 
vagas e as listagens dos aprovados.  

Artigo 58 - Admitir-se-á, a critério da Direção, o trancamento de matrícula por 
motivos relevantes, uma vez por módulo e a partir do 2º Semestre do curso e apenas 
uma vez por semestre. 

§ 1º – O trancamento de matrícula para os cursos superiores de tecnologia 
será de no máximo dois semestres letivos, consecutivos ou não. 

§ 2º – O destrancamento de matrícula ficará condicionado: 
I – à existência do curso ou módulo, no semestre ou ano e 
II – ao cumprimento de eventuais alterações ocorridas no currículo. 
 

Capítulo II  

.  Do Aproveitamento de Estudos e Experiências Anteriores 
 

Artigo 59 – Pode ser concedida matrícula à clientela proveniente de outros 
estabelecimentos de ensino, mediante análise do currículo e avaliação dos 
conhecimentos e das habilidades adquiridas, para o devido aproveitamento de estudos 
e experiências anteriores. 

Artigo 60 – É facultado ao aluno o aproveitamento de competências 
profissionais anteriormente desenvolvidas, para fins de prosseguimento de estudos. 

§ 1º. – As competências profissionais adquiridas em cursos regulares serão 
reconhecidas mediante análise detalhada dos programas desenvolvidos, à luz do perfil 
profissional de conclusão do curso. 

§ 2º. – As competências profissionais adquiridas por outras formas, como em 
cursos técnicos, em cursos seqüenciais por campos do saber, de diferentes níveis de 
abrangência, e mesmo no trabalho, devem ser criteriosamente avaliadas pela escola.  

Artigo 61 - Os conhecimentos e habilidades adquiridos via estudos de 
educação profissional técnica de nível médio e/ou educação profissional tecnológica 
de graduação e de pós-graduação, realizados em estabelecimentos de ensino 
autorizados pelos órgãos competentes, a critério da instituição, podem ser 
aproveitados com ou sem avaliação do interessado. 

Artigo 62 - O aluno retido em qualquer módulo pode cursar apenas os 
componentes curriculares em que foi considerado retido, ficando dispensado daqueles 
em que obteve promoção, desde que a comissão de professores forneça parecer 
favorável para tal. 
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Parágrafo Único - Em qualquer situação, os documentos relativos a essa 
comprovação ficam arquivados no prontuário do aluno. 

Artigo 63 - A efetivação da matrícula é condicionada à adequação do 
candidato ao perfil profissional de conclusão do curso e à proposta pedagógica dos 
cursos de Tecnologia da FIEC, com possibilidade de eventuais adaptações e demais 
atividades que favoreçam a qualidade da aprendizagem. 

 
Capítulo III  

Da Avaliação do Ensino e da Aprendizagem 
Artigo 64 – A avaliação, entendida como um processo contínuo de obtenção 

de informações, análise e interpretação da ação educativa, deverá subsidiar as ações 
de orientação ao aluno, visando à melhoria de seus desempenhos e à certificação de 
estudos. 

Artigo 65 – A avaliação, parte integrante dos processos de ensino e 
aprendizagem, compreenderá funções destinadas a: 

 I – diagnosticar competências (conhecimentos, habilidades e atitudes) já 
dominadas pelo aluno;  

II – verificar os avanços e dificuldades do aluno no processo de apropriação e 
recriação do conhecimento; 

III  - conscientizar o aluno sobre seus avanços e dificuldades; 
IV  - verificar o desempenho final do aluno, com vistas à certificação de 

estudos;  
V -- subsidiar a reorganização do trabalho docente. 
Artigo 66 – A verificação do aproveitamento do aluno durante o período letivo, 

será feita de forma sistemática, contínua, cumulativa e abrangente, considerando: 
I – definição clara das competências desejadas; 
II – especificação de critérios quantitativos e qualitativos, com preponderância 

dos últimos; 
III – diversificação de instrumentos e técnicas de avaliação; 
IV – a assimilação progressiva de conhecimentos por parte do aluno; 
V – a capacidade de aplicação dos conhecimentos em trabalhos individuais ou 

coletivos, teóricos ou práticos; 
VI – estímulo ao desenvolvimento da atitude de auto-avaliação por parte do 

aluno; 
VII – recuperação de desempenhos considerados insatisfatórios. 
Artigo 67 – Respeitados o projeto pedagógico do curso e a natureza dos 

conteúdos, as avaliações poderão compreender: 
I – observação diária pelos professores; 
II – trabalhos de pesquisa individual ou coletiva; 
III – provas escritas, gráficas ou orais; 
IV – entrevistas e argüições; 
V – resoluções de exercícios; 
VI – resoluções de situações-problema, envolvendo inclusive conteúdos 

interdisciplinares; 
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VII – participação em experimentos ou projetos; 
           VIII – relatórios referentes a trabalhos ou visitas técnicas; 

IX – participação em seminários, debates ou similares; 
X – relatórios referentes a trabalhos ou visitas técnicas; 
XI – trabalhos práticos; 
XII – defesas de projetos; 
XIII – outras formas que atendam às peculiaridades didático-pedagógicas dos 
conteúdos desenvolvidos. 

Artigo 68 - A avaliação é expressa em notas graduadas de 0 a 10, com 
variação de 5 (cinco) em 5 (cinco) décimos e deve refletir o desempenho global do 
aluno ao longo do semestre letivo.   

§ 1º: Considerar-se-á promovido no respectivo componente curricular, o aluno 
que obtiver: 

I. freqüência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) do total das 
aulas dadas no módulo; 

II. média obtida durante o período letivo, igual ou superior a 5,0 (cinco inteiros). 

§ 2º: Considerar-se-á retido, o aluno que obtiver: 

I. freqüência inferior a 75% (setenta e cinco por cento) no total das aulas dadas 
no módulo; 

II. média, no período letivo, inferior a 5,0 (cinco inteiros).                
Artigo 69 - Aos alunos de desempenho insuficiente é oferecida oportunidade 

de recuperação da aprendizagem, organizada de diferentes formas, devidamente 
explicitadas na proposta pedagógica e no plano de trabalho do docente. 

Parágrafo Único - A recuperação é contínua, oferecida no decorrer do 
processo, e quando necessária, no final dos módulos, dos blocos temáticos ou 
projetos, conforme determinado na organização curricular do respectivo plano de 
curso. 

 
Capítulo IV  

Do Controle de Freqüência 
Artigo 70 - A freqüência mínima obrigatória às aulas é de 75% (setenta e cinco 

por cento) do total de horas relativas aos componentes curriculares de cada módulo 
dos cursos.  
           Parágrafo Único – Haverá dispensa de freqüência nos casos previstos em lei: 

I. doença ou acidente do aluno ou pessoa da própria família; 
II. gala; 
III. nojo; 
IV. obrigações militares; 
V. serviço público obrigatório; 
VI.  doação de sangue; 
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VII.  interrupção de transportes; 
VIII. aluna gestante; 
IX.  doenças infecto – contagiosas; 
X. motivos especiais a critério da Direção e nos termos da  legislação 

específica vigente. 
Artigo 71 - A critério da direção, aos alunos que ultrapassarem o limite 

permitido para as faltas, desde que devidamente justificadas, pode ser oferecida a 
oportunidade de compensação de ausências. 

§ 1º. - A compensação de ausências é feita por meio de atividades, tais como: 
trabalhos individuais, visitas técnicas com apresentação de relatório, mini projetos, e 
outros que representem o total de tempo relativo às faltas dadas, sempre com 
avaliação do produto apresentado. 

§ 2º. - A compensação de ausências deve ser realizada sempre que o aluno 
ultrapassar o limite de faltas no período, excetuando – se os casos previstos no 
parágrafo único do artigo anterior.  

Capítulo V 
Da Promoção e Retenção 

        Artigo 72 – Será considerado concluinte de curso, ou classificado para o módulo 
seguinte, o aluno que tenha obtido rendimento suficiente nos componentes e 
freqüência mínima estabelecida no § 1º do artigo 68, após decisão do Conselho de 
Curso. 
        Artigo 73 – O Conselho de Curso decidirá a promoção ou retenção à vista do 
desempenho global do aluno, expresso pelas sínteses finais de avaliação, elaboradas 
pelo professor de cada componente curricular. 

Parágrafo Único – A decisão do Conselho de Curso terá como fundamento, 
conforme a situação: 

I – a possibilidade do aluno prosseguir estudos no módulo subseqüente; 
II – o domínio das competências/habilidades previstas para o módulo ou para a 

conclusão do curso; 
III – o domínio das competências profissionais que definem o perfil de 

conclusão do curso. 
Artigo 74 – Nos cursos de Educação Profissional Tecnológica, o aluno com 

rendimento insatisfatório em até três componentes curriculares, a critério do Conselho 
de Curso, poderá ser classificado no módulo subseqüente em regime de dependência, 
devendo submeter-se, neste módulo, a programa especial de estudos. 

§ 1º. - A retenção em componentes curriculares, cursados em regime de 
dependência, não determina a retenção no módulo regular. 

§ 2º. - O aluno poderá acumular até três componentes curriculares cursados 
em regime de dependência, ainda que de módulos diferentes. 

§ 3º. - Os alunos em regime de dependência, respeitados os limites previstos 
nos parágrafos anteriores, poderão prosseguir estudos nos módulos subseqüentes. 

Artigo 75 – Será considerado retido no módulo, quanto à freqüência, o aluno 
com assiduidade inferior a 75% do total dos componentes curriculares desse módulo. 

Artigo 76 – Será considerado retido no módulo, após decisão do Conselho de 
Curso, quanto ao rendimento, o aluno que tenha obtido média inferior a 5,0 (cinco 
inteiros). 



                                       
 

23 
 

I – em mais de três componentes curriculares e 
II – em até três componentes curriculares e não tenha sido considerado apto 

pelo Conselho de Classe a prosseguir estudos no módulo subseqüente. 
Parágrafo Único - O aluno de qualquer módulo poderá optar por cursar no 

módulo seguinte, apenas componentes curriculares em que ficou retido, com 
aproveitamento de estudos daqueles em que foi aprovado. 

Capítulo VI  

 
Da transferência e outras formas de acesso aos cursos 

 
           Artigo 77 – A forma de acesso aos Cursos Superiores de Tecnologia da FIEC é 
realizada através de processo seletivo, obedecendo ao disposto na Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional, de 20/12/1996, em seu Artigo 44: “A educação superior 
abrangerá os seguintes cursos e programas: de graduação, abertos a candidatos que 
tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em 
processo seletivo (vestibular)”. 
 

Artigo 78 – A admissão, de alunos regulares aos cursos, é realizada 
semestralmente, através de processo seletivo de caráter classificatório (Vestibular), 
para ingresso no primeiro período dos cursos, ou por transferência, para qualquer 
período. 
 

Parágrafo Único - Através de Edital publicado, pelo Diretor do Ensino 
Tecnológico, na Imprensa Oficial do Município, na Instituição e em um veículo de 
circulação (jornal), é feita a divulgação de abertura de vagas oferecidas para o 
ingresso de cada nova turma regular. 
 

Artigo 79 – A transferência de alunos de outra Instituição de Ensino Superior 
congênere, nacional ou estrangeira, para os cursos de tecnologia da FIEC é 
condicionada à existência de vagas, assim como à correlação de estudos entre as 
grades curriculares do estabelecimento de origem e do curso de tecnologia requerido, 
às adaptações curriculares necessárias, e à aceitação das normas didático-
pedagógicas e disciplinares da FIEC. 

Artigo 80 – A transferência do aluno será efetuada após análise do currículo, 
Histórico Escolar e realizada mediante processo seletivo prévio para avaliação das 
competências e habilidades previstas para o módulo para o qual está solicitando 
aproveitamento, realizada por comissão constituída por professores da área em 
questão, conforme critérios de promoção estipulados neste Regimento Escolar. 

Parágrafo Único - A prova envolverá questões teórico-práticas referentes ao 
módulo em questão, que possibilitem a avaliação das competências e habilidades 
adquiridas pelo aluno. 

Artigo 81 – As transferências ex offício dar-se-ão na forma da lei. 
 
Artigo 82 – As vagas oferecidas para transferência são previamente 

determinadas pela Diretoria Acadêmica, no limite das vagas geradas por 
desligamentos, transferências e remanescentes do vestibular. É publicado, pela 
Direção, um edital contendo número de vagas, documentação necessária para 
inscrição e critérios de seleção.  

Artigo 83 - Não será aceita transferência de alunos em regime de 
dependência, ou sujeitos à recuperação e quando não se puder efetuar a adaptação 
necessária. 
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Parágrafo Único - Nas transferências recebidas, a FIEC poderá exigir do aluno 
adaptação total ou parcial de componentes curriculares não cursados, obedecidas as 
normas em vigor. 

Artigo 84 - A adaptação far-se-á por meio de aulas, em turno não coincidente 
com o turno regular de aulas do aluno, ou de complementação de estudos a serem 
desenvolvidos paralelamente ao curso, de acordo com as possibilidades de 
atendimento da FIEC. 

Artigo 85 - Poderá haver transferência para os módulos iniciais desde que 
existam vagas e não haja candidatos remanescentes da listagem de classificação do 
processo de ingresso. 
         Artigo 86 – Será permitida, em qualquer época do ano, a transferência de 
alunos, obedecida a legislação em geral e a específica de cada curso. 
 

Capítulo VII  

 Do Conselho de Curso 

Artigo 87 - O Conselho de Curso é órgão de assessoramento encarregado de 
elaborar e implantar a política de ensino do respectivo curso e acompanhar a sua 
execução 

Artigo 88 - O Conselho de Curso é constituído: 
I. pelo Coordenador de Curso, seu Presidente; 
II. pelos professores do curso; 
III. por um representante do corpo discente; 
IV. por um representante da Diretoria Acadêmica; 
§ 1º. Os mencionados nos incisos I e II são membros natos; 
§ 2º. O mencionado no inciso III é indicado pelos seus pares para mandato de 

um ano, vedada a recondução; 
§ 3º. O mencionado no inciso IV é indicado pela Direção. 
Artigo 89 – O Conselho de Curso reúne-se ordinariamente ao final do 

semestre e extraordinariamente quando convocado pelo Coordenador, por iniciativa 
própria ou a requerimento de um terço dos membros que o constituem. 

Artigo 90 – Compete ao Conselho de Curso: 
I. levantar as dificuldades dos alunos quanto ao processo de ensino-
aprendizagem, o relacionamento entre os próprios alunos e outros assuntos 
específicos da turma; 
II. sugerir  medidas didático-pedagógicas a serem adotadas, visando superar 
as dificuldades detectadas; 
III. deliberar a respeito da promoção final dos alunos, considerando o parecer 
dos professores das disciplinas; 
IV. acompanhar e avaliar os planos e atividades da Coordenação, garantindo a 
qualidade do curso; 
V. apreciar e sugerir melhorias no plano de curso, planos de ensino das 
disciplinas e no calendário anual de atividades do curso; 
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VI. analisar e propor normas complementares para a realização dos estágios 
curriculares, monitorias, atividades acadêmicas complementares, estudos 
independentes e trabalhos de conclusão de curso; 
VII. sugerir medidas que visem ao desenvolvimento e aperfeiçoamento das 
atividades curriculares; 
VIII. manifestar-se sobre assuntos pertinentes que lhe sejam submetidos pelo 
Diretor; 
IX. propor melhorias no projeto pedagógico do curso e na reestruturação da 
estrutura curricular sempre que necessário; 
X. deliberar sobre a aceitação de atividades acadêmicas complementares e 
estudos independentes para atribuição de créditos ao currículo do aluno; 
XI. propor normas complementares a este Regimento; 
XII. exercer outras atribuições previstas na legislação e neste Regimento. 
 

Capítulo VIII  
Das Atividades De Pesquisa 

 
Artigo 91 - A FIEC incentivará a participação dos discentes em atividades de 
pesquisa através de mecanismos tais como: 
I. parceria com empresas para concessão de auxílio para execução de 

projetos específicos; 
II. colaboração em convênios com entidades de financiamento e fomento para 

o treinamento, desenvolvimento de recursos humanos e iniciação científica; 
III. realização de convênios com instituições nacionais e estrangeiras, visando a 

programas de investigação científica; 
IV. intercâmbio com outras instituições científicas, estimulando os contatos 

entre professores e o desenvolvimento de projetos comuns de pesquisa; 
V. divulgação dos resultados das pesquisas realizadas; 
VI. promoção de congressos, simpósios, seminários para estudos e debates de 

temas científicos, bem como participação em  iniciativas semelhantes de 
outras instituições. 

 
 

Capítulo IX   
 Das Atividades Nos Períodos Especiais 

 
Artigo 92 - Entre os períodos regulares poderão ser desenvolvidos programas de 

ensino, pesquisa e extensão. 
 
§ 1º. - Verificada a necessidade e, após parecer favorável da Direção, poderá ser 

programado período especial em regime intensivo. 
 
§ 2º. - O período especial revestir-se-á das mesmas características dos períodos 

regulares, no tocante aos Planos de Ensino, carga horária e avaliação. 
 
Artigo 93 - As turmas em períodos especiais ou de regime intensivo serão 

submetidas a planos de ensino específicos e adequados às atividades neste regime. 
 
 Parágrafo Único - O plano de ensino da disciplina ministrada para as turmas 

especiais será elaborado pelo professor, com a supervisão das Coordenações de 
Curso. 
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Artigo 94 - A operacionalização das atividades nos períodos especiais seguirá 

Edital próprio publicado pela Direção. 
 

 
Capítulo X  

Das Atividades Complementares 
 

Artigo 95 - As Atividades Complementares se constituem em parte integrante do 
currículo dos cursos Superiores de Tecnologia da FIEC.  

§ 1º - As Atividades Complementares são desenvolvidas dentro do prazo de 
conclusão do curso, conforme definido em seu Projeto Pedagógico, sendo 
componente curricular obrigatório para a graduação do aluno. 

§ 2º - Caberá ao aluno participar de Atividades Complementares que 
privilegiem a construção de comportamentos sociais, humanos, culturais e 
profissionais. Tais atividades serão adicionais às demais atividades acadêmicas e 
deverão contemplar os grupos de atividades descritos neste Regulamento. 

 
Artigo 96 - As Atividades Complementares têm por objetivo enriquecer o 

processo de ensino-aprendizagem, privilegiando: 
 

I. atividades de complementação da formação social, humana e cultural;  
II. atividades de cunho comunitário e de interesse coletivo; 
III. atividades de iniciação científica, tecnológica e de formação profissional. 

 
 

CAPÍTULO XI  
 

Do Trabalho De Diplomação 
 Artigo 97 - O Trabalho de Diplomação é disciplina obrigatória dos currículos 

dos cursos de Tecnologia da FIEC, e tem como objetivos principais: 
I. Desenvolver a capacidade de aplicação dos conceitos e teorias adquiridas 

durante o curso de forma integrada através da execução de um projeto; 
 

II. Desenvolver a capacidade de planejamento e disciplina para resolver 
problemas dentro das áreas de formação específica; 

 
III. Despertar o interesse pela pesquisa como meio para a resolução de 
problemas; 

 
IV. Estimular o espírito empreendedor através da execução de projetos que 
levem ao desenvolvimento de produtos e processos que possam ser 
patenteados e/ou comercializados; 

 
V. Intensificar a extensão universitária através da resolução de problemas 
existentes no setor produtivo e na sociedade; 

 
VI. Estimular a construção do conhecimento coletivo.  
  Artigo 98 – Para a concessão do Diploma dos Cursos Superiores de 
Tecnologia é obrigatória a apresentação de Trabalho de Diplomação ou 
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Trabalho de Conclusão de Curso, podendo ser desenvolvido sob a forma de 
Monografia, Projeto, Análise de Casos, Performance, Produção Artística, 
Desenvolvimento de Instrumentos, Equipamentos, Protótipos, entre outros, de 
acordo com a natureza da área profissional e os fins do curso, com a carga 
horária utilizada para este fim incluída  ao mínimo estabelecido. 

 
CAPÍTULO XII  

 
Dos Diplomas e Certificados 

Artigo 99 – Ao aluno concluinte de curso com aproveitamento é conferido ou 
expedido diploma de graduação ou de pós-graduação, tratando-se de conclusão de 
curso de educação profissional tecnológica de graduação ou de pós-graduação. 
          § 1º. - O concluinte de módulos correspondentes a qualificações profissionais 
fará jus ao respectivo Certificado de Qualificação Profissional de Nível Tecnológico. 
          § 2º. - O histórico escolar, que acompanha o Diploma e o  Certificado de 
Qualificação Profissional de Nível Tecnológico, deverá incluir as competências 
profissionais definidas no perfil profissional de conclusão do respectivo módulo. 
          Artigo 100 – Os modelos dos impressos utilizados para os registros dos cursos, 
bem como dos diplomas e certificados, são definidos pela direção. 
          § 1º. -Toda documentação relativa à vida escolar dos alunos é assinada pelo 
diretor e pelo secretário escolar dos Cursos de Tecnologia da FIEC. 
          § 2º. - A critério da Direção, podem ser expedidos atestados, declarações, 
certidões ou outros documentos. 
          Artigo 101 - Nos cursos oferecidos em parceria, convênios, acordos ou 
intercomplementaridade, os documentos de conclusão podem ser expedidos em 
conjunto pelas partes, respeitadas as normas vigentes. 

 

 
CAPÍTULO XIII  

Da Solenidade De Colação De Grau 
 

Artigo 102 - A cerimônia de colação de grau é ato solene da FIEC e será realizada 
em sessão pública, em dia e horário previamente fixados pelo Diretor. 
 

Artigo 103 – A Solenidade de Colação de Grau seguirá regras próprias constantes 
no “REGULAMENTO PARA SOLENIDADE DE COLAÇÃO DE GRAU DOS CURSOS 
SUPERIORES DE TECNOLOGIA DA FIEC”. 

 

 
TÍTULO VI 

DO REGIME DISCIPLINAR 
CAPÍTULO I  

Dos Atos Disciplinares 

           Artigo 104 - O aluno que deixar de cumprir as normas regimentais terá as 
seguintes penalidades aplicadas: 

I - orientado pela área técnica ou pelos docentes; 
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II - advertido pelo diretor; 
III - excluído pelo diretor. 
§ 1º. - Em caso de extrema gravidade, devidamente comprovada, poderá ser 

aplicada, de imediato, a pena de exclusão. 
§ 2º. - Os registros relativos à advertência e exclusão serão arquivados nos 

respectivos prontuários. 
§ 3º. - Nos casos de menores de 18 anos, as ocorrências de advertência ou 

exclusão serão comunicadas por escrito ao responsável legal. 
Artigo 105 - Aos membros da equipe técnico-administrativa e aos docentes 

que deixarem de observar os seus deveres ou praticarem atos contrários à ética, à 
moral e à disciplina interna serão aplicadas as seguintes penalidades: 
           I - advertência verbal; 

II - advertência escrita; 
III - suspensão; 
IV - demissão. 
§ 1º – As penalidades dos itens I, II e III são de competência do Diretor.  
§ 2º - A demissão é de responsabilidade do Superintendente, mediante 

proposta do Diretor.  
Artigo 106 – Em qualquer condição será sempre assegurado amplo direito de 

defesa dos envolvidos em ocorrências disciplinares. 
 

TÍTULO VII  
Da Representação Estudantil 

 

Artigo 107 – Os órgãos representativos dos alunos terão seus objetivos 
voltados à integração da comunidade escolar, visando uma maior participação dos 
mesmos no processo educativo. 

 
Artigo 108 – O Centro Acadêmico é a entidade de representação estudantil 

dentro da FIEC.  
Cabe ao CA: 
I. diligenciar no aperfeiçoamento do nível de ensino, apresentando sugestões 
que visem ao melhor aproveitamento dos discentes; 
II. assegurar ao corpo discente, meios para a realização de programas 
culturais, artísticos, cívicos e desportivos; 
III. atender aos anseios dos acadêmicos, desempenhando seu papel nos 
órgãos colegiados da Instituição; 
IV. participar das comissões na discussão e busca de soluções de assuntos de 

interesse dos estudantes junto à direção; 
V.  promover palestras, semanas acadêmicas, encontros estudantis e 

reuniões. 
 

Artigo 109 - Podem fazer parte do Centro Acadêmico todos os acadêmicos da 
FIEC– Ensino Tecnológico. 
Parágrafo Único – Para participar da gestão, os acadêmicos deverão se 
inscrever em uma chapa, composta por um número mínimo de acadêmicos, 
que elaborarão e apresentarão aos demais suas propostas para o mandato de 
um ano. 
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Artigo 110 – A FIEC envidará todos os esforços no sentido de proporcionar 
condições para a instituição e o funcionamento de órgãos representativos dos 
alunos. 
 
 
 

TÍTULO VIII  
Das Disposições Gerais e Finais 

Artigo 111 – A composição das turmas deverá levar em conta a adequação 
entre o número de alunos e de docentes, a carga horária e as condições materiais e 
humanas do CEPIN.  

Artigo 112 – Desde que encerrado, o procedimento administrativo ficará 
arquivado na FIEC por 24 meses. Após este período o procedimento será incinerado, 
exceto os diplomas e históricos escolares que permanecerão arquivados. 

Artigo 113 – Os casos omissos deste Regimento e os de organização interna 
não previstos serão regulamentados por portaria do Diretor. 

Artigo 114 - Este Regimento entrará em vigor a partir de 23 de Junho de 
2.014, de acordo com as disposições vigentes. 

 
Indaiatuba, 04 de maio de 2016. 

 
 
 

   Engº. João Martini Neto               Eliane Raquel Geiss 
-Superintendente da FIEC-       -Diretora da Faculdade de Tecnologia da FIEC- 
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1. PERFIL INSTITUCIONAL 

 
1.1 IDENTIFICAÇÃO 

 
Mantenedora: FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FIEC 
CNPJ: 54.675.103/0001-80 
Mantida: CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA FIEC 
Endereço: 
Unidade I: Avenida Engenheiro Fábio roberto Barnabé, 3405 – Jardim Regina, 
Indaiatuba/SP 
Unidade II: Rua Alberto Santos Dumont, 1849 – Cidade Nova, Indaiatuba/SP 
 
1.2 HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO 
 
O Centro de Educação Tecnológica da Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura - FIEC, 
localizada à Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, 3405, na cidade de Indaiatuba/SP, 
mantida pela Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura – FIEC, teve o seu 
credenciamento e funcionamento do Curso Superior de Tecnologia em Processos Químicos, 
oferecido gratuitamente, autorizado através a Parecer CEE 278/2015 de 03/06/2015, 
publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 04/06/2015. 
 
A Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura – FIEC mantenedora do Centro de 
Educação Tecnológica, foi criada pela Lei Municipal Nº 2.162 de 03 de outubro de 1985, 
como autarquia com personalidade jurídica própria e mantida pela Prefeitura Municipal 
de Indaiatuba. Tem por finalidade, dentre outras, formar e qualificar profissionais nos 
vários níveis e modalidades de ensino, para os diversos setores da economia, realizar 
pesquisa e desenvolvimento tecnológico de novos processos, produtos e serviços, em 
articulação com os setores produtivos e a sociedade, e oferecer mecanismos para a 
educação continuada. 
 
A FIEC, conta hoje com cursos 100% gratuitos, reconhecidos nacionalmente e que são 
referência para outras escolas. Oferece também a população de Indaiatuba e Região, 
algumas opções de cursos Extracurriculares, para crianças, jovens, adultos e terceira 
idade. 
 
No período de 20 de junho de 2016 a 07 de julho de 2016, foi realizado o primeiro 
Vestibular do Centro de Educação Tecnológica da FIEC, com 40 vagas para o Curso 
Superior de Tecnologia em Processos Químicos num total de 179 candidatos inscritos (4,5 
candidatos por vaga). 
 
1.3  MISSÃO 
 

“Refletir e agir para propiciar o desenvolvimento sustentável de Indaiatuba e 
região, de acordo com os interesses de cidadania e com ênfase na qualificação 
profissional dos cidadãos, visando sua integração no mercado de trabalho e na 

sociedade”. 
 

“Promover educação profissional visando pleno desenvolvimento da pessoa, o 
preparo para a cidadania, o respeito pelos valores estéticos, políticos e éticos e a 
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apropriação de conhecimentos através da construção de competências e aquisição 
de habilidades para o exercício profissional, atendendo as demandas do mercado 

de trabalho”. 

 

1.4 VISÃO 
 

“Pensar a Educação como uma forma de desenvolvimento e valorização do 
indivíduo e a sua inserção no mundo do trabalho e social é responsabilidade desta 
instituição criada em 1985 e que está atenta e a frente dos acontecimentos do seu 

tempo”. 

 
1.5 OBJETIVOS 
 
O Ensino Tecnológico da FIEC tem por objetivos: 
 
I –     Ministrar ensino superior, visando à formação de profissionais e especialistas na área 
tecnológica; 
II– Oferecer educação continuada, por diferentes mecanismos, visando à atualização, o 
aperfeiçoamento e à especialização de profissionais na área tecnológica; 
III – Ministrar cursos de formação de professores e especialistas, bem como programas 
especiais de formação pedagógica, para as disciplinas de educação científica e 
tecnológica; 
IV – Realizar pesquisa aplicada, estimulando o desenvolvimento de soluções tecnológicas, 
de forma criativa, e estendendo seus benefícios à comunidade; 
V –  Ofertar cursos, serviços e programas de extensão à comunidade. 
 
 
1.6 METAS 
 
1.6.1    Justificativa: 

 
Esta proposta foi elaborada com o objetivo de assegurar condições para a execução e 
eficiência do projeto pedagógico da escola. Para isso torna-se necessário garantir a 
interação entre as áreas pedagógica/ acadêmica, de atendimento ao estudante e 
administrativa, uma vez que a organização do trabalho escolar se traduz num 
processo que requer unidade entre os segmentos. 
 
Dessa forma todos os esforços deverão ser concentrados no sentido de buscar 
procedimentos que propiciem alternativas para a execução das ações propostas e 
que os diversos setores da escola se integrem como uma verdadeira comunidade 
educativa. 
 
Considerando os aspectos acima mencionados, esclarecemos que o real 
dimensionamento das necessidades e potencialidades determinará a continuidade e 
a implementação de ações voltadas para: 
- Priorizar o pedagógico; 



                                       
 

34 
 

- Propiciar aos alunos sólida formação profissional, imprescindível para      atuar 
frente às necessidades e exigências dos processos atuais e novos desenvolvimentos 
tecnológicos; 
- Promover a melhoria do nível de competência política e pedagógica da prática 
educativa buscando o aprimoramento dos recursos humanos e a melhoria da 
eficiência do currículo; 
- Aprofundar processos de articulação mais estreitos entre a Escola, a Empresa e 
outras instituições; 
- Refletir sobre o papel e competência das várias áreas, seus limites e possibilidades 
na formulação e execução das propostas; 
- Desenvolver a prática pedagógica coletiva; 
- Reorganizar e sistematizar procedimentos; 
- Divulgar e promover o Colégio para torná-lo mais conhecido; 
- Orientar, supervisionar e avaliar atividades desenvolvidas. 

  
Dessa forma, os objetivos e metas propostas a seguir deverão privilegiar a execução 
de uma proposta que assegure uma melhoria de qualidade de ensino. 

 
1.6.2  Objetivos: 

 
- Implantar uma gestão participativa através da valorização de um ambiente de 
trabalho em que prevaleça a cooperação, a solidariedade e o crescimento 
profissional e da integração entre os diferentes setores da escola; 
- Intensificar a busca de novos meios para formular e desenvolver currículos e 
metodologias que visem à formação de um cidadão consciente, apto a exercer uma 
profissão, com capacidade para informar-se, refletir e usar seu potencial criativo para 
solucionar problemas, dentro de um processo de mudança e de educação 
permanente; 
- Promover ações de capacitação pessoal, com vistas a ampliar as condições para 
responder aos desafios da inovação tecnológica e encontrar soluções para os 
problemas que surgirem nas tarefas de planejamento, organização e execução das 
diferentes atividades desenvolvidas pelo colégio; 
- Intensificar as ações que visem à implementação de recursos de ensino que apoiem, 
reforcem e ampliem a ação do educador; 
- Intensificar parcerias com as empresas, universidades e outras instituições, 
buscando uma prática contínua de investigação e desenvolvimento tecnológico, bem 
como a reflexão; 
- Incrementar o processo de divulgação do Colégio, tornando-o mais conhecido; 
- Promover estudos com vistas ao levantamento das necessidades e viabilidade da 
criação de novos cursos, para adequação à nova legislação; 
- Instituir e desenvolver procedimentos, dar continuidade aos existentes, de modo a 
assegurar a interação entre as áreas pedagógicas, acadêmica, de atendimento ao 
aluno e administrativa; 
- Organizar e sistematizar procedimentos, com vistas a elaboração e execução da 
Proposta Pedagógica; 
- Estabelecer critérios e desenvolver instrumentos para avaliar as ações 
desenvolvidas. 
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1.6.3  Metas e Ações: 
 

1. Realizar atividades voltadas para o aprimoramento das relações humanas no 
trabalho. 

1.1. Elaborar estudos para a reflexão e levantamento das necessidades 
dos funcionários, alunos e professores e sua identificação com os objetivos 
institucionais; 
1.2. Realizar estudos para a operacionalização da proposta, com a 
participação de todos; 
1.3. Executar as atividades; 
1.4. Acompanhar e avaliar as atividades 

 
2. Promover a participação do corpo docente e discente em atividades de 
caráter científico e tecnológico, social, didático e pedagógico, de forma a envolver 
professores e alunos. 

2.1. Estabelecer as diretrizes para definir as necessidades e prioridades 
da comunidade educacional; 
2.2. Viabilizar a participação dos envolvidos, através de reuniões e 
debates dos assuntos a serem tratados; 
2.3. Elaborar o plano de atividades, se possível com a participação de 
representantes de todos os segmentos; 
2.4. Operacionalizar as atividades; 
2.5. Acompanhar e avaliar. 

 
3. Promover atividades para avaliação das propostas curriculares desenvolvidas. 

3.1. Realizar estudos para a definição dos objetivos da avaliação, suas 
especialidades (o que avaliar) e dos critérios e indicadores (como avaliar); 
3.2. Avaliar o desenvolvimento global da Instituição; 
3.3. Revisar a sistemática adotada para acompanhamento das 
atividades desenvolvidas pelos alunos; 
3.4. Revisar a sistemática adotada para acompanhamento dos alunos 
estagiários e alunos com necessidades especiais; 
3.5. Avaliar as propostas contidas nos planos de ensino, bem como sua 
elaboração e execução; 
 3.6. Revisar os procedimentos que vêm sendo adotados para as reuniões 
dos docentes. 

  
4.    Realizar pesquisa para o levantamento de dados sobre dos egressos; 

 
5. Desenvolver ações voltadas para assessorar e subsidiar o processo de ensino – 
aprendizagem. 

5.1. Desenvolver mecanismos que assegurem o fluxo de informações 
entre os vários segmentos responsáveis pela execução do processo 
educacional, em nível de unidade; 
5.2. Desenvolver um programa de gestão coletiva, de forma a criar 
condições de participação e engajamento de todos os sujeitos do 
processo educativo; 
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5.3. Realizar atividades de planejamento e reflexão, que levem em 
conta a investigação participativa sobre as necessidades do sistema 
produtivo em relação à tecnologia dos tipos de produtos, aos mercados e 
outros fatores; 
5.4. Buscar subsídios para estudo e implantação de sistemas de 
evolução pedagógica – formas de avaliação que, alem de averiguar 
conhecimentos e habilidades técnicas indaguem sobre os 
comportamentos para compreender o mundo e enfrentar as situações 
novas; 
5.5. Buscar subsídios para o estudo e implantação de técnicas 
metodológicas apropriadas às condições e características de cada tipo de 
atividade das habilitações; 
5.6. Estudar a melhoria das condições para atuação da equipe formada 
pelos Coordenadores da Área e de Estágios.   
    

6. Implementar as técnicas metodológicas que utilizam equipamentos de 
computação, laboratório e recursos didáticos em geral. 

6.1. Intensificar a utilização do laboratório; 
6.2. Propor medidas que visem ao aprimoramento dos recursos 
humanos, à adequação dos equipamentos e materiais necessários; 
6.3. Buscar subsídios aos estudos dos procedimentos didáticos mais 
recomendados, às técnicas de avaliação e controle dos resultados 
obtidos; 
6.4. Implementar as ações que visem à manutenção da instalação 
física e dos equipamentos dos laboratórios; 
6.5. Dar continuidade à manutenção e implementar as condições das 
salas especiais já existentes, bem como instalar novos ambientes no 
prédio da FIEC: construir laboratório e salas de aula para os cursos da 
área de Química; 
6.6. Atualizar e ampliar o acervo da biblioteca e dos recursos áudio-
visuais. 
 

7. Desenvolver programas de capacitação para atualização e informação do corpo 
docente e pessoal técnico-administrativo. 
 

7.1 .Estabelecer um programa de capacitação em conjunto com indústrias, 
com vistas a oferecer aos professores oportunidades de trazer aos alunos 
a experiência vivenciada na Escola, bem como possibilitar a realização do 
estágio para professores, monitores de laboratórios e alunos. 
7.2 Oferecer aos professores cursos na área de seu campo de 
atuação e programas de educação continuada; 

7.3 Promover atividades de suporte ao trabalho docente e a utilização de 
recursos de ensino; 

7.4 Promover atividades de capacitação para os servidores técnicos – 
administrativos. 

 
8. Estabelecer contato com as empresas e outras instituições, visando à realização 

e manutenção de convênios, programas de apoio e prestação de serviços. 
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8.1. Desenvolver processos de articulação mais estreitos entre a Escola e 
a Empresa; 
8.2. Buscar parcerias para a elaboração de programas e cursos de 
capacitação, atualização e especialização; 
8.3. Buscar participações em congressos e competições 
 

 
9. Realizar estudo sobre os recursos e potencialidades disponíveis para o 

desenvolvimento de cursos de treinamento e aperfeiçoamento: 
9.1. Promover a elaboração e divulgação das propostas; 
9.2. Realizar a atualização dos planos de curso e promover a execução de 
propostas; 
9.3. Acompanhar e avaliar as atividades; 
9.4. companhar e avaliar as ações desenvolvidas pelas áreas pedagógicas 
e administrativas:  
9.5. Avaliar os procedimentos que vêm sendo adotados para o 
desenvolvimento das atividades do curso de Tecnologia em Processos 
Químicos; 
9.6. Desenvolver mecanismos que possibilitem uma atuação voltada para 
a coleta de dados e informações a serem utilizados na elaboração da 
Proposta Pedagógica; 
9.7. Realizar estudos para a definição dos procedimentos de 
acompanhamento e controle das ações desenvolvidas e documentos 
norteadores do trabalho educacional e administrativo. 

 
 
1.7 ÁREA DE ATUAÇÃO ACADÊMICA 
 
O Centro de Educação Tecnológica da Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura – 
FIEC está legalmente autorizada a oferecer gratuitamente o Curso Superior de Tecnologia 
em Processos Químicos na modalidade presencial e encontra-se plenamente adequado a 
legislação vigente. 
 
O Curso Superior de Tecnologia em Processos Químicos do Centro de Educação 
Tecnológica da FIEC,  visa disponibilizar ao mercado de trabalho, um profissional de nível 
superior com competências na área de Processos Químicos com embasamento teórico e 
prático da área. 
 
 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM PROCESSOS QUÍMICOS 
Nº DE VAGAS PERÍODO MÓDULO CARGA HORÁRIA 

40 Noturno     Semestral 2.400 
 
 
 
2.       PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL 

 
2.1 INSERÇÃO REGIONAL 
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A população residente no município de Indaiatuba em 2010 segundo o censo 
demográfico  do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE era de 201.619 
habitantes e a população segundo a Fundação Seade para 2015 era de 225.974, 
em 2017, segundo IBGE a população é de 239.602 habitantes, 32ª posição entre os 
municípios mais populosos do Estado de São Paulo. 
 
Localizada a 90 quilômetros da capital paulista, 25 quilômetros de Campinas e a 10 
quilômetros do Aeroporto Internacional de Viracopos, o município de Indaiatuba 
faz seus limites de município com as cidades de Campinas, Elias Fausto, Salto e 
Itupeva. 
 
Principal via de Acesso da Cidade é a SP-075 Rodovia Santos Dumont, a qual no 
âmbito regional, destaca-se a proximidade da cidade com o Aeroporto de 
Viracopos, relevante polo de geração de viagens em âmbito macrometropolitano 
e neste contexto, a cidade está inserida no corredor perimetral da 
macrometrópole, formado pelas rodovias Tamoios, D. Pedro e Santos 
Dumont(SP075) conforme definido pelo Plano de Ação da Macrometrópole(PAM) 
da EMPLASA. 
 

Características Urbanas, Sociais e Demográficas de Indaiatuba 
 

DEMOGRAFIA 
ANO POPULAÇÃO DE INDAIATUBA TAXA DE CRESCIMENTO 
2015 225.974  
2016 229.256 1,45% 
2017 232.586 1,45% 
2018 235.964 1,45% 
2019 239.391 1,45% 
2020 242.868 1,45% 
2025 245.619 1,03% 
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TAXAS DE CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO 
COMPARAÇÃO ENTRE INDAIATUBA E ESTADO DE SP 

 

 
 
 
 
As principais atividades econômicas do Município de Indaiatuba são: indústria, 
comércio, serviços, tecnologia e construção civil. 
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A Região de Indaiatuba faz parte da Região Metropolitana de Campinas (RMC) a 
qual é constituída por 22 municípios paulistas, de um total de 90 cidades que 
compõem a Região Administrativa de Campinas. 
 
Os 22 municípios que fazer da RMC de Campinas são: Americana, Artur Nogueira, 
Campinas, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Estiva Gerbi, Holambra, Hortolândia, 
Indaiatuba, Itapira, Jaguariúna, Mogi-Guaçu, Mogi-Mirim, Monte Mor, Nova 
Odessa, Paulínia, Pedreira, Santa Bárbara D’Oeste, Santo Antônio de Posse, 
Sumaré, Valinhos e Vinhedo. 
 
A RMC abrange uma área de 3.816 Km², com uma população de 3.094.181 
habitantes, sendo a nona maior região metropolitana do Brasil (2013).  
 
O Produto Interno Bruto (PIB) estimado da Região é de R$ 78,2 bilhões (US$ 26,7 
bilhões), representando cerca de 12,5% do PIB estadual e 5,6% do PIB nacional.  
 
O município de Campinas representa 41,5% da região, seguido de Sumaré com 
8,4%, Americana com 7,8%, Santa Bárbara D’Oeste 7,3%, Hortolândia 6,5% e 
Indaiatuba 6,3%, sendo que os restantes 13 municípios representam 22,2% de 
toda a RMC.  
 
A RMC possui elevado nível de desenvolvimento econômico, sendo um dos polos 
de maior desenvolvimento do país. Os setores de serviço, industrial e o comércio 
impulsionam a sua economia, que, se comparada ás regiões metropolitanas do 
país, posiciona a RMC como a sexta força econômica do país, em recente 
reportagem publicada no jornal “Correio Popular”. Os setores de comércio e 
serviços preveem, com a abertura de novos estabelecimentos e reformas dos já 
existentes. 
 
Apesar do alto investimento efetuado junto ao setor industrial, observa-se que o 
setor de serviços e comércio representam, aproximadamente, 55% do PIB da 
RMC. 
 
Isso representa um total aproximado de 92.000 estabelecimentos e 180.000 
empregos. Só Campinas conta com 20.000 estabelecimentos e 60 mil empregos 
diretos. A RMC apresenta um PIB estimado de US$ 26,7 bilhão, cerca de 5,9% do 
PIB nacional, representando cerca de R$ 78 bilhões em geração de bens e 
serviços na região. 
 
A localização estratégica de Campinas, a facilidade logística tanto para o 
consumidor como para as empresas e o alto poder aquisitivo do consumidor, são 
importantes fatores para a expansão dos dois segmentos. 
 
Nos últimos anos, a região vem ocupando e consolidando uma importante 
posição econômica nos níveis estadual e nacional. Situada nas proximidades da 
Região Metropolitana de São Paulo, comporta um parque industrial abrangente, 
diversificado e composto por segmentos de natureza complementar. Possui uma 
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estrutura agrícola e agroindustrial bastante significativa e desempenha 
atividades terciárias de expressiva especialização. 
 
Destaca-se ainda pela presença de centros inovadores no campo das pesquisas 
científica e tecnológica, bem como do Aeroporto de Viracopos – o segundo 
maior terminal aéreo de cargas do País, localizado no município de Campinas. 
 
A produção industrial diversificada – com ênfase em setores dinâmicos e de alto 
input científico/tecnológico, notadamente nos municípios de Campinas, 
Americana, Paulínia, Sumaré, Indaiatuba, Santa Bárbara d'Oeste e Jaguariúna, 
vem resultando em crescentes ganhos de competitividade nos mercados interno 
e externo. 
 
A região exibe um Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 77,7 bilhões/ano. Sua renda 
per capita é bastante significativa se comparada à do estado de São Paulo ou 
Brasil (Região metropolitana de Campinas = R$ 19.822,97, Estado de São Paulo = 
R$ 17.977,00 e Brasil = R$ 11.658,00). 
 
A evolução socioeconômica e espacial da região transformou-a em um espaço 
metropolitano com uma estrutura produtiva moderna, com alto grau de 
complexidade e grande riqueza concentrada em seu território. 
 
A infraestrutura de transportes, a proximidade do maior mercado consumidor 
do país, que é a RMSP, o sofisticado sistema de ciência e tecnologia, a mão-de-
obra altamente qualificada, entre outros, deram à RMC vantagens para 
instalação de novas empresas e para formação de arranjos produtivos nas áreas 
de petroquímica, têxtil, cerâmica e flores, entre outros. 
 
A localização geográfica e o sistema viário foram fatores primordiais no 
desenvolvimento da agroindústria, ao permitirem a ligação com regiões 
produtoras de matérias primas e os grandes mercados consumidores e 
terminais de exportação.  
 
O setor agropecuário tornou-se moderno e diversificado, possuindo forte 
integração com os complexos agroindustriais e elevada participação de 
produtos exportáveis ou destinados ao mercado urbano de maior poder 
aquisitivo. Seus principais produtos são cana-de-açúcar, laranja, suinocultura, 
avicultura, horticultura, fruticultura e floricultura. 
 
A produção regional tem aumentado sua participação no total estadual com a  
instalação de novas fábricas de setores intensivos em tecnologia, o que indica a 
posição privilegiada da região para a localização industrial, transformando-a no 
terceiro maior parque industrial do país, atrás apenas das Regiões 
Metropolitanas de São Paulo e do Rio de Janeiro. 
 
A indústria abriga setores modernos e plantas industriais articuladas em 
grandes e complexas cadeias produtivas, com relevantes participações na 
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produção estadual. Uma das divisões mais representativas é a de alimentos e 
bebidas, que responde por cerca de um quarto da produção estadual.  
Sobressaem, ainda, os ramos mais complexos, como o de material de 
transporte, químico e petroquímico, de material elétrico e de comunicações, 
mecânico, de produtos farmacêuticos e perfumaria e de borracha.  
 
A existência de instituições de ensino e pesquisa e de inúmeras escolas técnicas 
e a consequente disponibilidade de pessoal qualificado foram fundamentais 
para a presença de grande número de empresas de alta tecnologia, que atuam 
principalmente nos setores de informática, microeletrônica, telecomunicações, 
eletrônica e química fina, além de um grande número de empresas de pequeno 
e médio porte fornecedoras de insumos, componentes, partes, peças e 
serviços. 
 
O dinamismo regional assegura aos municípios da RMC escala para desenvolver 
um conjunto de atividades tradicionalmente encontradas apenas nas grandes 
capitais do país: grande rede de serviços educacionais e bancários; hospitais e 
serviços médicos especializados; setor terciário moderno; comércio 
diversificado e de grande porte e estrutura hoteleira de ótima qualidade. 
 
O setor terciário é dinâmico e avançado, apresentando interação com os 
demais setores da economia. Abriga modernos equipamentos de comércio, 
empreendimentos de grande porte em alimentação, entretenimento e 
hotelaria, além de uma variada gama de serviços, como os profissionais e os 
voltados para empresas. 
 
Na área da saúde, a RMC dispõe de importantes equipamentos públicos e 
privados, com destaque para o Hospital das Clínicas da Unicamp.  
 
A região possui, também, a maior concentração de instituições de P&D do 
interior brasileiro, com a presença do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento 
(CPqD), com papel estratégico no setor de telecomunicações, da Fundação 
Centro Tecnológico para a Informática (CTI), da Companhia de 
Desenvolvimento Tecnológico (Codetec), do Instituto Agronômico de Campinas 
(IAC), do Instituto Tecnológico deAlimentos (ITAL) e do Laboratório Nacional de 
Luz Sincroton (LNLS). 
 
2.2 PRINCÍPIOS FILOSOFICOS E TÉCNICO-METODOLÓGICOS GERAIS QUE 
NORTEIAM AS PRÁTICAS ACADÊMICAS 
 
ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA DA INSTITUIÇÃO 
 

A Busca da Convergência na Constituição do Conhecimento 
 

Os projetos podem ser considerados uma forma de organização do trabalho 
pedagógico, fundados na colaboração e compartilhamento, problematizados a 
partir das demandas dos estudantes e organizados a partir de um trabalho 
coletivo que possa superar as fragmentações dos saberes e dos processos de 
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construção do conhecimento, seja na forma de componentes curriculares/ 
disciplinas, módulos ou cursos. 
Os diferentes tipos de projetos: 
 
1. Projetos mobilizados 
2. Projetos compartilhados 
Projetos mobilizados são aqueles propostos pela instituição escolar e/ou pelo 
professor. São também chamados de Projetos de Ensino. (Hernandez – 1988). 
 
Os projetos compartilhados são construídos a partir de problemáticas e questões 
apresentadas pelos alunos e medidas pela escola/professor. Também podem ser 
chamadas de Projetos de Aprendizagem. (Hernandez – 1988). 
 
Os projetos devem ser desenvolvidos por grupos de alunos, sempre orientados 
por professores/orientadores e supervisionados pelo coordenador de projetos e 
do curso, buscando encontrar as soluções adequadas para sanar as necessidades 
apresentadas e solucionar problemas. Esses projetos devem estar 
contextualizados e serem tratados de forma interdisciplinar, bem como ser viável 
sua execução. 
 
Projetos menores também podem ser utilizados como recurso didático, na 
construção do conhecimento e de habilidades em busca da aquisição de novas 
competências. 
 
Também é possível optar por projetos mobilizados ou compartilhados, para 
momentos e temas diferentes nos processos de aprendizagem. Os projetos são 
propostos como possibilidade e não como imposição, podendo ser desenvolvidos 
com combinações variadas para atender às necessidades dos alunos e dos 
professores. 
 
Para a realização de projetos, é necessário considerar os seguintes eixos: 
compartilhamento, ação coletiva e práticas colaborativas, utilização de fontes 
diversas, produção de sínteses distintas, promoção do compartilhamento de 
resultados com outros estudantes e com a comunidade. 
 
- O compartilhamento: 
 
O trabalho compartilhado possibilita o estabelecimento de relações entre 
rofessores e alunos que permitem alterar as atividades e programação, 
dependendo do nteresse despertado pelo tema proposto para o projeto. Assim, 
professor e alunos decidem a rganização das atividades, a partir de questões e 
problemáticas formuladas pelos próprios alunos. 
 
A ação coletiva é a organização das equipes de trabalho. As equipes podem ser 
organizadas: a) com alunos que possuem qualidades e dificuldades distintas 
(neste caso a ação colaborativa permite um processo de aprendizagem em 
grupo), b) as equipes também podem ser organizadas reunindo alunos com 
dificuldades e qualidades semelhantes – por exemplo: alunos tímidos ou com 
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dificuldade de se expressar oralmente reunidos em uma mesma equipe terão 
que tentar superar suas dificuldades, ajudando-se uns aos outros. Reunindo o 
conhecimento de cada aluno, o grupo saberá encontrar caminhos e com isso 
realizar um processo efetivo de aprendizagem sobre os temas em estudo. 
 
O elemento articulador destas atividades á a formação ética, no qual os alunos 
vivenciam a socialização, aprendem a se relacionar, a discutir, a organizar 
processos de escrita, de pesquisa, de reflexão e de produção coletiva. Os alunos 
aprendem a constituir a sua autonomia, assumir as suas responsabilidades e 
posicionar as suas idéias para o grupo. 
 
 “Os Projetos de Trabalho contribuem para uma ressignificação dos espaços de 
aprendizagem de tal forma que eles se voltem para a formação de sujeitos 
ativos, reflexivos, atuantes e participantes." (HERNANDEZ, 1988).           
 
- Fontes diversas: 
 
Na elaboração dos projetos, um elemento fundamental é a diversidade de fontes 
de pesquisas, compartilhamento de saberes disponíveis em diferentes locais 
(fontes). 
Os alunos podem pesquisar um tema em diferentes tipos de fontes, como: 
jornais, revistas, livros didáticos, entrevistas com a comunidade, entrevistas nas 
empresas, análise de programas de TV, de sites da Internet, etc. 
 
- Sínteses Distintas - A forma, a linguagem e conteúdo dos resultados: 
 
Os processos de aquisição de conhecimentos, competências e habilidades 
ocorrem em diferentes momentos, seja no sentido de obter saberes diversos, 
interagir com discursos variados, promover reflexões e debates com várias 
pessoas e em situações distintas. Esses processos cobram posturas ativas dos 
alunos. 
 
A nossa tradição educacional está permeada de situações em que os estudantes 
reproduzem os textos didáticos ou os discursos dos professores, tendo como 
objetivo cumprir as tarefas impostas pelos professores. Por isso é preciso 
estimular novas formas para o discurso e novos interlocutores, como forma de 
produzir processos de construção de conhecimentos, vinculados a condições 
concretas da vida humana. 
 
Assim, os alunos podem ser estimulados a organizar projetos diferentes, como: 
 
a) Na forma de boletins para públicos definidos, como grupos de amigos, 
mural da faculdade, shopping center, igreja, etc; 
b) Na forma de jornal; 
c) Na forma de banners; 
d) Na forma de textos escolares, que podem ser distribuídos para outras 
turmas; 
e) A produção de home pages para a Internet, chats, listas de discussão, etc. 
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f) Na forma de cartas com turmas de outras escolas e lugares diferentes do 
país e do mundo via e-mail postagens em mídias sociais; 
g) Produção de vídeos e áudios, similares a programas de radio e TV; 
h) Na forma de construção de equipamentos; 
i) Na forma de produtos químicos (detergentes, shampoo, etc.). 
j) Os conteúdos dos resultados podem ser apresentados de formas diversas, 
sendo que podemos encontrar pelo menos três tipos de grupos de alunos: 
• Os alunos que podem atingir o mesmo tipo de objetivo tratando de 
assuntos diferentes; 
• Os que podem atingir o mesmo objetivo, mas chegando a pontos de vista 
distintos e até contraditórios; 
• Os que podem atingir objetivos específicos distintos, mas que se 
complementam no mesmo objetivo geral. 
 
Compartilhamento de resultados e retorno á comunidade: 
 
Os projetos compartilhados podem e devem extrapolar as turmas, incluindo 
outros grupos desta e/ou de outras faculdades e as comunidades ou grupos 
específicos da sociedade. Por isso é fundamental que os resultados sejam 
disponibilizados em sites, jornais, cartazes, folhetos, áudios, vídeos, etc. 
 
Os alunos também podem ser mobilizados para encontrar soluções para os 
problemas levantados, como por exemplo, propondo a organização de patrulhas 
para caçar focos de dengue, encontrar solução para a depredação de ambientes 
e poluição dos rios, educação quanto ao descarte correto de materiais e outros. 
 
O importante é que as produções de saberes por alunos se voltem para a 
realidade concreta, possibilitando a mediação necessária entre o teorizar e o 
agir. 
 
 
 
Currículo: 
 
O currículo é definido como um conjunto integrado e articulado de situações – 
meio, pedagogicamente concebidas e organizadas para promover aprendizagens 
profissionais significativas. 
 
Na elaboração dos currículos, portanto, o que se objetiva é preparar o aluno para 
o exercício ético de sua profissão. Os conteúdos, bases tecnológicas e atividades 
desenvolvidas são insumos para se alcançar as competências desejadas e 
necessárias. 
 
As bases tecnológicas são trabalhadas nos componentes curriculares através de 
seminários, ciclos de debates temáticos, atividades experimentais / laboratoriais, 
pesquisas convergindo todos para a resolução de problemas e projetos.    
 
O processo de produção do conhecimento é definido pelo currículo. 
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O currículo expressa uma cultura, uma ideologia, definida pelas necessidades do 
mercado de trabalho e pela organização social em que a faculdade está inserida. 
 
O Centro de Educação Tecnológica da FIEC busca realizar o currículo integrado, 
isto é, o currículo onde o processo de produção gira em torno de uma ideia 
integradora ou projeto. 
O currículo integrado visa reduzir o isolamento entre as diferentes disciplinas 
curriculares, agrupando-as em um todo mais amplo, portanto, de forma 
interdisciplinar. 
 
De acordo com Ana M. Domingos, “Cada conteúdo (base tecnológica) deixa de 
ter significado por si só, para assumir uma importância relativa e passar a ter 
uma função bem determinada e explicita dentro do todo de que faz parte”. 
  
Há que se considerar também a questão do controle social, já que o currículo 
formal implica controle. Dentro do controle social há o currículo oculto, 
entendido como “as mensagens transmitidas pela sala de aula e pelo ambiente 
escolar” (Catherine Cornbleth). 
  
O currículo é um processo dinâmico, que ultrapassa o elenco de componentes 
curriculares, bases tecnológicas e metodologias. Sua organização buscará 
relações de reciprocidade e colaboração entre as diversas áreas do 
conhecimento, ações e atitudes assumidas pelo Centro de Educação Tecnológica 
da FIEC, buscando através da preparação para o exercício ético da profissão, a 
inserção do aluno como cidadão criativo, crítico e atuante na sociedade. 
 
Miguel Arroyo assim se expressa ao defender o processo de abertura dos 
currículos escolares às dimensões culturais: “A cultura não pode ser encerrada 
num horário de grade curricular nem nas habilitações de um profissional. A 
totalidade da experiência escolar tem de ser cultural... A escola constrói sujeitos 
coletivos na medida em que os tornam partícipes da construção de espaços 
coletivos de vivências humanizadoras, de valores, de interações, de linguagens 
múltiplas, de comunicação, de pesquisa-produção, de interação com a cidade, 
com a multiplicidade de processos de produção-reprodução da existência, 
externos à escola”. 
 
Como os resultados da ação educativa não são imediatos, seu acompanhamento 
requer que o projeto político-pedagógico vá se transformando em um “retrato 
da realidade”, aonde vão sendo registrados os princípios educativos que 
orientam as práticas pedagógicas, o diagnóstico, os propósitos e as ações 
concretas de cada espaço-tempo pedagógico (ano letivo, semestre...); as 
avaliações e/ou análises sistemáticas das atividades deve ser um processo que 
encaminha nova tomada de decisões. 
 
O projeto pedagógico é, assim, um documento facilitador e organizador das 
atividades, mediador entre a tomada de decisões, a condução das ações e a 
análise dos resultados. 
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Tanto quanto as bases tecnológicas (conteúdo do ensino), as metodologias 
utilizadas, a avaliação e as normas administrativas, são objetivas de constante 
acompanhamento: 
 
- as relações professor / aluno / faculdade / comunidade / empresas, entendidas 
como espaço sócio cultural da formação profissional; 
- o planejamento e a organização do tempo pedagógico expresso na forma de 
calendário e horários que compreendem a ação pedagógica; 
- as tecnologias educacionais e os instrumentos didáticos; 
 
- as atividades dos diversos setores que, direta ou indiretamente, influenciam as 
atividades pedagógicas, desde a Direção, Coordenação, até os serviços mais 
simples de atendimento ao estudante, biblioteca, monitores, etc. 
 
A FIEC dispõe de laboratórios e recursos necessários para o desenvolvimento dos 
projetos e outras atividades envolvendo situações voltadas para a geração de 
competências, requeridas pelas diversas áreas profissionais. 
 
As atividades são realizadas através de pesquisas, onde o estudante, sujeito de 
seu próprio aprendizado, vai buscar informações em várias fontes para a 
resolução das situações - problema, com espontaneidade e criatividade; 
atividades centradas por eixos de projetos na busca da aquisição de 
competências. 
 
Nesse enfoque, o professor age como facilitador da aprendizagem do aluno. 
Os currículos são estruturados de acordo com os princípios da educação 
profissional e tecnológica 
 
Competências para a laboralidade 
 
Entende-se por competência profissional a capacidade de articular, mobilizar e 
colocar em ação valores, conhecimentos e habilidades necessárias para o 
desempenho eficiente e eficaz de atividades requeridas pela natureza do 
trabalho. (Parecer CEB/CNE 16/99). O conhecimento é o saber; a habilidade é o 
saber fazer relacionado com a prática do trabalho; o valor é o saber ser, é ter 
ética no comportamento, na qualidade do trabalho, é saber conviver, é ter 
iniciativa e criatividade. 
 
Este conceito de competência vai exigir a inclusão, nos currículos, de novos 
conteúdos, à medida que assim o exigirem as novas tendências no mundo de 
trabalho globalizado; de metodologias que auxiliem o aluno no desenvolvimento 
de capacidades para resolverem problemas novos, ter iniciativa, ser criativo, 
saber comunicar ideias, tomar decisões e ter autonomia intelectual, num 
contexto de respeito às regras de convivência democrática. 
 
Identidade dos perfis profissionais 
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Para a elaboração dos perfis profissionais, o Centro de Educação Tecnológica da 
FIEC utiliza-se dos Referenciais Curriculares por área profissional constantes da 
Resolução CNE/CEB nº04/99 e informações e dados coletados junto ao mercado 
de trabalho local e regional. 
 
O perfil profissional define o currículo de cada curso, sempre atento a 
necessidade de qualificações e habilitações profissionais. 
Para o Curso Superior de Tecnologia em Processos Químicos, o Centro de 
Educação Tecnológica da FIEC elaborou um Plano de Curso de acordo com o 
perfil profissional a ser alcançado pelos alunos.  
 
Atualização permanente dos cursos e currículos 
 
Devido às constantes e rápidas transformações que ocorrem nas empresas, em 
razão das inovações da ciência e da tecnologia pertinentes à globalização, a 
faculdade tem que estar sempre atenta às novas demandas do mundo do 
trabalho. É preciso que os cursos e currículos sejam constantemente 
reformulados a fim de preparar os profissionais para os empregos que realmente 
existem, para tanto se busca parcerias com empresas renomadas, que 
contribuem com o conteúdo necessário à formação dos alunos, bem como com o 
treinamento do corpo docente que passa a ser agente multiplicador. 
 
A oferta de empregos está cada vez menor; as profissões mudam 
constantemente; após alguns anos, o profissional precisa mudar de atuação, pois 
com o advento de tecnologias mais avançadas, o que é bom hoje passa a ser 
obsoleto e ultrapassado amanhã, os profissionais precisam possuir competências 
que lhes permitam superar os limites de sua atuação profissional, para transitar 
para outros campos ou ocupações da mesma área profissional ou de áreas afins. 
 
 O Centro de Educação Tecnológica da FIEC se preocupa em elaborar currículos 
que possibilitem o desenvolvimento de competências gerais e atributos 
humanos, tais como criatividade, autonomia intelectual, pensamento crítico, 
iniciativa e capacidade para monitorar desempenhos. 
 
Do projeto pedagógico e dos Planos de Curso decorrem os planos de trabalho 
dos docentes. 
 
O Centro de Educação Tecnológica da FIEC tem como missão, promover a 
educação Tecnológica visando o pleno desenvolvimento da pessoa, o preparo 
para a cidadania, o respeito pelos valores estéticos, políticos e éticos e a 
apropriação de conhecimentos, através da construção de competências e 
aquisição de habilidades para o exercício profissional.  

 
 
3.  CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA 

INSTITUIÇÃO E DOS CURSOS PRESENCIAIS 
  
 



                                       
 

49 
 

3.1  OFERTA DE CURSOS 
 
A forma de acesso aos Cursos Superiores de Tecnologia da FIEC é por processo 
seletivo, obedecendo ao disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional – Lei nº. 9394 de 20/12/1996, em seu Artigo 44: “A educação superior 
abrangerá os seguintes cursos e programas: de graduação, abertos a 
candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham 
sido classificados em processo seletivo (vestibular).” 
 
A admissão de alunos regulares aos cursos é realizada através de processo 
seletivo de caráter classificatório (Vestibular), para ingresso no primeiro 
período dos cursos, ou por transferência, para qualquer outro período. 
 
Através de Edital, publicado pela Direção na imprensa oficial e em um veículo de 
circulação (jornal), é feita a divulgação de abertura de vagas oferecidas e 
matrículas para o ingresso de cada nova turma regular. 
 
A prova envolve questões teórico-práticas referentes ao módulo em questão, que 
possibilitem a avaliação das competências e habilidades adquiridas pelo aluno.  
 
O preenchimento das vagas é por processo classificatório, observado o limite 
de vagas disponíveis, sendo que no ato da matrícula o aluno deverá apresentar 
a documentação requerida de acordo com as normas legais vigentes, ou seja, a 
certificação de conclusão do ensino médio. 
 
Seguem dados referentes aos Vestibulares do Curso Superior de Tecnologia em 
Processos Químicos do Centro de Educação Tecnológica da Fundação 
Indaiatubana de Educação e Cultura – FIEC: 
 

Curso Superior de Tecnologia em Processos Químicos – Modalidade Presencial 
Autorizado e Credenciado pelo  

Parecer CEE Nº 278/15 publicado no D.O.E. de 04/06/2015 
VESTIBULAR 

SEMESTRE/ANO 
Nº DE 

VAGAS 
PERÍODO NÚMERO DE 

CANDIDATOS 
INSCRITOS 

CANDIDATOS 
POR VAGA  

2º Semestre/2016 40 Noturno 179 4,5 
2º Semestre/2017 40 Noturno 137 3,4 

 
 

Número de alunos Matriculados no Curso Superior de Tecnologia em Processos Químicos  
Modalidade Presencial 

(em andamento – 2º Semestre/2018) 
 

Módulo Nº Alunos Matriculados PERÍODO 
III 28 Noite 
V 24 Noite 

Horário de Funcionamento: 18h50min às 23h 
 
O  Curso Superior de Tecnologia em Processos Químicos do Centro de Educação Tecnológica 
da FIEC é ministrado na Unidade I, localizada no Jardim Regina. 



                                       
 

50 
 

 
 
COMPOSIÇÃO DO CURSO 
 
O curso  é composto por seis módulos, conforme segue: 
 

QUADRO CURRICULAR - 2400 HORAS 
 

Módulo I (400 horas) 
Componente AP 

(h) 
AT 
(h) 

Total 
(h) 

Cálculo Diferencial e Integral I - 80 80 
Geometria Analítica e Vetores - 40 40 
Matemática Aplicada - 40 40 
Desenho Técnico - 40 40 
Física Geral I - 40 40 
Química Geral I - 80 80 
Química Experimental 60 20 80 

 
Módulo II (400 horas) 

Componente AP 
(h) 

AT 
(h) 

Total 
(h) 

Cálculo Diferencial e Integral II - 40 40 
Física Geral II - 40 40 
Química Geral II 40 40 80 
Química Inorgânica I 10 30 40 
Química Orgânica I 20 60 80 
Físico-Química I 30 50 80 
Análise Química Qualitativa 30 10 40 

 
 
 
 
 
 

Módulo III (400 horas) 
Componente AP 

(h) 
AT 
(h) 

Total 
(h) 

Química Inorgânica II 10 30 40 
Química Orgânica II 20 60 80 
Físico-Química II 20 60 80 
Análise Química Quantitativa 60 20 80 
Elementos de Gestão Ambiental - 40 40 
Higiene e Segurança do Trabalho - 40 40 
Estatística - 40 40 
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Módulo IV (400 horas) 

Componente AP 
(h) 

 AT 
(h) 

Total 
(h) 

Bioquímica 10  30 40 
Tecnologia e Ensaios de 
Materiais 

30  50 80 

Eletroquímica e Corrosão 30  50 80 
Instrumentação e Controle de 
Processos 

-  40 40 

Análise Instrumental 40  40 80 
Processos da Indústria Química 
I 

40  40 80 

 
 

Módulo V (400 horas) 
Componente AP 

(h) 
AT 
(h) 

Total 
(h) 

Fenômenos de Transporte I - 80 80 
Operações Unitárias I 20 60 80 
Projetos Industriais I - 80 80 
Estequiometria Industrial - 40 40 
Controle de Qualidade - 40 40 
Processos da Indústria Química II 40 40 80 

 
Módulo VI (400 horas) 

Componente AP 
(h) 

AT 
(h) 

Total 
(h) 

Fenômenos de Transporte II - 40 40 
Operações Unitárias II 20 60 80 
Termodinâmica 20 60 80 
Projetos Industriais II - 80 80 
Cálculo de Reatores - 80 80 
Elementos de Gestão Empresarial - 40 40 

 
Legenda: AP = aulas práticas, AT = aulas teóricas 

 

 
EMENTAS / BIBLIOGRAFIA 
 
 
MÓDULO I – 400h 
 
Cálculo Diferencial e Integral I:    Carga Horária: 80 
Funções: representação, tipos, equações. Limite e continuidade de funções. 
Derivada e diferenciais: fundamentos, técnicas de derivação, máximo e mínimo de 
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função, teorema do valor médio do cálculo diferencial. Integral: fundamentos, 
técnicas de integração, cálculos de área e volume, teorema do valor médio do 
cálculo integral. 
Bibliografia: 
BOULOS, PAULO, Cálculo Diferencial e Integral, Makron Books do Brasil, São Paulo, 
1999. 
PISKOUNOV, NIKOLAI S, Calculo Diferencial e Integral, Editora Lopes da Silva, 
Porto,1983. 
 
Geometria Analítica e Vetores:     Carga Horária: 40 
Matrizes. Determinantes. Sistemas lineares. Vetores no plano e no espaço. 
Operações com vetores: Produto escalar e produto vetorial. Aplicações da 
geometria no plano e no espaço. Formas lineares e quadráticas. Classificação de 
cônicas e quádricas. Construção das cônicas por traçado de tangentes.  
Bibliografia: 
LIMA, ELON L.; Coordenadas no plano: Geometria Analítica, Vetores e 
Transformações   Geométricas; Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Matemática, 
1992. 
SANTOS, REGINALDO J.; Matrizes vetores e geometria analítica; Belo Horizonte: 
UFMG, 2004. 
 
Matemática Aplicada:      Carga Horária: 40 
Expressões matemáticas. Razões e proporções. Logaritmo. Resoluções de equações 
algébricas. Matrizes e Determinantes. Resoluções de sistemas lineares. Ajustes de 
curvas pelo método dos mínimos quadrados. 
Bibliografia: 
BARROSO, LEÔNIDAS C.; Calculo numérico;  São Paulo: Haper & Row, 1983.  
RUGGIERO, MÁRCIA A. G; Calculo numérico: aspectos teóricos e computacionais 
São Paulo: McGraw-Hill, 1988.  
 
Desenho Técnico:      Carga Horária: 40 
Fundamentos do desenho geométrico. Fundamentos e técnicas de projeção. Traços, 
retas, letreiros e papel. Tipos de representação: esquema, croqui e desenho. Tipos 
de desenho: conjunto, detalhe, montagem. Instrumentos, legendas, dobras e 
normas. Escalas. Projeções de peças e perspectiva. Cotagem: cotas, tolerâncias e 
símbolos. Cortes, semi-cortes e cortes parciais. Desenho com instrumentos, 
desenho de conjunto, desenho de detalhes, desenho de descrição de processo de 
fabricação. 
Bibliografia: 
STAMATO, JOSÉ; Desenho 3: Introdução ao desenho técnico; Rio de Janeiro: 
Fename, 1972. 
HESKETT, JOHN; Desenho industrial; Rio de Janeiro: J. Olympio, 1997. 
 
 
Física Geral I:      Carga Horária: 40 
Sistemas de unidades. Análise dimensional. Cinemática: velocidade e aceleração 
escalar e vetorial, movimentos uniforme, uniformemente variado e variado, 
movimentos circulares. Dinâmica: princípios, aplicação das leis de Newton, trabalho 

http://dewey.unicamp.br:8000/cgi-bin/gw_46_2_4/chameleon?host=acervus.unicamp.br%2b1414%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=NEXTPAGE&sessionid=2007060317103310237&skin=bccl&conf=.%2fchameleon.conf&lng=pt&itemu1=1003&u1=1003&t1=Piskounov,%20N.%20S.%20(Nikolai%20Semenovich).&elementcount=3&pos=1&prevpos=21&rootsearch=1&beginsrch=1
http://dewey.unicamp.br:8000/cgi-bin/gw_46_2_4/chameleon?host=acervus.unicamp.br%2b1414%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=NEXTPAGE&sessionid=2007060317103310237&skin=bccl&conf=.%2fchameleon.conf&lng=pt&itemu1=4&u1=4&t1=Calculo%20diferencial%20e%20integral%20%2f%20N.%20Piskounov%20;%20tradu%c3%a7%c3%a3o%20de%20Antonio%20Eduardo%20Pereira%20Teixeira%20e%20Maria%20Jose%20Pereira%20Teixeira.%20-&elementcount=3&pos=1&prevpos=21&rootsearch=1&beginsrch=1
http://dewey.unicamp.br:8000/cgi-bin/gw_46_2_4/chameleon?host=acervus.unicamp.br%2b1414%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=NEXTPAGE&sessionid=2007060317103310237&skin=bccl&conf=.%2fchameleon.conf&lng=pt&itemu1=2009&u1=2009&t1=Porto%20%3a%20Lopes%20da%20Silva,%201983.&elementcount=3&pos=1&prevpos=21&rootsearch=1&beginsrch=1
http://dewey.unicamp.br:8000/cgi-bin/gw_46_2_4/chameleon?host=acervus.unicamp.br%2b1414%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=NEXTPAGE&sessionid=2007060317103310237&skin=bccl&conf=.%2fchameleon.conf&lng=pt&itemu1=2009&u1=2009&t1=Porto%20%3a%20Lopes%20da%20Silva,%201983.&elementcount=3&pos=1&prevpos=21&rootsearch=1&beginsrch=1
http://dewey.unicamp.br:8000/cgi-bin/gw_46_2_4/chameleon?host=acervus.unicamp.br%2b1414%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=PREVPAGE&sessionid=2007060415493209961&skin=bccl&conf=.%2fchameleon.conf&lng=pt&itemu1=4&u1=4&t1=Coordenadas%20no%20plano%20%3a%20Geometria%20analitica,%20vetores%20e%20trasnsforma%c3%a7%c3%b5es%20Geometricas%20%2f%20Elon%20Lages%20Lima;%20com%20a%20colabora%c3%a7%c3%a3o%20de%20Paulo%20Cezar%20P.%20Carvalho.%20-&elementcount=3&pos=1&prevpos=1&rootsearch=1&beginsrch=1
http://dewey.unicamp.br:8000/cgi-bin/gw_46_2_4/chameleon?host=acervus.unicamp.br%2b1414%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=PREVPAGE&sessionid=2007060415493209961&skin=bccl&conf=.%2fchameleon.conf&lng=pt&itemu1=1003&u1=1003&t1=Santos,%20Reginaldo%20J.&elementcount=3&pos=1&prevpos=1&rootsearch=1&beginsrch=1
http://dewey.unicamp.br:8000/cgi-bin/gw_46_2_4/chameleon?host=acervus.unicamp.br%2b1414%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=INITREQ&sessionid=2007060416065611214&skin=bccl&conf=.%2fchameleon.conf&lng=pt&itemu1=4&u1=4&t1=Calculo%20numerico%20%2f%20Leonidas%20Concei%c3%a7%c3%a3o%20Barroso...%20%5bet%20al%5d.%20-&elementcount=3&pos=1&prevpos=1&rootsearch=1&beginsrch=1
http://dewey.unicamp.br:8000/cgi-bin/gw_46_2_4/chameleon?host=acervus.unicamp.br%2b1414%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=INITREQ&sessionid=2007060416065611214&skin=bccl&conf=.%2fchameleon.conf&lng=pt&itemu1=2009&u1=2009&t1=S%c3%a3o%20Paulo%20%3a%20Haper%20%26%20Row,%201983.&elementcount=3&pos=1&prevpos=1&rootsearch=1&beginsrch=1
http://dewey.unicamp.br:8000/cgi-bin/gw_46_2_4/chameleon?host=acervus.unicamp.br%2b1414%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=NEXTPAGE&sessionid=2007060416065611214&skin=bccl&conf=.%2fchameleon.conf&lng=pt&itemu1=1003&u1=1003&t1=Ruggiero,%20Marcia%20A.%20Gomes.&elementcount=3&pos=1&prevpos=11&rootsearch=1&beginsrch=1
http://dewey.unicamp.br:8000/cgi-bin/gw_46_2_4/chameleon?host=acervus.unicamp.br%2b1414%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=NEXTPAGE&sessionid=2007060416065611214&skin=bccl&conf=.%2fchameleon.conf&lng=pt&itemu1=4&u1=4&t1=Calculo%20numerico%20%3a%20aspectos%20teoricos%20e%20computacionais%20%2f%20Marcia%20A.%20Gomes%20Ruggiero,%20Vera%20Lucia%20da%20Rocha%20Lopes.%20-&elementcount=3&pos=1&prevpos=11&rootsearch=1&beginsrch=1
http://dewey.unicamp.br:8000/cgi-bin/gw_46_2_4/chameleon?host=acervus.unicamp.br%2b1414%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=NEXTPAGE&sessionid=2007060416065611214&skin=bccl&conf=.%2fchameleon.conf&lng=pt&itemu1=4&u1=4&t1=Calculo%20numerico%20%3a%20aspectos%20teoricos%20e%20computacionais%20%2f%20Marcia%20A.%20Gomes%20Ruggiero,%20Vera%20Lucia%20da%20Rocha%20Lopes.%20-&elementcount=3&pos=1&prevpos=11&rootsearch=1&beginsrch=1
http://dewey.unicamp.br:8000/cgi-bin/gw_46_2_4/chameleon?host=acervus.unicamp.br%2b1414%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=NEXTPAGE&sessionid=2007060416065611214&skin=bccl&conf=.%2fchameleon.conf&lng=pt&itemu1=2009&u1=2009&t1=S%c3%a3o%20Paulo%20%3a%20McGraw-Hill,%20c1988.&elementcount=3&pos=1&prevpos=11&rootsearch=1&beginsrch=1
http://dewey.unicamp.br:8000/cgi-bin/gw_46_2_4/chameleon?host=acervus.unicamp.br%2b1414%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=NEXTPAGE&sessionid=2007060416065611214&skin=bccl&conf=.%2fchameleon.conf&lng=pt&itemu1=2009&u1=2009&t1=Rio%20de%20Janeiro%20%3a%20FENAME,%201972.&elementcount=3&pos=1&prevpos=21&rootsearch=1&beginsrch=1
http://dewey.unicamp.br:8000/cgi-bin/gw_46_2_4/chameleon?host=acervus.unicamp.br%2b1414%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=NEXTPAGE&sessionid=2007060416065611214&skin=bccl&conf=.%2fchameleon.conf&lng=pt&itemu1=2009&u1=2009&t1=Rio%20de%20Janeiro%20%3a%20FENAME,%201972.&elementcount=3&pos=1&prevpos=21&rootsearch=1&beginsrch=1
http://dewey.unicamp.br:8000/cgi-bin/gw_46_2_4/chameleon?host=acervus.unicamp.br%2b1414%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=NEXTPAGE&sessionid=2007060416065611214&skin=bccl&conf=.%2fchameleon.conf&lng=pt&itemu1=2009&u1=2009&t1=Rio%20de%20Janeiro%20%3a%20J.%20Olympio,%201997.&elementcount=3&pos=1&prevpos=31&rootsearch=1&beginsrch=1
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e energia mecânica, conservação da energia, momento linear e conservação do 
momento. 
Bibliografia: 
FERRARO, NICOLAU G.; Aulas de física; São Paulo: Atual, 1994. 
 
BRUHAT, GEORGES;  Curso de física geral; São Paulo: DIFEL, 1962 
 
Química Geral I:      Carga Horária: 80 
Estrutura atômica: núcleo e eletrosfera, partículas sub-atômicas, distribuição 
eletrônica. Classificação periódica dos elementos: grupos e períodos, propriedades 
periódicas e aperiódicas. Ligações químicas: iônica, covalente e metálica. Reações 
químicas: reações de síntese, análise, deslocamento e dupla troca, acerto de 
coeficientes. Oxi-redução: número de oxidação, reações de oxi-redução, oxidante e 
redutor, acerto de coeficientes.  
Bibliografia: 
BARBOSA, ADDSON L., Dicionário de Química, A. B. Editora, Goiânia, 2004. 
ATKINS, PETER, Princípios de Química, Artmed Editora, São Paulo, 1999. 
 
RUSSEL, JOHN B.; Química Geral; vol. 1; São Paulo: Makron Books, 1994. 
 
Química Experimental:     Carga Horária: 80 

Materiais e equipamentos utilizados em laboratório químico. Normas de segurança 
para trabalho em laboratório. Descarte de resíduos e limpeza de materiais. Técnicas 
e manuseios básicos em laboratório. Substância e mistura. Métodos de separação 
de misturas: filtração, decantação, destilação, extração e cristalização. Substâncias 
eletrolíticas e não eletrolíticas. Caracterização das reações químicas. 
Bibliografia: 
FERNANDES, JAIME, Atividades Práticas de Química Geral, Editora Lunardelli, 
Florianópolis, 1985. 
GIESBRECHT, ERNESTO, Experiências de Química, Editora Moderna, São Paulo, 
1979. 
MORITA, TOKIO, ASSUMPÇÃO, ROSELY, Manual de Soluções, Reagentes e Solventes, 
Editora Edgard Blucher, São Paulo, 1972. 
 
 
MÓDULO II – 400h 
 
Cálculo Diferencial e Integral II:     Carga Horária: 40 
Funções de várias variáveis. Resolução de equações diferenciais. Derivadas e 
diferenciais parciais. Polinômio de Taylor. Integrais múltiplas: princípios, resoluções 
e aplicações. Coordenadas polares, cilíndricas e esféricas.  
Bibliografia: 
BOULOS, PAULO, Cálculo Diferencial e Integral, Makron Books do Brasil, São Paulo, 
1999. 
PISKOUNOV, NIKOLAI S., Calculo Diferencial e Integral, Editora Lopes da Silva, 
Porto,1983. 
 
Física Geral II:        Carga Horária: 40 

http://dewey.unicamp.br:8000/cgi-bin/gw_46_2_4/chameleon?host=acervus.unicamp.br%2b1414%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=NEXTPAGE&sessionid=2007060416363612964&skin=bccl&conf=.%2fchameleon.conf&lng=pt&itemu1=2009&u1=2009&t1=S%c3%a3o%20Paulo%20%3a%20Atual,%201994-.&elementcount=3&pos=1&prevpos=21&rootsearch=1&beginsrch=1
http://dewey.unicamp.br:8000/cgi-bin/gw_46_2_4/chameleon?host=acervus.unicamp.br%2b1414%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=NEXTPAGE&sessionid=2007060317103310237&skin=bccl&conf=.%2fchameleon.conf&lng=pt&itemu1=1003&u1=1003&t1=Piskounov,%20N.%20S.%20(Nikolai%20Semenovich).&elementcount=3&pos=1&prevpos=21&rootsearch=1&beginsrch=1
http://dewey.unicamp.br:8000/cgi-bin/gw_46_2_4/chameleon?host=acervus.unicamp.br%2b1414%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=NEXTPAGE&sessionid=2007060317103310237&skin=bccl&conf=.%2fchameleon.conf&lng=pt&itemu1=4&u1=4&t1=Calculo%20diferencial%20e%20integral%20%2f%20N.%20Piskounov%20;%20tradu%c3%a7%c3%a3o%20de%20Antonio%20Eduardo%20Pereira%20Teixeira%20e%20Maria%20Jose%20Pereira%20Teixeira.%20-&elementcount=3&pos=1&prevpos=21&rootsearch=1&beginsrch=1
http://dewey.unicamp.br:8000/cgi-bin/gw_46_2_4/chameleon?host=acervus.unicamp.br%2b1414%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=NEXTPAGE&sessionid=2007060317103310237&skin=bccl&conf=.%2fchameleon.conf&lng=pt&itemu1=2009&u1=2009&t1=Porto%20%3a%20Lopes%20da%20Silva,%201983.&elementcount=3&pos=1&prevpos=21&rootsearch=1&beginsrch=1
http://dewey.unicamp.br:8000/cgi-bin/gw_46_2_4/chameleon?host=acervus.unicamp.br%2b1414%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=NEXTPAGE&sessionid=2007060317103310237&skin=bccl&conf=.%2fchameleon.conf&lng=pt&itemu1=2009&u1=2009&t1=Porto%20%3a%20Lopes%20da%20Silva,%201983.&elementcount=3&pos=1&prevpos=21&rootsearch=1&beginsrch=1
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Lei de Coulomb. Campos elétricos. Potencial elétrico. Corrente elétrica contínua e 
alternada. Lei de Ohm e impedância. Resistores, capacitores e indutores. Geradores 
e motores elétricos. Circuitos elétricos. Campos magnéticos e eletromagnéticos. Lei 
de Faraday. 
 
Bibliografia: 
YAMAMOTO, KAZUHITO; Os alicerces da Física; São Paulo: Saraiva, 1988. 
DELIZOICOV, DEMETRIO;  Física; São Paulo: Cortez, 1991. 
 
Química Geral II:       Carga Horária: 80 
 Funções químicas inorgânicas: ácidos, bases, sais e óxidos. Reações envolvendo as 
funções inorgânicas. Cálculo estequiométrico: fundamentos, pureza e excesso de 
reagentes, rendimento. Ligações químicas nos orbitais. Geometria molecular. 
Polaridade das ligações e das moléculas. Forças intermoleculares: Van der Waals, 
ponte de hidrogênio. Estrutura e propriedades das substâncias. 
Bibliografia: 
BARBOSA, ADDSON L., Dicionário de Química, A. B. Editora, Goiânia, 2004. 
ATKINS, PETER, Princípios de Química, Artmed Editora, São Paulo, 1999. 
LEVERSPIEL, OCTAVE, Engenharia das Reações Químicas, vol. 2, Editora Edgard 
Blucher, São Paulo, 1974. 
RUSSEL, JOHN B.; Química Geral; vol. 2; São Paulo: Makron Books, 1994. 
 
Química Inorgânica I:      Carga Horária: 40 
Hidrogênio elementar. Família dos Calcogênios: gás oxigênio, ozônio, óxidos e 
peróxidos, água, enxofre elementar, sulfetos. Família dos Halogênios: flúor, cloro, 
bromo e iodo, haletos de hidrogênio, haletos de metais. Família do nitrogênio: gás 
nitrogênio, óxidos de nitrogênio, nitratos, amônia, fósforo elementar, fosfatos. 
Bibliografia: 
LEE, JOHN D., Química Inorgânica, Editora Edgard Blucher, São Paulo, 1980. 
HUHEEY, J. E., KEITER, E. A., KEITER, R. L., Inorganic Chemistry: Principles of 
Structure and Reactivity, Harper Collins, 1993. 
 
Química Orgânica I:      Carga Horária: 80 

Características do átomo de carbono. Tipos de cadeias carbônicas. Funções 
químicas inorgânicas, estrutura e nomenclatura: hidrocarbonetos, haletos, álcoois, 
fenóis, éteres, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres, sais de ácido 
carboxílico, aminas, amidas, nitrilas e nitrocompostos. Isomeria plana: funcional, de 
cadeia, de posição, de compensação, tautomeria. Isomeria espacial: geométrica e 
óptica 
Bibliografia: 
ALLINGER, NORMAN L., Química Orgânica, Editora Guanabara Koogan, Rio de 
Janeiro, 1978. 
MORRISON, ROBERT, BOYD, ROBERT, Química Orgânica, Fundação Calouste 
Gulbenkian, Lisboa, 1995. 
SOLOMONS, GRAHAM, FRYHLE, GRAIG, Química Orgânica, vol. 1 e 2, LTC Editora, 
Rio de Janeiro, 2002. 
 
Físico-Química I:       Carga Horária: 80 

http://dewey.unicamp.br:8000/cgi-bin/gw_46_2_4/chameleon?host=acervus.unicamp.br%2b1414%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=INITREQ&sessionid=2007060420422122825&skin=bccl&conf=.%2fchameleon.conf&lng=pt&itemu1=1003&u1=1003&t1=Yamamoto,%20Kazuhito.&elementcount=3&pos=1&prevpos=1&rootsearch=1&beginsrch=1
http://dewey.unicamp.br:8000/cgi-bin/gw_46_2_4/chameleon?host=acervus.unicamp.br%2b1414%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=INITREQ&sessionid=2007060420422122825&skin=bccl&conf=.%2fchameleon.conf&lng=pt&itemu1=2009&u1=2009&t1=S%c3%a3o%20Paulo%20%3a%20Saraiva,%201988-89.&elementcount=3&pos=1&prevpos=1&rootsearch=1&beginsrch=1
http://dewey.unicamp.br:8000/cgi-bin/gw_46_2_4/chameleon?host=acervus.unicamp.br%2b1414%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=NEXTPAGE&sessionid=2007060416363612964&skin=bccl&conf=.%2fchameleon.conf&lng=pt&itemu1=1003&u1=1003&t1=Delizoicov,%20Demetrio.&elementcount=3&pos=1&prevpos=111&rootsearch=1&beginsrch=1
http://dewey.unicamp.br:8000/cgi-bin/gw_46_2_4/chameleon?host=acervus.unicamp.br%2b1414%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=NEXTPAGE&sessionid=2007060416363612964&skin=bccl&conf=.%2fchameleon.conf&lng=pt&itemu1=2009&u1=2009&t1=S%c3%a3o%20Paulo%20%3a%20Cortez,%201991.&elementcount=3&pos=1&prevpos=111&rootsearch=1&beginsrch=1
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Cálculos químicos: massa molar, mol e número de Avogrado. Estudo físico dos 
gases: transformações gasosas, equação de Clapeyron, Lei de Dalton das pressões 
parciais. Dispersões: suspensões, colóides, soluções, coeficiente de solubilidade e 
curvas de solubilidade. Medidas de concentração de soluções: concentração 
comum, título, fração molar, molaridade e molalidade. Técnicas de titulação. 
Preparação e padronização de soluções. 
Bibliografia: 
CASTELLAN, GILBERT, Fundamentos de Físico-Química, LTC Editora, Rio de Janeiro, 
1986. 
MOORE, W.S.; Físico-Química, São Paulo, EDUSP/Edgard Blucher; 1976.  
 
Análise Química Qualitativa:     Carga Horária: 40 
Características dos cátions. Marcha analítica dos cátions: grupos 1, 2, 3, 4 e 5. 
Reações de identificação dos cátions. Características dos ânions. Marcha analítica 
dos ânions. Reações de identificação dos ânions. Análise qualitativa de amostras 
sólidas. 
Bibliografia: 
BACCAN, NIVALDO, ALEIXO, LUIZ M., STEIN, EDSON, GODINHO, OSWALDO E.S., 
Introdução à Semimicro Análise Qualitativa, Editora da Unicamp, Campinas, 1990. 
VOGEL, ARTHUR I., Análise Orgânica Qualitativa, vol. 3, Editora Ao Livro Técnico, Rio 
de Janeiro, 1988. 
VOGEL, ARTHUR I., Química Analítica Qualitativa, Editora Mestre Jou, São Paulo, 
1981. 
 
 
 
MÓDULO III 
 
Química Inorgânica II:      Carga Horária: 40 

Metais alcalinos: sódio e potássio, hidróxidos, sais. Metais alcalinos terrosos: 
magnésio, cálcio e bário, óxidos, hidróxidos e sais. Metais comuns: ferro, alumínio, 
cobre e zinco elementares, óxidos, hidróxidos e sais desses metais. 
Bibliografia: 
LEE, JOHN D., Química Inorgânica, Editora Edgard Blucher, São Paulo, 1980. 
HUHEEY, J. E., KEITER, E. A., KEITER, R. L., Inorganic Chemistry: Principles of 
Structure and Reactivity, Harper Collins, 1993. 
 
Química Orgânica II:      Carga Horária: 80 

Reações orgânicas: substituição, adição, eliminação, oxidação, combustão e 
esterificação. Métodos de obtenção das principais substâncias orgânicas. 
Propriedades e aplicações dos principais compostos orgânicos. 
Bibliografia: 
ALLINGER, NORMAN L., Química Orgânica, Editora Guanabara Koogan, Rio de 
Janeiro, 1978. 
MORRISON, ROBERT, BOYD, ROBERT, Química Orgânica, Fundação Calouste 
Gulbenkian, Lisboa, 1995. 
SOLOMONS, GRAHAM, FRYHLE, GRAIG, Química Orgânica, vol. 1 e 2, LTC Editora, 
Rio de Janeiro, 2002. 



                                       
 

56 
 

 
Físico-Química II:       Carga Horária: 80 

Cinética: velocidade de reação, fatores que influenciam a velocidade de reação, 
catalisadores. Equilíbrio químico: reações reversíveis, constantes de equilíbrio, 
deslocamento do equilíbrio, equilíbrio iônico na água, acidez e basicidade, hidrólise 
de sais. Termoquímica: reações exotérmicas e endotérmicas, entalpia, lei de Hess, 
calor de formação, energia de ligação, entropia, energia livre de Gibbs e 
espontaneidade das reações.  
Bibliografia: 
CASTELLAN, GILBERT, Fundamentos de Físico-Química, LTC Editora, Rio de Janeiro, 
1986. 
MOORE, W.S.; Físico-Química, São Paulo, EDUSP/Edgard Blucher; 1976.  
 
Análise Química Quantitativa:     Carga Horária: 80 

Métodos e expressão de resultados da análise quantitativa. Técnicas e 
equipamentos. Análise Gravimétrica: por calcinação e por dessecação. Análise 
Volumetria: titulometria de neutralização, titulometria de precipitação, titulometria 
de complexação e titulometria de oxi-redução.  
Bibliografia: 
VOGEL, ARTHUR I., Análise Química Quantitativa, LTC Editora, Rio de Janeiro, 2002. 
HARRIS, DANIEL C., Analise química quantitativa; Rio de Janeiro : Livros Técnicos e 
Científicos, 2005. 
 
Elementos de Gestão Ambiental:     Carga 
Horária: 40 

Fundamentos de ecologia. Ciclos biogeoquímicos. Legislação ambiental. 
Crescimento sustentável. Estudo de impacto ambiental. Certificação ambiental. 
Poluição: do ar, da água e do solo. 
Bibliografia: 
OLIVEIRA, ELISIO M. DE; Cidadania e educação ambiental: uma proposta de 
educação no processo de gestão ambiental; Brasília : IBAMA, 2003. 
ALMEIDA, JULIAN G. A. de; A construção social da gestão ambiental dos recursos 
minerais; Campinas: [s.n.], 2003. 
 
Higiene e Segurança do Trabalho:     Carga 
Horária: 40 

Acidente do trabalho: tipos e causas. Riscos devido à exposição a agentes químicos. 
Equipamentos de proteção coletiva. Equipamentos de proteção individual. 
Transporte e armazenagem de produtos químicos. Simbologia de segurança. 
Descarte de produtos químicos. Comissão interna de prevenção de acidentes 
(CIPA). Incêndio. Primeiros socorros. 
Bibliografia: 
CIENFUEGOS, FREDDY, Segurança no Laboratório, Editora Interciência, Rio de 
Janeiro, 2001. 
DELA COLETA, JOSE A.; Acidentes de trabalho: fator humano, contribuições da 
psicologia do trabalho, atividades de prevenção; São Paulo : Atlas, 1989. 
 

http://dewey.unicamp.br:8000/cgi-bin/gw_46_2_4/chameleon?host=acervus.unicamp.br%2b1414%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=INITREQ&sessionid=2007060420560623392&skin=bccl&conf=.%2fchameleon.conf&lng=pt&itemu1=2009&u1=2009&t1=Rio%20de%20Janeiro%20%3a%20Livros%20Tecnicos%20e%20Cientificos,%20%202005.&elementcount=3&pos=1&prevpos=1&rootsearch=1&beginsrch=1
http://dewey.unicamp.br:8000/cgi-bin/gw_46_2_4/chameleon?host=acervus.unicamp.br%2b1414%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=INITREQ&sessionid=2007060420560623392&skin=bccl&conf=.%2fchameleon.conf&lng=pt&itemu1=2009&u1=2009&t1=Rio%20de%20Janeiro%20%3a%20Livros%20Tecnicos%20e%20Cientificos,%20%202005.&elementcount=3&pos=1&prevpos=1&rootsearch=1&beginsrch=1
http://dewey.unicamp.br:8000/cgi-bin/gw_46_2_4/chameleon?host=acervus.unicamp.br%2b1414%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=NEXTPAGE&sessionid=2007060420560623392&skin=bccl&conf=.%2fchameleon.conf&lng=pt&itemu1=1003&u1=1003&t1=Oliveira,%20Elisio%20Marcio%20de.&elementcount=3&pos=1&prevpos=21&rootsearch=1&beginsrch=1
http://dewey.unicamp.br:8000/cgi-bin/gw_46_2_4/chameleon?host=acervus.unicamp.br%2b1414%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=NEXTPAGE&sessionid=2007060420560623392&skin=bccl&conf=.%2fchameleon.conf&lng=pt&itemu1=2009&u1=2009&t1=Brasilia%20%3a%20IBAMA,%202003.&elementcount=3&pos=1&prevpos=21&rootsearch=1&beginsrch=1
http://dewey.unicamp.br:8000/cgi-bin/gw_46_2_4/chameleon?host=acervus.unicamp.br%2b1414%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=NEXTPAGE&sessionid=2007060420560623392&skin=bccl&conf=.%2fchameleon.conf&lng=pt&itemu1=1003&u1=1003&t1=Almeida,%20Julian%20Garcia%20Alves%20de.&elementcount=3&pos=1&prevpos=31&rootsearch=1&beginsrch=1
http://dewey.unicamp.br:8000/cgi-bin/gw_46_2_4/chameleon?host=acervus.unicamp.br%2b1414%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=NEXTPAGE&sessionid=2007060420560623392&skin=bccl&conf=.%2fchameleon.conf&lng=pt&itemu1=2009&u1=2009&t1=Campinas,%20SP%20%3a%20%5bs.n.%5d,%202003.&elementcount=3&pos=1&prevpos=31&rootsearch=1&beginsrch=1
http://dewey.unicamp.br:8000/cgi-bin/gw_46_2_4/chameleon?host=acervus.unicamp.br%2b1414%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=NEXTPAGE&sessionid=2007060421104423828&skin=bccl&conf=.%2fchameleon.conf&lng=pt&itemu1=1003&u1=1003&t1=Dela%20Coleta,%20Jose%20Augusto.&elementcount=3&pos=1&prevpos=11&rootsearch=1&beginsrch=1
http://dewey.unicamp.br:8000/cgi-bin/gw_46_2_4/chameleon?host=acervus.unicamp.br%2b1414%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=NEXTPAGE&sessionid=2007060421104423828&skin=bccl&conf=.%2fchameleon.conf&lng=pt&itemu1=2009&u1=2009&t1=S%c3%a3o%20Paulo%20%3a%20Atlas,%201989.&elementcount=3&pos=1&prevpos=11&rootsearch=1&beginsrch=1
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Estatística: Carga Horária: 40 

Amostra e população. Distribuição de freqüência. Medidas de tendência central: 
médias aritmética, geométrica, harmônica e quadrática, moda e mediana. Medidas 
de dispersão: desvio médio, variância e desvio padrão. Probabilidades. Distribuições 
de probabilidades: Binomial, Poisson, Normal, “T” de student, q-quadrado. 
Correlação e regressão. Análise de variância. 
Bibliografia: 
VIEIRA, SÔNIA, Princípios de Estatística, Editora Pioneira, São Paulo, 1999. 
FONSECA, JAIRO S. DA;  Curso de estatística; São Paulo: Atlas, 1976. 
 
COSTA NETO, PEDRO L. DE O.;  Estatística; São Paulo : E. Blucher, c1977. 
 
 
MÓDULO IV – 400h 
 
Bioquímica:        Carga 
Horária: 40 

Glicídios: estrutura, nomenclatura e caracterização de monossacarídeos, 
dissacarídeos e polissacarídeos. Lipídios: estrutura, nomenclatura e caracterização 
dos cerídeos e glicerídeos. Aminoácidos e Proteínas: estrutura, nomenclatura, 
ligação peptídica, propriedades. Enzimas: nomenclatura, classes enzimáticas, 
coenzimas. Introdução à Microbiologia. 
Bibliografia: 
PELEZAR JR., MICHAEL, CHAN, E.C.S., KRIEG, NOEL R., Microbiologia, Makron Books 
do Brasil, São Paulo, 1.996. 
DOSE, KLAUS; Bioquímica; São Paulo : EPU : Springer, 1982. 
RAWN, J. DAVID;  Biochemistry; Burlington : N. Patterson, c1989. 
 
Tecnologia e Ensaios de Materiais:     Carga Horária: 80 

Estruturas dos sólidos: cristalinas e amorfas. Propriedades dos materiais: 
mecânicas, térmicas e ópticas. Materiais metálicos: aços, metais não ferrosos, 
propriedades e aplicações. Materiais poliméricos: estrutura e classificação, 
obtenção, aditivos, propriedades, processos de transformação, aplicações. 
Materiais cerâmicos: composição, classificação, propriedades e aplicações. 
Bibliografia: 
CALLISTER JR., WILLIAN D., Ciência e Engenharia dos Materiais, LTC Editora, Rio de 
Janeiro, 2002. 
CHIAVERINI, VICENTE, Tratamentos Térmicos de Ligas Ferrosas, Associação 
Brasileira de Metais, São Paulo, 1985. 
SILVA TELLES, P.C., Materiais para Equipamentos de Processo, Editora Interciência, 
Rio de Janeiro, 2003. 
 
Eletroquímica e Corrosão:       Carga 
Horária: 80 

Eletroquímica: fila de reatividade, potencial de eletrodo, pilhas, eletrólise. Tipos de 
corrosão. Causas da corrosão. Proteção à corrosão: inibidores, proteção catódica e 
anódica, revestimentos. Galvanoplastia: zinco, níquel e cromo. 
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http://dewey.unicamp.br:8000/cgi-bin/gw_46_2_4/chameleon?host=acervus.unicamp.br%2b1414%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=NEXTPAGE&sessionid=2007060421325424685&skin=bccl&conf=.%2fchameleon.conf&lng=pt&itemu1=2009&u1=2009&t1=S%c3%a3o%20Paulo%20%3a%20E.%20Blucher,%20c1977.&elementcount=3&pos=1&prevpos=71&rootsearch=1&beginsrch=1
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Bibliografia: 
GENTIL, VICENTE, Corrosão, LTC Editora, Rio de Janeiro, 2003. 
WOLYNEC, STEPHAN, Técnicas Eletroquímicas em Corrosão, Editora da USP, São 
Paulo, 2003. 
 
Instrumentação e Controle de Processos:     Carga 
Horária: 40 

Controle automático de processos: tomada de impulso, regulagem e controle. 
Características dos instrumentos. Medição e transmissão de sinais. Medição de 
temperatura. Medição de Pressão. Medição de vazão. Medição de nível. 
Reguladores. Válvulas de Controle. Dispositivos de segurança. 
Bibliografia: 
SIGHIERI, LUCIANO, NISHINARI, AKIYOSHI, Controle Automático de Processos, 
Editora Edgard Blucher, São Paulo, 1973. 
 
SIEMENS, A.G.; Instrumentação industrial; São Paulo : E. Blucher, 1976. 
 
Análise Instrumental:       Carga Horária: 80 

Técnicas e equipamentos. Métodos ópticos: colorimetria, espectrofotometria de 
visível e UV, espectrofotometria de absorção atômica, refratometria, polarimetria, 
turbidimetria. Métodos eletroanalíticos: potenciometria, condutimetria. Métodos 
cromatográficos: cromatografia gasosa e líquida. 
Bibliografia: 
EWING, GALEN W., Métodos Instrumentais de Análise Química, Editora Edgard 
Blucher, São Paulo, 1972. 
CIENFUEGOS, FREDDY. Analise instrumental; Rio de Janeiro : Interciência, 2000. 
 
Processos da Indústria Química I:     Carga Horária: 80 
A Indústria de Processos Químicos. Energia na indústria de processos químicos. 
Tratamento de água e efluentes industriais. Produção do ácido sulfúrico. Produção 
do ácido nítrico. Produção de amônia. Indústria de cloro e álcalis: cloro, ácido 
clorídrico e soda cáustica. Indústria de fertilizantes. Indústria de cimento. Indústria 
de vidro e cerâmicas. 
Bibliografia: 
JONES, D.G., Introdução à Tecnologia Química, Editora Edgard Blucher, São Paulo, 
1971. 
RICHTER, CARLOS A., AZEVEDO NETTO, JOSÉ M., Tratamento de Água, Editora 
Edgard Blucher, São Paulo, 1991. 
SHREVE, R. NORRIS, BRINK JR., JOSEPH A., Indústria de Processos Químicos, Editora 
Guanabara Koogan, Rio de janeiro, 1977. 
 
 
MÓDULO V – 400h 
 
Fenômenos de Transporte I:      Carga Horária: 80 
Estática dos fluidos: pressão, forças sobre superfícies submersas, flutuação, 
interfaces fluidas. Campos escalar, vetorial e tensorial; viscosidade. Análise de 
escoamento. Leis básicas para sistemas e volumes de controle. Conservação da 
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massa. Equações da continuidade. Equações do momento linear. Equações de 
Navier-Stockes. Equação da energia: Bernoulli. Escoamento viscoso incompressível, 
diagrama de Moody, perdas de carga.  
Bibliografia: 
POTTER, MERLE C., WIGGERT, DAVID C., Mecânica dos Fluidos, Editora Thomson, 
São Paulo, 2004. 
ROSOLINO, ALCEU, Mecânica dos Fluidos, Fundação Biblioteca Nacional, Rio de 
Janeiro, 2001. 
SISSOM, LEIGHTON E., PITTS, DONALD R., Fenômenos de Transporte, Editora 
Guanabara, Rio de Janeiro, 1988. 
 
Operações Unitárias I:       Carga Horária: 80 

Dinâmica dos fluidos: fluidos Newtonianos, viscosidade, vazão, velocidade e 
regimes de escoamento, balanços de massa e energia, perda de carga, bombas e 
conexões. Sistemas particulados: caracterização das partículas, leitos porosos fixos, 
porosidade, velocidade e queda de pressão. Fluidização: mecanismo, tipos, 
velocidade e queda de pressão. Transportes Pneumático e hidráulico. 
Bibliografia: 
FOUST, ALAN, WENZEL, LEONARD A., CLUMP, CURTIS W., MANS, LOUIS, ANDERSEN, 
L. BRYCE, Princípio das Operações Unitárias, Editora Guanabara 2, Rio de Janeiro, 
1982. 
GOMIDE, REINALDO, Operações Unitárias, vol. I Edição do autor, São Paulo, 1983. 
GOMIDE, REINALDO, Operações Unitárias: Operações com Fluidos, vol. II (partes I e 
II), Edição do autor, São Paulo, 1997. 
GOMIDE, REINALDO, Operações Unitárias, vol. IV, Edição do autor, São Paulo, 1988. 
GOMIDE, REINALDO, Manual de Operações Unitárias, Edição do autor, São Paulo, 
1991. 
McCABE, WARREN L., SMITH, JULIAN C., Unit Operations of Chemical Engineering, 
Editora McGraw Hill, New York, 1993. 
 
Projetos Industriais I:      Carga Horária: 80 

Plantas de Processos. Especificação e propriedades das matérias-primas e produtos 
acabados. Especificação de equipamentos. “Layout” de equipamentos. 
Dimensionamento de equipamentos. Folha de dados. Custos fixo e variável. Normas 
para elaboração de um projeto. 
Bibliografia: 
SHERWOOD, THOMAS K., Projeto de Processos da Indústria Química, Editora Edgard 
Blucher, São Paulo, 1972. 
WANGTSCHAUSNI, PEDRO, Indústria Química, Editora Edgard Blucher, São Paulo, 
1999. 
 
Estequiometria Industrial:       Carga 
Horária: 40 
Estequiometria das reações químicas. Balanços materiais sem reações químicas. 
Balanços materiais envolvendo reações químicas. Balanços de energia. Balanços 
combinados de massa e energia. Balanços diferenciais de massa para regimes 
transientes. 
Bibliografia: 
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GOMIDE, REINALDO, Estequiometria Industrial, Edição do autor, São Paulo, 1984. 
 
Controle de Qualidade:       Carga Horária: 40 
Qualidade total e certificação de qualidade. Controle estatístico de processos. 
Qualidade da medida. Identificação de pontos de inspeção e controle. Planos de 
inspeção e controle. Inspeção e controle por instrumentos e sentidos. Cartas de 
controle. Análise de capacidade do processo.  
Bibliografia: 
ROSS, PHILLIP J.; Aplicações das técnicas Taguchi na engenharia da qualidade; São 
Paulo : McGraw-Hill, 1991. 
JURAN, J. M.; GRYNA, FRANK M.; Controle de qualidade; São Paulo : Makron : 
McGraw-Hill, 1991. 
 
Processos da Indústria Química II:      Carga 
Horária: 80 
Petróleo e petroquímica. Indústria de polímeros sintéticos. Indústria de tintas e 
vernizes. Indústria de celulose e papel. Indústria de tensoativos e saneantes. 
Indústria de cosméticos. Indústria de lubrificantes. Indústria de álcool e 
fermentação.  
Bibliografia: 
JONES, D.G., Introdução à Tecnologia Química, Editora Edgard Blucher, São Paulo, 
1971. 
 
SHREVE, R. NORRIS, BRINK JR., JOSEPH A., Indústria de Processos Químicos, Editora 
Guanabara Koogan, Rio de janeiro, 1977. 
  
 
MÓDULO VI – 400h 
 
Fenômenos de Transporte II:      Carga Horária: 40 
Conceitos fundamentais em transmissão de calor. Leis básicas da transmissão de 
calor: condução, convecção e radiação. Mecanismos combinados de transmissão de 
calor. Transferência difusional de massa. Transferência convectiva de massa. 
Transferência simultânea de calor e massa. 
Bibliografia: 
POTTER, MERLE C., WIGGERT, DAVID C., Mecânica dos Fluidos, Editora Thomson, 
São Paulo, 2004. 
ROSOLINO, ALCEU, Mecânica dos Fluidos, Fundação Biblioteca Nacional, Rio de 
Janeiro, 2001. 
SISSOM, LEIGHTON E., PITTS, DONALD R., Fenômenos de Transporte, Editora 
Guanabara, Rio de Janeiro, 1988. 
 
 
Operações Unitárias II:       Carga Horária: 80 

Secagem: fundamentos, secadores. Absorção: fundamentos, coluna de recheio. 
Extração: fundamentos da lixiviação e da extração líquido-líquido, extratores. 
Cristalização: fundamentos, curva de solubilidade, cristalizadores. Filtração: 
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http://dewey.unicamp.br:8000/cgi-bin/gw_46_2_4/chameleon?host=acervus.unicamp.br%2b1414%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=NEXTPAGE&sessionid=2007060514281614730&skin=bccl&conf=.%2fchameleon.conf&lng=pt&itemu1=2009&u1=2009&t1=S%c3%a3o%20Paulo%20%3a%20Makron%20%3a%20McGraw-Hill,%201991-&elementcount=3&pos=1&prevpos=41&rootsearch=1&beginsrch=1
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fundamentos, filtros. Trocas térmicas: fundamentos, trocadores de calor. 
Destilação: equilíbrio de fases, coluna de destilação. 
Bibliografia: 
FOUST, ALAN, WENZEL, LEONARD A., CLUMP, CURTIS W., MANS, LOUIS, ANDERSEN, 
L. BRYCE, Princípio das Operações Unitárias, Editora Guanabara 2, Rio de Janeiro, 
1982. 
GOMIDE, REINALDO, Operações Unitárias, vol. I Edição do autor, São Paulo, 1983. 
GOMIDE, REINALDO, Operações Unitárias: Operações com Fluidos, vol. II (partes I e 
II), Edição do autor, São Paulo, 1997. 
GOMIDE, REINALDO, Operações Unitárias, vol. IV, Edição do autor, São Paulo, 1988. 
GOMIDE, REINALDO, Manual de Operações Unitárias, Edição do autor, São Paulo, 
1991. 
McCABE, WARREN L., SMITH, JULIAN C., Unit Operations of Chemical Engineering, 
Editora McGraw Hill, New York, 1993. 
 
 
Termodinâmica:        Carga Horária: 80 
Temperatura, calor e pressão. Variáveis de estado e equações de estado. Primeira 
lei da termodinâmica: energia interna e entalpia. Segunda lei da termodinâmica: 
processos reversíveis e irreversíveis. Entropia e energia livre. Terceira lei da 
termodinâmica: sistema de composição variável. Potencial químico. Ciclos 
termodinâmicos. Equilíbrio de fases.  
Bibliografia: 
VAN WYLEN, GORDON J., SONNTAG, RICHARD E., Fundamentos da Termodinâmica 
Clássica, Editora Edgard Blucher, São Paulo, 1976. 
 
SANDLER, STANLEY I.; Chemical and engineering thermodynamics; New York : J. 
Wiley, 1989. 
KYLE, B.G.; Chemical and process thermodynamics; Englewood Cliffs : Prentice-Hall, 
1984 
 
Projetos Industriais II:       Carga Horária: 80 
Concepção e desenvolvimento de produtos. Patentes e Propriedade 
Industrial. Noções de planejamento econômico. Desenvolvimento industrial. 
Aspectos administrativos do projeto. Aspectos técnicos e financeiros do projeto. 
Mercado, localização, processo e arranjo físico. Escala de produção e escolha 
tecnológica. Estrutura de receitas e custos. Investimentos. Avaliação, financiamento 
e análise de sensibilidade. 
Bibliografia: 
SHERWOOD, THOMAS K., Projeto de Processos da Indústria Química, Editora Edgard 
Blucher, São Paulo, 1972. 
WANGTSCHAUSNI, PEDRO, Indústria Química, Editora Edgard Blucher, São Paulo, 
1999. 
 
Cálculo de Reatores:       Carga Horária: 80 
Cinética e ordem das reações químicas. Balanço de massa em reatores ideais. 
Cálculo de reatores químicos através da integração de conceitos de cinética 

http://dewey.unicamp.br:8000/cgi-bin/gw_46_2_4/chameleon?host=acervus.unicamp.br%2b1414%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=NEXTPAGE&sessionid=2007060513282511822&skin=bccl&conf=.%2fchameleon.conf&lng=pt&itemu1=1003&u1=1003&t1=Sandler,%20Stanley%20I.,%201940-.&elementcount=3&pos=1&prevpos=11&rootsearch=1&beginsrch=1
http://dewey.unicamp.br:8000/cgi-bin/gw_46_2_4/chameleon?host=acervus.unicamp.br%2b1414%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=NEXTPAGE&sessionid=2007060513282511822&skin=bccl&conf=.%2fchameleon.conf&lng=pt&itemu1=4&u1=4&t1=Chemical%20and%20engineering%20thermodynamics%20%2f%20Stanley%20I.%20Sandler.%20-&elementcount=3&pos=1&prevpos=11&rootsearch=1&beginsrch=1
http://dewey.unicamp.br:8000/cgi-bin/gw_46_2_4/chameleon?host=acervus.unicamp.br%2b1414%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=NEXTPAGE&sessionid=2007060513282511822&skin=bccl&conf=.%2fchameleon.conf&lng=pt&itemu1=2009&u1=2009&t1=New%20York%20%3a%20J.%20Wiley,%20c1989.&elementcount=3&pos=1&prevpos=11&rootsearch=1&beginsrch=1
http://dewey.unicamp.br:8000/cgi-bin/gw_46_2_4/chameleon?host=acervus.unicamp.br%2b1414%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=NEXTPAGE&sessionid=2007060513282511822&skin=bccl&conf=.%2fchameleon.conf&lng=pt&itemu1=2009&u1=2009&t1=New%20York%20%3a%20J.%20Wiley,%20c1989.&elementcount=3&pos=1&prevpos=11&rootsearch=1&beginsrch=1
http://dewey.unicamp.br:8000/cgi-bin/gw_46_2_4/chameleon?host=acervus.unicamp.br%2b1414%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=PREVPAGE&sessionid=2007060513282511822&skin=bccl&conf=.%2fchameleon.conf&lng=pt&itemu1=1003&u1=1003&t1=Kyle,%20B.G.%20(Benjamin%20Gaile),%201927-&elementcount=3&pos=1&prevpos=21&rootsearch=1&beginsrch=1
http://dewey.unicamp.br:8000/cgi-bin/gw_46_2_4/chameleon?host=acervus.unicamp.br%2b1414%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=PREVPAGE&sessionid=2007060513282511822&skin=bccl&conf=.%2fchameleon.conf&lng=pt&itemu1=4&u1=4&t1=Chemical%20and%20process%20thermodynamics%20%2f%20B.G.Kyle.%20-&elementcount=3&pos=1&prevpos=21&rootsearch=1&beginsrch=1
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química. Reatores do tipo batelada e contínuo. Reatores de membrana. Catálise 
heterogênea. Transporte de massa e calor em reatores. 
Bibliografia: 
LEVENSPIEL, OCTAVE; Chemical reaction engineering; New York : John Wiley & Sons, 
1999. 
SCHMAL, MARTIN; Cinética homogênea aplicada e calculo de reatores; Rio de 
Janeiro : Guanabara Dois, 1982. 
 
Elementos de Gestão Empresarial:     Carga Horária: 40 
Setores e organograma da empresa. Constituição de uma empresa. Globalização. 
Novas abordagens da administração. Novos modelos de gestão empresarial. Gestão 
empresarial com a produção flexível. Soluções emergentes. Desafios da gestão 
empresarial na nova economia. Revolução no pensamento administrativo e na 
gestão empresarial. 
Bibliografia: 
DONNELLY, JAMES H.; Administração : Princípios de gestão empresarial; Lisboa : 
McGraw-Hill, 2000. 
ALMEIDA, LEO G.; Gestão do processo e a gestão estratégica; Rio de Janeiro : 
Qualitymark, 2003. 
 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO 

 
O Objetivo do Componente Curricular de Estágio Supervisionado é a vivência da 
prática profissional pelo estudante, na qual haja aprendizado técnico na área de seu 
curso, supervisionada conjuntamente pela FIEC, aprimoramento pessoal e cultural e 
contribuição do estágio para as diretrizes ou práticas da Cedente. 
 
Poderá realizar o Estágio Supervisionado, o aluno que tenha concluído o 3º Módulo ou 
a critério do coordenador de estágio da FIEC. 

Os estagiários deverão ser alunos regularmente matriculados na FIEC e deverão estar 
frequentado o curso, sendo permitido sua realização por estudantes recém-formados 
matriculados para o estágio. 

Os Estágios Supervisionados pós-curso somente serão permitidos aos alunos que 
fizerem matricula para o próximo período letivo em data a ser fixada pela Secretaria 
Acadêmica e não ter realizado estágios anteriormente. 

(Está regido pela PORTARIA DIR/FIEC 1/2018 de 13/08/2018  que “NORMATIZA OS 
PROCEDIMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO DOS ALUNOS 
MATRICULADOS NA FACULDADE DE TECNOLOGIA DA FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE 
EDUCAÇÃO E CULTURA – FIEC.”) 
 

 
4. PERFIL DO CORPO DOCENTE 

 
O Corpo Docente é constituído por profissionais com formação nas respectivas 
áreas de atuação no Curso Superior de Tecnologia da FIEC, admitidos através de 

http://dewey.unicamp.br:8000/cgi-bin/gw_46_2_4/chameleon?host=acervus.unicamp.br%2b1414%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=NEXTPAGE&sessionid=2007060514073513695&skin=bccl&conf=.%2fchameleon.conf&lng=pt&itemu1=1003&u1=1003&t1=Levenspiel,%20Octave.&elementcount=3&pos=1&prevpos=31&rootsearch=1&beginsrch=1
http://dewey.unicamp.br:8000/cgi-bin/gw_46_2_4/chameleon?host=acervus.unicamp.br%2b1414%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=NEXTPAGE&sessionid=2007060514073513695&skin=bccl&conf=.%2fchameleon.conf&lng=pt&itemu1=4&u1=4&t1=Chemical%20reaction%20engineering%20%2f%20Octave%20Levenspiel.%20-&elementcount=3&pos=1&prevpos=31&rootsearch=1&beginsrch=1
http://dewey.unicamp.br:8000/cgi-bin/gw_46_2_4/chameleon?host=acervus.unicamp.br%2b1414%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=NEXTPAGE&sessionid=2007060514073513695&skin=bccl&conf=.%2fchameleon.conf&lng=pt&itemu1=2009&u1=2009&t1=New%20York%20%3a%20John%20Wiley%20%26%20Sons,%201999.&elementcount=3&pos=1&prevpos=31&rootsearch=1&beginsrch=1
http://dewey.unicamp.br:8000/cgi-bin/gw_46_2_4/chameleon?host=acervus.unicamp.br%2b1414%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=NEXTPAGE&sessionid=2007060514073513695&skin=bccl&conf=.%2fchameleon.conf&lng=pt&itemu1=2009&u1=2009&t1=New%20York%20%3a%20John%20Wiley%20%26%20Sons,%201999.&elementcount=3&pos=1&prevpos=31&rootsearch=1&beginsrch=1
http://dewey.unicamp.br:8000/cgi-bin/gw_46_2_4/chameleon?host=acervus.unicamp.br%2b1414%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=NEXTPAGE&sessionid=2007060514073513695&skin=bccl&conf=.%2fchameleon.conf&lng=pt&itemu1=1003&u1=1003&t1=Schmal,%20Martin.&elementcount=3&pos=1&prevpos=51&rootsearch=1&beginsrch=1
http://dewey.unicamp.br:8000/cgi-bin/gw_46_2_4/chameleon?host=acervus.unicamp.br%2b1414%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=NEXTPAGE&sessionid=2007060514073513695&skin=bccl&conf=.%2fchameleon.conf&lng=pt&itemu1=4&u1=4&t1=Cinetica%20homogenea%20aplicada%20e%20calculo%20de%20reatores%20%2f%20Martin%20Schmal.%20-&elementcount=3&pos=1&prevpos=51&rootsearch=1&beginsrch=1
http://dewey.unicamp.br:8000/cgi-bin/gw_46_2_4/chameleon?host=acervus.unicamp.br%2b1414%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=NEXTPAGE&sessionid=2007060514073513695&skin=bccl&conf=.%2fchameleon.conf&lng=pt&itemu1=2009&u1=2009&t1=Rio%20de%20Janeiro%20%3a%20Guanabara%20Dois,%201982.&elementcount=3&pos=1&prevpos=51&rootsearch=1&beginsrch=1
http://dewey.unicamp.br:8000/cgi-bin/gw_46_2_4/chameleon?host=acervus.unicamp.br%2b1414%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=NEXTPAGE&sessionid=2007060514073513695&skin=bccl&conf=.%2fchameleon.conf&lng=pt&itemu1=2009&u1=2009&t1=Rio%20de%20Janeiro%20%3a%20Guanabara%20Dois,%201982.&elementcount=3&pos=1&prevpos=51&rootsearch=1&beginsrch=1
http://dewey.unicamp.br:8000/cgi-bin/gw_46_2_4/chameleon?host=acervus.unicamp.br%2b1414%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=INITREQ&sessionid=2007060514281614730&skin=bccl&conf=.%2fchameleon.conf&lng=pt&itemu1=1003&u1=1003&t1=Donnelly,%20James%20H.,%20Jr.&elementcount=3&pos=1&prevpos=1&rootsearch=1&beginsrch=1
http://dewey.unicamp.br:8000/cgi-bin/gw_46_2_4/chameleon?host=acervus.unicamp.br%2b1414%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=INITREQ&sessionid=2007060514281614730&skin=bccl&conf=.%2fchameleon.conf&lng=pt&itemu1=2009&u1=2009&t1=Lisboa%20%3a%20McGraw-Hill,%202000.&elementcount=3&pos=1&prevpos=1&rootsearch=1&beginsrch=1
http://dewey.unicamp.br:8000/cgi-bin/gw_46_2_4/chameleon?host=acervus.unicamp.br%2b1414%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=INITREQ&sessionid=2007060514281614730&skin=bccl&conf=.%2fchameleon.conf&lng=pt&itemu1=2009&u1=2009&t1=Lisboa%20%3a%20McGraw-Hill,%202000.&elementcount=3&pos=1&prevpos=1&rootsearch=1&beginsrch=1
http://dewey.unicamp.br:8000/cgi-bin/gw_46_2_4/chameleon?host=acervus.unicamp.br%2b1414%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=NEXTPAGE&sessionid=2007060514281614730&skin=bccl&conf=.%2fchameleon.conf&lng=pt&itemu1=1003&u1=1003&t1=Almeida,%20Leo%20G.%20(Leo%20Grievo%20de).&elementcount=3&pos=1&prevpos=21&rootsearch=1&beginsrch=1
http://dewey.unicamp.br:8000/cgi-bin/gw_46_2_4/chameleon?host=acervus.unicamp.br%2b1414%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=NEXTPAGE&sessionid=2007060514281614730&skin=bccl&conf=.%2fchameleon.conf&lng=pt&itemu1=4&u1=4&t1=Gest%c3%a3o%20do%20processo%20e%20a%20gest%c3%a3o%20estrategica%20%2f%20Leo%20G.%20Almeida.%20-&elementcount=3&pos=1&prevpos=21&rootsearch=1&beginsrch=1
http://dewey.unicamp.br:8000/cgi-bin/gw_46_2_4/chameleon?host=acervus.unicamp.br%2b1414%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=NEXTPAGE&sessionid=2007060514281614730&skin=bccl&conf=.%2fchameleon.conf&lng=pt&itemu1=2009&u1=2009&t1=Rio%20de%20Janeiro%20%3a%20Qualitymark,%20c2003.&elementcount=3&pos=1&prevpos=21&rootsearch=1&beginsrch=1
http://dewey.unicamp.br:8000/cgi-bin/gw_46_2_4/chameleon?host=acervus.unicamp.br%2b1414%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=NEXTPAGE&sessionid=2007060514281614730&skin=bccl&conf=.%2fchameleon.conf&lng=pt&itemu1=2009&u1=2009&t1=Rio%20de%20Janeiro%20%3a%20Qualitymark,%20c2003.&elementcount=3&pos=1&prevpos=21&rootsearch=1&beginsrch=1
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concurso público, nos termos da legislação em vigor e de acordo com as normas 
estabelecidas pela FIEC.  Há previsão de realização para o ano de 2019, novo 
concurso para a contratação de novos docentes. 
 
Para atuar na educação profissional, são considerados os aspectos de qualificação e 
experiência profissional, da respectiva área, bem como a formação pedagógica, 
assegurando-se de que sejam didaticamente preparados para o desenvolvimento 
de competências educacionais. 
 
Tendo em vista assegurar a qualidade dos produtos e serviços educacionais 
oferecidos a seus clientes, a FIEC proporciona aos seus docentes, sempre que 
necessário, formação em serviço e constante desenvolvimento profissional, 
mediante ações abrangentes ou pontuais. 
 
O Plano de Carreira Docente foi instituído pelas Leis Complementares 11 e 12/2010 
e regulamentado pelo Decreto Municipal Nº 11.221 de 24/11/2011 que 
“Regulamenta a progressão e promoção dos servidores públicos municipais de 
Indaiatuba que especifica, e dá outras providências”. (consiste na evolução 
horizontal e vertical dos vencimentos -cópia anexa) 
 
A substituição eventual tem sido feita pelos integrantes do quadro que possuem a 
formação necessária para ministrar as aulas e, em caso de vacância do cargo, a vaga 
será provida mediante a realização de Concurso Público. Há previsão de realização 
para o ano de 2019, novo concurso para a contratação de novos docentes. 
 

RELAÇÃO NOMINAL DOS DOCENTES 

Nome Titulação acadêmica Regime de Trabalho 

Marcos Canto Machado Doutor Estatutário 

Maria Cristina Tomazzini Casado Mestre Estatutário 

Maria Lair Sabóia de Oliveira Lima Doutora Estatutário 

Rafael Bérgamo Trinca  Doutor Estatutário 

 
 
 

5. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA IES 
 
 

5.1  DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL (ORGANOGRAMA ANEXO) 
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A estrutura organizacional da FIEC tem em vista atender às suas necessidades 
funcionais, envolvendo a participação da comunidade escolar nas tomadas de 
decisão, no acompanhamento e avaliação do processo educacional. 
 
Constituem-se órgãos da FIEC: 
 
I- Conselho Diretor; 
II- Conselho Fiscal; 
III- Superintendência; 
IV- Diretoria Acadêmica Tecnológica (DIRTEC); 
V- Diretoria de Integração Escola / Empresa (DIRIEE). 

 
O Conselho Diretor, presidido pelo Superintendente da FIEC, exerce a administração 
superior dos Cursos de Tecnologia da FIEC, aprova o planejamento estratégico, o 
balanço e o orçamento anual, decidindo em grau de recurso.  
 
O Conselho Fiscal, com mandato de um ano, podendo ser renovado por igual 
período, exerce atribuições de fiscalizar a contabilidade e a regularidade dos atos 
administrativos relacionados às finanças dos Cursos Tecnológicos da FIEC. 
 
O Diretor do Ensino Tecnológico, indicado pelo Superintendente da FIEC, deverá ser 
graduado em nível superior. Em seus impedimentos eventuais será substituído pelo 
Assessor Pedagógico. 
 
A Diretoria do Ensino Tecnológico compreende os seguintes setores, responsáveis 
pelo desenvolvimento de suas atividades, com profissionais credenciados para o 
exercício de suas funções:  
 
I – Diretoria Acadêmica Tecnológica (DIRTEC); 
II – Gerência de Integração Escola / Empresa (DIRIEE); 
III - Secretaria; 
IV - Biblioteca. 
 
Compete ao Diretor dos Cursos Tecnológicos da FIEC: 
 
I - cumprir as deliberações do Conselho Administrativo;  
II - representar a Faculdade de Ensino Tecnológico da FIEC em todas as instâncias 
educacionais;  

III - responder administrativamente pelos Cursos Tecnológicos da FIEC; expedir 
certificados e diplomas de habilitações nos termos da legislação em vigor; 

IV - coordenar a elaboração, execução e avaliação da proposta pedagógica dos 
Cursos Tecnológicos da FIEC, com efetiva participação de sua equipe técnico-
administrativa e docente; 
V - responder pelo cumprimento da legislação educacional, das disposições deste 
Regimento, da Proposta Pedagógica, das normas e instruções emitidas pelas 
autoridades educacionais competentes; 
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VI - coordenar, acompanhar e supervisionar as ações e os processos de ensino e de 
aprendizagem, respondendo pela legalidade e autenticidade da vida escolar dos 
alunos; 
VII - articular e integrar a instituição nas famílias de alunos e nos diversos setores da 
comunidade local e entorno; 
VIII - zelar pela prevalência do diálogo na convivência dos alunos nas dependências 
do CEPIN; 
IX - aplicar as disposições disciplinares pertinentes com relação aos alunos e ao 
pessoal técnico-administrativo-docente; 
X - propiciar condições favoráveis à integração das equipes de trabalho, estimulando 
seu desenvolvimento e aperfeiçoamento pessoal e profissional; 
 
O Gerente de Integração Escola-Empresa, indicado pelo Superintendente da FIEC, 
deverá ser portador diploma de nível superior. 
 
Compete ao Diretor de Integração Escola/Empresa: 
 
I - coordenar, planejar e executar as atividades dos Cursos Tecnológicos da FIEC, 
voltados a oferecer às empresas, prestação de serviços, consultorias ou cursos de seu 
interesse, especialmente:  
II - obter financiamento privado para realização de curso de educação profissional; 
III - coordenar os trabalhos dos Cursos Tecnológicos da FIEC decorrentes de 
financiamento privado; 
IV - elaborar conjuntamente com as demais gerências calendário semestral de 
eventos; 
V - coordenar, planejar e executar em conjunto com o Gerente Técnico-pedagógico e 
o professor-coordenador de estágio, a supervisão pedagógica dos estágios, bem 
como o acompanhamento de egressos;  
VI – verificar junto às empresas e outras entidades as necessidades e carências que  
poderão ser supridas com a prestação de serviços e consultorias; 
VII – planejar e programar as atividades para dar atendimento nas prestações de 
serviços e consultorias; 
VIII – fazer o acompanhamento do egresso e propor mudanças na área técnico-
pedagógica visando atualização institucional; 
IX – incentivar a elaboração de trabalhos e pesquisas por alunos e professores em 
conjunto com as empresas; 
X – estabelecer parâmetros para orçar  os serviços e consultorias a serem prestadas; 
XI – gerenciar, através de centros de custos específicos, as despesas e receitas na 
prestação dos serviços e consultorias; 
XII – divulgar os diversos tipos de serviços que poderão ser prestados, bem como as 
consultorias; 
XIII – divulgar, através de relatórios, os serviços, consultorias e contratos efetuados 
com as empresas; 
XIV – desenvolver um Banco de Dados para avaliação do desempenho da instituição e 
futuras alterações na grade curricular; 
XV – coordenar os trabalhos executados pelos Cursos Tecnológicos da FIEC, oriundos 
de financiamento externo; 
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XVI – fomentar a vinda de financiamentos externos para desenvolvimento de 
projetos; 
XVII – promover a realização de eventos tais como: cursos, palestras, visitas técnicas, 
seminários, etc..., de interesse empresarial; 
XVIII – elaborar calendário semestral de eventos de interesse das empresas e 
comunidade; 
XIX – encaminhar e acompanhar o aluno em seu período de estágio nas empresas; 
XX – manter um foro de debates permanentes. 
XXI - cumprir outras disposições conferidas pela direção ou pelos órgãos superiores 
competentes. 
 
 
DA SECRETARIA ESCOLAR 
 
A Secretaria Escolar é o setor de registros educacionais e responde pelos serviços de 
documentação e arquivo relativos aos cursos e programas desenvolvidos pela FIEC, 
sendo que sua responsabilidade é exercida por um membro da equipe técnico-
administrativa da FIEC, devidamente habilitado, designado pela Direção e 
devidamente preparado e autorizado para o exercício da função de secretário 
escolar. 
 
Compete a Gerência de Documentação Acadêmica: 
I - planejar, coordenar e verificar o andamento dos serviços da Secretaria Escolar, 
bem como avaliar e aplicar métodos racionais de trabalho, visando a qualidade e o 
contínuo aperfeiçoamento;  
II - aplicar a legislação educacional, as disposições deste Regimento, bem como 
colaborar na elaboração, execução e avaliação da proposta pedagógica dos Cursos de 
Tecnologia da FIEC; 
III - organizar e coordenar os serviços de escrituração escolar e demais registros 
relacionados aos cursos e programas;  
IV - receber, expedir e registrar documentos, emitir relatórios e conduzir processos 
administrativos, dando-lhes o devido encaminhamento; 
V - assinar, conjuntamente com o diretor, os documentos expedidos aos alunos, 
respondendo solidariamente pela sua fidedignidade; 
VI - organizar e responder pela guarda do arquivo de forma a permitir a verificação 
da identidade da clientela, bem como a regularidade e a autenticidade de sua vida 
escolar; 
VII - articular-se com a direção e com as demais áreas internas, colaborando para a 
elaboração e execução da proposta pedagógica; 
VIII - exercer outras atribuições que lhe forem conferidas pela direção ou autoridades 
competentes. 
 
 
DA BIBLIOTECA 
 
A Biblioteca é o centro de cultura e pesquisa e, para tanto, mantém o acervo de livros 
e documentos técnicos, organizados para estudos, leitura e consulta de toda 
comunidade escolar.  
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O responsável pelo funcionamento da biblioteca e pela conservação do acervo é 
designado pelo Superintendente da FIEC. 
 
São atribuições do responsável pela Biblioteca: 
 
I - responder pela guarda, manutenção, tratamento e disseminação de obras e 
documentos técnicos que subsidiam e dinamizam as ações educacionais; 
II - incentivar e orientar os alunos para a leitura e pesquisa; 
III - propor à direção a aquisição de livros e outras publicações; 
IV - manter atualizados os catálogos de livros e endereços das principais editoras; 
V - cumprir, dentro de suas atribuições, as determinações do diretor. 
 
A Biblioteca está à disposição para a utilização dos alunos e docentes em horário que 
integra os períodos de aulas, nos termos do regulamento interno de uso e 
funcionamento da biblioteca. 

 
 
INFRA ESTRURURA DA BIBLIOTECA 
 

1) Quantidade de bibliotecas:  
02  (1 instalada na Unidade I e  outra na Unidade II) 
Horário de Atendimento: 7h30min às 17h:30min e das 18h30min às 22h50min 
 

2) Quantidade de livros relacionados às disciplinas do curso de Tecnólogo em 
Processos Químicos:  
585 títulos e 753 exemplares. 
 

3) Quantidade de revistas assinadas da área de Química: 
01 – Revista: Química e Derivados. 

 
4) Quantidade de espaço físico e pesquisa: 

02. 
 

5) Quantidade de pessoal técnico administrativo:  
3 funcionários e 5 estagiários. 
 

6) Formas de atualização e cronograma de expansão do acervo:  
A Indicação de atualização é feita pelos coordenadores de cada curso 
juntamente com a bibliotecária, de uma à duas vezes ao ano. 
 

7) Quantidade total do acervo (livros, dicionários, enciclopédias, DVDs, CDs, TCCs 
e VHS: 
10.132 exemplares 
 

8) Quantidade Total de Periódicos: 
1.158 exemplares 
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QUANTIDADE DO ACERVO POR ÁREA DE CONHECIMENTO 

ÁREA DE CONHECIMENTO 
QUANTIDADE 
(Exemplares) 

ENCICLOPÉDIA / COLEÇÃO 129 
METODOLOGIA DE PESQUISA/ PROJETO/ TCC 47 
INFORMÁTICA / SISTEMAS / CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 874 
LITERATURA INFANTO-JUVENIL 7 
FILOSOFIA 136 
ESPIRITISMO/ PARAPSICOLOGIA / OCULTISMO 26 
PSICOLOGIA / AUTOAJUDA/ PSICANÁLISE 129 
DROGAS 25 
SEXUALIDADE 16 
RELIGIÃO 57 
CIÊNCIAS SOCIAIS / COMUNICAÇÃO 101 
MEIO AMBIENTE 174 
FEMINISMO/ GRUPOS SOCIAIS 3 
POLÍTICA 21 
ECONOMIA 57 
SEGURANÇA DO TRABALHO 150 
DIREITO 191 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CIÊNCIA MILITAR 5 
EDUCAÇÃO 194 
FOLCLORE/ Cultura 43 
INGLÊS DIDÁTICO 352 
FRANCÊS DIDÁTICO 2 
PORTUGUÊS 197 
ESPANHOL DIDÁTICO 111 
DICIONÁRIO EM PORTUGUÊS 42 
DICIONÁRIO EM ESPANHOL 20 
DICIONÁRIO EM INGLÊS 75 
DICIONÁRIO EM LATIM 1 
MATEMÁTICA 141 
ASTRONOMIA 3 
FÍSICA 47 
QUÍMICA 505 
BIOLOGIA 115 
BIOQUÍMICA 20 
SAÚDE 851 
AUTOMAÇÃO / ELETROELETRÔNICA / MECÂNICA / MECATRÔNICA 989 
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL 1174 
EDIFICAÇÕES / ENGENHARIA CIVIL / ARQUITETURA 518 
ARTES/ JOGOS/ MÚSICA/ TEATRO/ FOTOGRAFIA 167 
MODA / ARTESANATO / COSTUMES / ETIQUETA 19 
TURISMO 163 
LITERATURA 1616 
GEOGRAFIA E HISTÓRIA GERAL 213 
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DOS ÓRGÃOS DE APOIO 
 
Constituem-se órgãos de apoio aos serviços auxiliares da direção e dos setores 
técnico-administrativos: 
 
I - serviço de recepção, portaria e protocolo; 
II - serviço de apoio nos laboratórios; 
III - serviço de controle e reprodução de material didático; 
IV - serviço de manutenção e conservação de oficinas e laboratórios; 
V - serviço de guarda e manutenção do patrimônio; 
VIII - serviço de copa e cozinha; 
VII - serviço de limpeza e manutenção. 
 

As atribuições dos serviços auxiliares da direção e dos setores técnico-administrativos 
são regulamentados por portaria do Diretor do Ensino Tecnológico. 

 
 
6. POLÍTICA DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES 
 

- Dependência - o aluno com rendimento insatisfatório em até três componentes 
curriculares, a critério do Conselho de Curso, poderá ser classificado no módulo 
subsequente em regime de dependência, devendo submeter-se, neste módulo, a 
programa especial de estudos, conforme regulamentado pela Portaria DIR/FIEC 
1/2017  de 20/09/2017. 
 
- Aproveitamento de Estudos –  pode ser concedido o aproveitamento de estudos após 
análise do currículo e avaliação dos conhecimentos e das habilidades adquiridas, para 
o devido aproveitamento de estudos. 
 
- Recuperação da Aprendizagem – a recuperação é contínua, oferecida no decorrer do 
processo, e quando necessária, no final dos módulos, dos blocos temáticos ou 
projetos, conforme determinado na organização curricular do respectivo plano de 
curso. 
 
- Compensação de Ausências – aos alunos que ultrapassarem o limite permitido para 
as faltas, desde que devidamente justificadas, pode ser oferecida a oportunidade de 
Compensação de Ausências. 
 
- Realização de Aulas Práticas no Laboratório. 
 
- Realização de Aulas Teóricas e dinâmicas em grupo. 
 

BIOGRAFIA 106 
GEOGRAFIA E HISTÓRIA 300 
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- Realização de Ciclo de Palestras - objetivo principal a apresentação e discussão de 
temas relevantes e atuais envolvendo o conhecimento da área do Curso Superior 
Tecnológico de Processos Químicos. 
 
- Orientações para a Elaboração de Projetos relacionados com o curso. 
 
- Realização de Visitas Técnicas - a visita técnica e uma ferramenta eficaz no processo 
de ensino-aprendizagem que auxilia os acadêmicos na percepção da relação entre a 
teoria e a pratica, proporcionando o desenvolvimento de uma visão crítica e reflexiva 
sobre a realidade. 
 
-  Projeto Aluno Saudável - Através deste projeto é realizado uma investigação do 
histórico de saúde pessoal e familiar do aluno, medição de pressão arterial, peso, 
altura, calculado índice de massa corpórea, teste de glicemia e teste de acuidade 
visual. Na ocasião do teste os alunos participantes são informados sobre às alterações 
detectadas, além da orientação sobre alimentação saudável e inclusão de atividade física 
como forma de prevenção de agravos, como também, controle dos níveis pressóricos, 
glicemia capilar e consulta periódica com médico. 
 
- Orientações quanto a realização do Estágio Supervisionado obrigatório. 
 
 

7. INFRA-ESTRUTURA 
 
7.1  INFRA-ESTRUTURA FÍSICA 

   
UNIDADE I 
LABORATÓRIOS EXISTENTES  
- Laboratório de Química I 
- Laboratório de Química II 
- Laboratório de Análise Instrumental 
- Laboratório de Análises Clínicas 
- Laboratório de Idiomas 
- 3 Laboratórios de Informática / Internet 
- Laboratório de Informática – Autodesk 
- Laboratório de Informática – Modelagem 3D 
- Laboratório de Desenho 
- Laboratório Edificações 
- Laboratório de Hidráulica 
- Laboratório de Pneumática 
- Laboratório CNC 
- Laboratório de Solda 
- Laboratório de Pintura 
- Laboratório de Máquinas 

DESCRIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 
 
 

LABORATÓRIO DE QUÍMICA I  
1 ARMÁRIO ALTO MEDINDO 925X2300X755MM EM MDF, 12 GAVETAS 
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1 ARMARIO CORTA FOGO GABINETE COM 100 X 100 
1 ARMÁRIO DE AÇO ESMALTADO COM 02 PORTAS 
1 ARMARIO MDF  250 X 700 X 2000 PARA REAGENTES 
4 BANCADAS EM MÁRMORE COM PIAS 
16 BANQUETA ALTA EM VINIL PRETO - COM ENCOSTO 
2 CADEIRAS FIXA EM VINIL PRETO 
1 CONJUNTO LAVA OLHO E CHUVEIRO DE EMERGÊNCIA  
3 ESTANTE EM AÇO  COR CINZA 
1 MANTA CORTA FOGO 
1 MESA RETA 120CM X 60CM 
1 MICROCOMPUTADOR COM MONITOR  
1 MURAL TAMANHO 1,20 X 0,75 M EM AÇO CARBONO 
1 QUADRO BRANCO EM FÓRMICA  
1 APARELHO DE JAR TEST  
1 BALANÇA SEMI- ANALÍTICA COM 3 CASAS DECIMAIS, CARGA MÁXIMA DE 400G; 
2 BOMBAS DE VÁCUO  
2 BURETA ELETRÔNICA DIGITAL, 
3 CAPELAS 
1 CAPELA DE FLUXO LAMINAR  
1 CHAPA  AQUECEDORAS  
1 DEIONIZADOR DE ÁGUA E COLUNA  
2 DESSECADOR DE VIDRO GRANDE  
1 ESTUFA DE CULTURA E BACTERIOLOGIA, 36 LITROS 
1 ESTUFA PARA ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM  
 
 
LABORATÓRIO DE QUÍMICA II   
1 ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS COR CINZA 
4 BANCADAS EM MÁRMORE COM PIAS 
16 BANQUETA ALTA EM VINIL PRETO - COM ENCOSTO 
1 CADEIRA FIXA - BRAÇO FIXO 
1 CONJUNTO LAVA OLHO E CHUVEIRO DE EMERGÊNCIA  
1 MANTA CORTA FOGO 
1 MESA RETA 120CM X 60CM 
1 MICROCOMPUTADOR COM MONITOR  
1 MURAL TAMANHO 1,20 X 0,75 M EM AÇO 
1 QUADRO BRANCO EM FÓRMICA  
1 AGITADOR DE PENEIRAS ELETROMECÂNICO 
1 APARELHO DIGESTOR E DESTILADOR  
1 BALANÇA CARGA DE 200 À 250 G 
1 BALANÇA DE PRECISÃO - SEMI ANALITICA 
1 BALANÇA TÉCNICA ELETRÔNICA, COM CAPACIDADE DE 3000 GRAMAS, PRECISÃO DE 
0,1 GRAMA 
1 BANHO-MARIA MICROPROCESSADO PID C/ SENSOR TIPO PT 100, TEMPERATURA  
 ATÉ A 70 ºC 
2 CAPELAS 
1 CENTRIFUGA ELÉTRICA PARA 8 TUBOS   
1 CHAPA AQUECEDORA 
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1 DEIONIZADOR DE ÁGUA E COLUNA  
4 DESSECADOR DE VIDRO  
1 ESTUFA PARA ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM  
4 TERMÔMETROS DIGITAL  
1 FORNO MUFLA   
5 MEDIDOR DE PH/M V/GRAUS C, DIGITAL DE BANCADA 
2 PRATELEIRA C/ 5 DIVISORES 
1 ROTA EVAPORADOR 
 
 
LABORATÓRIO DE ANÁLISE INSTRUMENTAL  
1 APARELHO DE AR CONDICIONADO S 30.000 BTU 
1 ARMÁRIO DE AÇO ESMALTADO COM 02 PORTAS 
2 BANCADAS EM MÁRMORE  
1 CONJUNTO LAVA OLHO E CHUVEIRO DE EMERGÊNCIA  
1 GELADEIRA- 320 L  
1 IMPRESSORA JATO DE TINTA  
1 MANTA CORTA FOGO 
1 MICROCOMPUTADOR 
2 PRATELEIRA CINZA EM AÇO INOX 
1 QUADRO BRANCO EM FÓRMICA  
2 CAPELAS   
1 CROMATOGRÁFICO GASOSO  
1 FOTOCOLORÍMETRO  
1 CONDUTIVÍMETRO PORTÁTIL  
1 REFRATÔMETRO DE BANCADA  
3 ESPECTROFOTÔMETRO  
1 TURBIDÍMETRO MICROPROCESSADO DIGITAL  
1 SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA, COM OSMOSE RESERVA  
1 MURAL TAMANHO 1,20 X 0,75 M EM AÇO 
1 ESCADA DE ALUMINIO 
2 GERADOR DE AGUA OZONIZADA PARA TORNEIRAS 
10 AGITADOR MAGNETICO 
3 AGITADOR MECÂNICO, CAPACIDADE DE 16 LITROS, ROTAÇÃO REGULÁVEL 
1 APARELHO DE PONTO DE FULGOR, VASO FECHADO 
4 BALANÇA ANALÍTICA COM CAPACIDADE DE 200 G,  
1 BANHO-MARIA DE 6 BOCAS 
6 BANQUETA ALTA EM VINIL PRETO - COM ENCOSTO 
1 CENTRIFUGA ELETRICA P/ 8 TUBOS DE 12ML 
1 COLORÍMETRO DE DISCO PARA FERRO E CLORO 
1 CONTADOR DE COLÔNIA, COM SISTEMAS DE CONTAGEM ELETRÔNICA 
1 COPO FORD N. 4  
1 ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM DE FILTRO DE LINHA 220/220V  
4 FONTE DIGITAL DE CORRENTE  
1 FOTÔMETRO DE CHAMA 
1 FOTÔMETRO MULTIPARÂMETRO DE BANCADA  
7 MANTA AQUECEDORA ELETRICA 
1 MEDIDOR DE OXIGENIO DISSOLVIDO 
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4 MICROSCOPIO BIOCULAR. 
8 MULTÍMETRO DIGITAL 
1 POLARÍMETRO DE BANCADA 
1 TITULADOR KARL FISHER 
1 VISCOSÍMETRO BROOK FIELD (VISCOSÍMETRO ROTATIVO MICROPROCESSADO) 
  

VIDRARIAS 

 08 ALÇA NÍQUEL CROMO  
64 ALMOFARIZ COM PISTILO   
32 BAGUETA DE VIDRO  
08 BARRILETE EM PVC 
8 BALÃO DE DESTILAÇÃO 250 ML  
8 BALÃO DE FUNDO CHATO 250 ML  
16 BALÃO FUNDO CHATO 500 ML  
24 BALÃO VOLUMÉTRICO 100 ML 
16 BALÃO VOLUMÉTRICO 200 ML 
24 BALÃO VOLUMÉTRICO 250 ML  
24 BALÃO VOLUMÉTRICO 500 ML  
08 BALÃO VOLUMÉTRICO 1000 ML  
32 BECKER 50 ML 
32 BECKER 100 ML  
32 BECKER 250 ML  
40 BECKER CAPAC.400ML  
32 BECKER 1000 ML  
16 BICO DE BUNSEN  
16 BURETA 50 ML 
04 CADINHO DE GOOCH  
08 CADINHO DE VIDRO  
16 CADINHO PORCELANA 
16 CÁLICE GRADUADO 15 ML  
16 CÁLICE GRADUADO 30 ML  
16 CÁLICE GRADUADO 60 ML  
16 CÁLICE 250 ML  
16 CÁPSULA DE PORCELANA  
24 CEPILHOS 
08 COLUNA DE VIGREUX   
16 CONDENSADOR TIPO BOLAS  
01 CRONÔMETRO  
08 CUBA DE VIDRO 
04 ELETRODO CALOMELANO    
04 ELETRODO DE PH    
04 ELETRODO DE PLATINA  
24 ERLENMEYER 125 ML    
24 ERLENMEYER 250 ML  
16 ERLENMEYER 500 ML 
08 ERLENMEYER ESMERILHADO COM TAMPA   
02 ESCORREDOR VIDRARIAS PVC  
24 ESPÁTULA INOX  
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24 ESTANTES PARA TUBO DE ENSAIO   
06 EXTRATOR SOXLETH-CONJUNTO  
16  FUNIL ANALÍTICO RAIADO    
08 FUNIL BUCHENER   
08 FUNIL SEPARAÇÃO 250 ML  
24 FRASCO CONTA GOTAS PLÁSTICO        
24 FRASCO REAGENTE COM TAMPA AZUL  
04 PESA FILTRO  
08 PICNÔMETRO    
32 PINÇA CONDENSADOR 
16 PINÇA DUPLA PARA BURETA  
16 PIPETA GRADUADA 5 ML 
16 PIPETA GRADUADA 10 ML 
16 PIPETA VOLUMÉTRICA 1 ML  
16 PIPETA VOLUMÉTRICA 10 ML   
16 PIPETA VOLUMÉTRICA 20 ML  
16 PIPETA VOLUMÉTRICA 50 ML   
16 PIPETADOR 3 VIAS   
8 PIPETADOR PIN PAMP  
100 PIPETA PASTEUR COM TETINA      
32 PISSETAS PLÁSTICAS 250 ML 
24 PROVETA 10 ML 
24 PROVETA 100 ML 
16 PROVETA 250 ML   
50 ROLHAS DE BORRACHA   
16 TELA DE AMIANTO 
16 TENAZ   
16 TERMÔMETRO ESCALA –10 –250 GRAUS  
05 TERMOPAR   
16 TRIANGULO DE PORCELANA        
16 TRIPÉ DE FERRO  
36 TUBO DE CENTRIFUGA 12 ML  
36 TUBO DE CENTRÍFUGA 15 ML  
08 TUBO DE THIELLE  
24 TUBOS DE NESLLER     
24 SUPORTE UNIVERSAL         
36 VIDRO DE RELÓGIO     
 
 
REAGENTES   
500 mL Acetato de Etila 
300 g Acetanilida 
80 g Acetato de Amônio 
70 g Acetato de Bário 
1 L Acetato de Butila 
180 g Acetato de Cálcio 
300 g Acetato de Chumbo 
450 g Acetato de Sódio 
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1700 mL Acetona 
2800 mL Ácido acético 
20 g Ácido Benzóico 
400 g Ácido Bórico 
500 g Ácido Cítrico PA 
2800 mL Ácido Clorídrico 
500 mL Ácido Fluorídrico 
380 mL Ácido Fosfórico 
1 L Ácido Nítrico 
280 g Ácido Oxálico 
500 g Ácido Salicílico 
240g Ácido Pícrico 
1700 mL Ácido Sulfúrico 
160 g Ácido Tartárico 
400 mLÁgua Bromada 
10 g Alaranjado de Metila 
35 L Álcool Etílico comercial 
30 L Álcool Etílico PA 
900 mL Álcool iso-amílico 
400 mL Álcool Iso-Propílico 
800 mL Álcool Butílico Terciário 
100 mL Álcool Metílico 
900 mL Álcool n butílico 
1 L Aldeído benzóico 
40 g Alfa-Naftol 
25 g Alizarina 
50 g Alumínio em Aparas 
370 g Alumínio em Pó 
800 g Amido Solúvel 
200 mL Anidrido Acético 
200 mL Anilina 
20 g Azul de Bromofenol 
17 g Azul de Bromotimol 
3 g Azul de Metileno 
10 g Azul de Timol 
2 g Àcido periódico 
100 mL Benzeno 
15 g Beta-Naftol 
200 g Bicarbonato de Potássio 
100 g Bicarbonato de Sódio 
1 L Biodisel 
80 g Bissulfito de Sódio 
130 g Bromato de Potássio 
190 g Brometo de Potássio 
70 g Brometo de Sódio 
230 g Carbeto de Cálcio 
200 g Carbonato de Amônio 
260 g Carbonato de Cálcio 
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250 g Carbonato de Magnésio 
700 g Carbonato de Sódio 
50 g Carvão Ativado 
150 g Chumbo em esferas 
210 g Cloreto de alumínio 
0,5 g Cloreto de Paládio 
480 g Clorato de Potássio 
250 g Cloreto de Amônio 
280 g Cloreto de Bário 
370 g Cloreto de Cálcio 
80 g Cloreto de Cobalto 
0 g Cloreto de Cobre I 
150 g Cloreto de Cobre II 
230 g Cloreto de Estanho 
160 g Cloreto de Estrôncio 
500 g Cloreto de Magnésio 
70 g Cloreto de Mercúrio II 
200 g Cloreto de Potássio 
400 mL Cloreto de Titânio III 
1400 g Cloreto de Sódio 
420 g Cloreto de Ferro III 
220 g Cloreto de Mercúrio I 
250 g Cloreto de zinco  
2 L Clorofórmio 
180 g Cobre em Limalha 
20 g Crisoidina G 
400 g Cromato de Bário 
100 g Cromato de Potássio 
50 g Cromato de Sódio 
200 g Cianeto de sódio 
60 g Cianeto de potássio 
250 mL Cloreto potássio para eletrodo- solução 
250 mL Ciclo hexano 
1 L Ciclohexanol 
1 L1,2 Dicloroetano(Cloreto de Etileno) 
380 g Dicromato de Amônio 
480 g Dicromato de Potássio 
25 g 2,4 - DinitroFenilHidrazina 
50 g Dimetilglioxima 
400 g Dióxido de Chumbo 
80 g Dióxido de Manganês 
40 g Dióxido de Titânio 
4 L Dipropilenoglicol 
900 mL Dissulfeto de Carbono 
1100 mL EDTA Dissódico 
100 mL Elastina líquida 
200 g Enxofre em Pó 
180 g Estanho Granulado 
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50 g Estanho em Pó 
900 mL Eter Etílico 
700 mL Etilenoglicol 
100 g Fenol Sólido 
950 mL Fenol Líquido PA 
100 g Fenolftaleína  
20 g Ferricianeto de Potássio 
30 g Ferro em Aparas 
800 g Ferro em Pó 
80 g Ferrocianeto de Potássio 
40 g Fluoresceína Sódica 
340 g Fluoreto de Sódio 
1 L Formaldeído 
200 mL Formamida 
600 g Fosfato Bibásico de Potássio 
300 g Fosfato Bibásico de Sódio 
800 g Fosfato Monossódico 1-Hidratado 
500 mL Fucsina Fenicada de gram  
50 g Frutose (D-) 
1 L Furfurol 
1 L Glicerina PA 
250 mL Glicerina p/banho  
270 g Glicose (D+) - dextrose 
440 g Goma Arábica 
480 g Glicina 
140 g Grafite em Pó 
25 g Graxa de Silicone 
3100 mL Hexano 
250 g Hidróxido de Alumínio 
2400 mL Hidróxido de Amônio 
400 g Hidróxido de Bário 
250 g Hidróxido de Cálcio 
350 g Hidróxido de Magnésio 
200 g Hidróxido de Potássio 
2 Kg Hidróxido de Sódio 
300 g Iodato de Potássio 
600 g Iodeto de Potássio 
80 g Iodo Sublimado 
200 mL Karl Fischer Solução Única 
200 g Lactose (D+) 
500 mL Lugol Fraco (Forte) 
100 g Magnésio em Raspas 
40 g Maltose(D-) 
80 mL Mercúrio Metálico 
450 mL Metacrilato de metila 
150 g Metasilicato de Sódio Pentahidrato 
40 g Molibdato de Amônio 
15 g Murexida 
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900 mL Miristato isopropila 
400 g Naftaleno em Pó 
50 g Negro de Eriocromo T 
50 g Ninidrina 
430 g Nitrato de alumínio 
400 g Nitrato de Amônio 
150 g Nitrato de Bário 
200 g Nitrato de Bismuto 
100 g Nitrato de Cádmio 
350 g Nitrato de Cálcio 
420 g Nitrato de Chumbo 
40 g Nitrato de Cobalto 
420 g Nitrato de Cobre II  
50 g Nitrato de Cromo 
200 g Nitrato de Ferro III 
240 g Nitrato de Magnésio 
80 g Nitrato de Manganês 
40 g Nitrato de Níquel 
150 g Nitrato de Potássio 
260 g Nitrato de Prata 
450 g Nitrato de Sódio 
80 g Nitrato de Zinco 
40 g Nitrito de Sódio e Cobalto(Hexanitrocobaltato) 
300 g Nitrito de Sódio  
200 mL Nitrobenzeno 
20 g Nitroprussiato de Sódio 
100 g Ovoalbumina 
200 g Oxalato de Amônio 
8 g Orcinol 
320 g Oxalato de Sódio 
250 mL O-xilene 
300 g Óxido de Cobre II 
40 g Óxido de Cobre I 
250 g Óxido de Cálcio 
250 g Óxido de Chumbo 
380 g Óxido de Magnésio 
20 g Óxido de Mercúrio (amarelo) 
80 g Óxido de Ferro III 
10 g Óxido de Zinco 
470 g Parafina Sólida 
20 g Patent Blue VF 
480 g Persulfato de Amônio 
470 g Permanganato de Potássio 
420 mL Peróxido de Hidrogênio 35% (PA) 
130 g Persulfato de Potássio 
900 mL Piridina 
2 g Púrpura de Bromocresol 
100 g Resorcina 
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60 g Sacarose 
50 g Sílica Gel Azul 2/4mm 
1300 mL Solução de Iodo Cloro seg. Wij's 
960 g Sulfato de Cobre II 
180 g Sulfato de Alumínio 
90 g Sulfato de Alumínio e Potássio(Alúmen de Potássio) 
480 g Sulfato de Amônio 
890 g Sulfato de Bário 
150 g Sulfato de Cálcio 
300  g (Sulfato Ferroso Amoniacal) 
30 g Sulfato de Lítio 
550 g Sulfato de Magnésio 
35 g Sulfato de Manganês 
50 g Sulfato de Mercúrio 
770 g Sulfato de Potássio 
2700 g Sulfato de Sódio 
700 g Sulfato de Zinco 
100 g Sulfato de Ferro II 
450 g Sulfeto de Ferro 
250 g Sulfeto de Sódio 
950 g Sulfito de Sódio 
400 g Sódio metálico 
100 mL Sulfeto amônio 
250 g Tartarato de Sódio e Potássio 
400 g Tetraborato de Sódio 
0 g Timolftaleína 
40 g Tioacetamida 
400 g Tiocianato de Amônio 
300 g Tiocianato de Potássio 
570 g Tiossulfato de Sódio 
20 g Tiouréia 
50 g Tirosina (L) 
800 mL Toluol 
140 g Trióxido de Arsênio 
20 g Triptofano (L) 
10 g Tungstato de Sódio 
750 g Uréia 
15 g Verde de bromocresol 
10 g Verde Malaquita 
3 g Vermelho de Fenol 
20 g Vermelho de Metila 
100 g Vanilina (Aldeído Vanílico) 
10 g Violeta cristal 
60 g Zinco Granulado 
150 g Zinco Polvere 
 
 
REAGENTES SANEANTES PRODUTOS LINHA HIGIENE PESSOAL QUÍMICA  
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2450 g Álcool ceto estearílico  
1 Kg Álcool Cetoestearílico Etoxilado 
1700 g Ácido esteárico  
800 mL Ácido Lático 
700 mL AMP 95 
5 L Amida 80(dietnolamina ácdograxo coco 
3700 mL Amida 90(dietnolamina ácdograxo coco 
1400 g Álcool cetílico  
800 mL Ácido sulfônico 
500 mL Butilglicol  
170 g BHT (antioxidante) 
1 L Base amaciante 
0 g Base perolizante shampo a frio(laurion EG) 
1500 g Barrilha leve 
1400 mL Cocoamida propil betaína(tensoativo anfótero) 
1300 mL Cloreto benzalcônio (germicida) 
3 L Cloreto cetil trimetil amônio(quaternário condic.) 
600 g Carbopol  
800 g Carboxi Metil Celulose 
30 g Conservante líquido shampo-mistura parabenos 
500 g Conservante contra mofo (Sorbato de Potássio)  
1 L Dietanolamina 
500 g Goma Xantana 
500 mL Isotiazolinona(conservante) 
20 L Lauril éter sulfato sódio(shampo) 
1 L Lauril Sulfato de Trietanolamina 
700 mL Lauril sulfoccinato de sódio 
100 g Lanette N 
3 Kg Monoestearato glicerila(MEG) 
80 g Nipagin (metil parabeno) 
170 g Nipazol (propilbarabeno) 
120 g Natrosol 
10 mL Oleo Essencial de Citronela 
10 mL Óleo Essencial de Eucalipto 
10 mL Oleo Essencial de Hortelã 
10 mL Óleo Essencial de Laranja Doce 
850 mL Oleo lavanda 
800 mL Óleo pinho 
1 L Óleo de Ricino (oleo de mamona) 
500 mL Óleo eucalipto 
500 mL Óleo de Macadâmia  
700 mL Óleo mineral  
1 L Óleo de silicone 
150 mL Phenonip ou Phenova  (Mistura de parabenos) 
700 g Polawax (base creme mão) 
2 L Propilenoglicol 
300 mL Proteína Hidrolisada da Seda 
900 mL Renex  
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2 L ricenoleato de sódio 
1 L silicato de sódio 
1 L Silicone DC-200 
1 L Silicone DC-245 (Silicone Volátil) 
1 Kg uréia técnica 
1700 mL vaselina líquida 
0 Viscosificante para Xampoo 
900 mL Extrato de Uva para shampoo 
0 Extrato de Pêssego 
700 mL Extrato de Algas marinhas 
200 mL Extrato de Camomila 
800 mL Extrato de calendula 
200 mL Extrato de aloe vera 
700 mL Extrato de maracujá 
700 mL Extrato de hamamellis 
200 mL Extrato Glicólico de Hortelã 
100 mL Extrato de centella asiática 
100 mL Extrato de henna 
600 mL Extrato castanha índia 
200 mL Extrato de erva doce 
1 L Extrato Glicólico de Aveia 
500 mL Extrato Glicólico de Bardana  
500 mL Extrato Glicólico de Ginseng 
200 mL Extrato Glicólico de Jaborandi  
1 L Extrato  Glicólico de Mamão Papaya 
1 L Extrato Glicólico de Maracujá 
0 Essência  tipo Baby para shampoo 
300 mL Essência  tipo Erva Doce para shampoo 
10 mL Essência tipo Ervas Finas para cremes 
0 Essência de Uva para shampoo 
10 mL Essência de Pêssego 
70 mLEssência de Algas marinhas 
800 mL Essência de Camomila 
300 mL Essência de Pitanga  
20 mL Essência infantil shampo Pom Pom - nenem 
0 Essência para amaciante fofo 
200 mL Essência maçã verde para detergentes 
0 Essência pinho para saneantes 
0 Essência nirvana para sanenates 
40 mL Essência de alfazema para cosméticos 
60 mL Essencia herbal 
30 mL Essência de lavanda 
50 mL Essencia maracujá 
150 mL Essenica bergamota 
0 Essenica algodão soft 
900 mL Essência campestre para limpador 
200 mL Essência de Confort Aloe Vera amaciant 
10 mL Essência tipo Aconchego bebe amaciat 
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70 mL Essência de abacaxi para saneantes 
180 mL Essencia de chicletes 
0 Essencia de jasmim 
80 mL Essencia confort azul 
700 mL Essencia bouquet confort 
250 mL Essencia maçã vermelha saneantes 
100 mL Essencia patchuoly 
90 mL Essencia verbena 
500 mL Essência de talco para saneantes 
200 mL Essencia tipo dove 
 
 
REAGENTES (AULAS PRÁTICAS E PROJETO ESTÁGIÁRIOS)  
700 mL Acetato de Tocoferol ( Vit E) 
20 L Álcool 70 
500 mL álcool cereais 
10 g Ágar 
100 g Aerosil (Dióxido de Silício) 
500 g Alantoína 
500 g Benzoato de Sódio 
500 g Cânfora 
900 g Estereato de Magnésio 
100 mL Flavorizante Franboesa 
100 mL Flavorizante Menta 
100 mL Flavorizante baunilha 
300 g Gluconato de Cálcio 
200 g Lactose 
700 mL Lauril Sulfato de Sódio 
400 g Goma Arábica 
11 cx Márcara Cirúrgica 
600 g Mentol 
180 g Mix de Gomas (Goma Guar e Goma Xantana) 
600 g Omeprazol 
400 g Peróxido de Benzoíla  
1 L Reativo Felhing A 
0 Reativo Felhing B 
1 L Reativo de Barfoed 
600 mL Reativo de Bial 
300 mL Reativo de Millon 
50 mL Retinol A (Vitamina A) 
900 mL Salicilato de Metila 
1 Kg Sorbitol 
800 g Talco 
3 cx Touca descartável 
800 g Triclosan (Irgasan)  
200 g Vitamina C 
2500 L Lanolina etoxilada 50% 
2 L Álcool de lanolina acetilado e etoxilado  
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50 Kg Base para sabonete glicerinado barra transparente 
10 Kg Cera de abelha Grau Cosmético ou branca. 
3 Kg D-pantenol 
2 Kg Digluconato de clorexidina 
2 Kg Dióxido de silício coloidal 
400 mL Essência de camomila 
1 L Essência de mel 
2 L Extrato glicólico de arnica 
2 L Extrato glicólico de própolis 
2 L Extrato glicólico de mel 
2 L Extrato glicólico de romã 
2 L Extrato glicólico de salvia 
4 L Lanolina anidra 
10 L Lauril éter sulfossuccinato de sódio 
2 L Lauril poliglucosideo 
10 Kg Manteiga de cacau 
6 Kg Manteiga de karitê 
5 Kg Monoestearato de glicerila 
2 Kg Monoestearato de polietilenoglicol 400 
2 L Oleato de decila 
8 L Óleo de amêndoas 
2 L Óleo de calêndula 
10 L Óleo de girassol 
30 L Óleo de laranja 
8 L Óleo de semente de uva 
2 L Polyquaternarium 7 (sal de amônio quaternário polimérico catiônico) 
2 L Tween 20 Monolaurato de Sorbitan Etoxilado 20 EO 
2 L Tween 80 Monooleato de Sorbitan Etoxilado 20 EO 
800 L Propilenoglicol - doação 
 
 
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS 

1 Equipamento Analisador Bioquímico Automatizado 
1 Equipamento Analisador de íons/eletrólitos 
1 Equipamento Coagulômetro 
1 Equipamento Analisador Hematológico Automatizado (contador  eletrônico de células) 

1 Leitor de microplacas para teste de Elisa 
   1 Lavador de microplacas para teste de Elisa 

1 Corador de lâminas automático 
1 Estufa de secagem e esterilização 
1 Estufa de Secagem e Esterilização 
1 Centrífuga de bancada para Micro-Hematócrito 
1 Centrífuga 
1 Estufa de Cultura Bacteriológica 

   1 Banho maria 
1 Agitador de Kline 
5 Aparelho Microscópio Biológico Binocular 
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5 Micropipeta Automática 50uL 
5 Micropipeta Automática 200uL 
5 Micropipeta Automática 1000uL 
3 Refrigerador de 240L. 
1 Homogeneizador horizontal de tubos 

 
 
LABORATÓRIO DE IDIOMAS 
 

1 Projetor fixo no teto 

1 Telão 

2 caixas de som no teto 

1 Apagador 

1 Quadro de avisos (verde) 

1 Quadro de avisos pequeno (branco) 

40 Cabines 

40 Cadeiras 

40 Telas, sendo: 1 Philips, 1 LG e 37 LeNovo 

40 Teclados, sendo 1 Philips, 2 LG e 37 LeNovo 

40 CPU´S LeNovo 

40 Fones de ouvido 

40 Mouses, sendo 39 LeNovo e 1 Genius 

1 Mesa de professor com: 1 cpu leNovo, 1 tela LeNovo, 1 teclado e um mouse 
LeNovo 

 
INFORMÁTICA  

SALA 10 
21 Computadores em rede 
01 Switch  
01 Aparelho retroprojetor 
3 Bandeiras (Indaiatuba, São Paulo, Brasil) 
2 Caixas de som 
2 Câmeras 
1 Lousa e apagador 
1 Quadro de avisos 
41 Cadeiras 
10 Mesas 
1 Ar condicionado  

  

SALA 05 
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21 Computadores em rede 
01 Switch  
01 Aparelho retroprojetor 
3 Bandeiras (Indaiatuba, São Paulo, Brasil) 
2 Caixas de som 
2 Câmeras 
1 Lousa e apagador 
1 Quadro de avisos 
41 Cadeiras 
1 Ar condicionado  
40 Carteiras  
10 Mesas 

 

SALA 09 
21 Computadores em rede 
01 Switch  
01 Aparelho retroprojetor 
3 Bandeiras (Indaiatuba, São Paulo, Brasil) 
2 Caixas de som 
1 Câmeras 
1 Lousa e apagador 
1 Quadro de avisos 
40 Cadeiras 
10 Mesas 
1 Ar condicionado   

 
Equipamentos do Laboratório de Informática – Autodesk – SALA 13 
21 computadores, Core I7, 8 Giga de RAM Windows 10, Monitor de 19”, teclado, CDR-
W e mouse 
Software Licenciado - Auto CAD 2018, Sketchup Profissional e Ftools.  
1 mesa e 1 cadeira para o professor 
20 conjuntos mesas para computadores e cadeiras 
40 carteiras universitárias, 
01 Projetor Multimidia Benq/MX819ST 
Quadro branco 

 
Equipamentos do Laboratório de Informática – Modelagem 3D – SALA 17 
21 computadores, Intel Xeon, 16 Giga de RAM Windows 10, Monitor de 21”, teclado, 
CDR-W e mouse 
Software Licenciado - Auto CAD 2019, Sketchup Profissional, Vray 3 para Sketchup e 
Promob, 
1 mesa e 1 cadeira para o professor, 
20 conjuntos mesas para computadores e cadeiras, 
01 Projetor Multimidia Benq/MX819ST 
Quadro branco 

 
Equipamentos do Laboratório de Desenho – SALA 19 



                                       
 

86 
 

01 microcomputador Dell optiplex 3200m – Mini PC 
01 Projetor Multimidia Benq/MX819ST 
40 pranchetas (1,00 x 1,20 m)  
1 Quadro branco 
40 Cadeiras 
1 mesa e 1 cadeira para o professor 
1 armário de aço 
Retroprojetor 
40 Kits discentes, contendo: 
40 escalímetros  
40 esquadro de 45º 
40 esquadro de 30º e 60º 
40 réguas “T” 
20 caixas de lápis de cor 
20 apontadores 
 
Equipamentos do Laboratório Edificações – SALA 20 
01 microcomputador Dell optiplex 3200m – Mini PC 
01 Projetor Multimidia Benq/MX819ST 
40 carteiras universitárias 
1 Quadro branco 
1 mesa e 1 cadeira para o professor 
1 armário de aço de duas portas 
06 Bancadas de trabalho em madeira  
Estante de aço com 5 prateleiras 
02 Conjunto de mini retifica com acessórios 
02 trenas digitais 
02 parafusadeiras 
05 trenas de fibra de vidro de 100 mts 
03 talhadeiras 
08 martelos 
04 ponteiros 
09 prumos 
04 desempenadeiras 
04 torquês armador 
02 alicates universal 7” 
06 alicates universal 8” 
05 espátulas 
01 brocha 
01 nível magnético 
05 níveis de alumínio 
03 colheres de pedreiro 
03 alicates de bico 
01 alicate de corte 
04 linhas de pedreiro 
80 capacetes de proteção individual 
07 painéis expositivos Tigre, Instalações Hidráulicas e Instalações Elétricas 
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Equipamentos Sala de Aula – SALA 18 
01 microcomputador Dell Optiplex 3200m – Mini PC 
01 Projetor Multimidia Benq/MX819ST 
40 carteiras universitárias 
1 Quadro branco 
1 mesa e 1 cadeira para o professor 
 

 
Instalações do Prédio de Automação Industrial 
Sala 01 (7 m²) – 1 computador 
Sala 02 (15 m²) – 4 cadeiras – 2 mesas – 1 computador – 1 nobreak - Impressora a laser 
monocromática BROTHER – 3 Armários  
Sala 03 (CNC) (22m²)  
Sala 04 (Hidráulica e pneumática) (22m²)  
Sala 05 (86m²) – 50 Carteiras universitárias de madeira– 42 cadeiras– 19 mesas para 
computador– 19 Computadores– 01 quadro branco– 01 kit multimídia 
Sala 06 (86m²) – 34 Carteiras universitárias de madeira– 19 mesas para computadores– 
19 Computadores– 01 quadro branco– 01 Kit multimídia  
Sala 09 (86m²) (Laboratório de eletrônica) – 35 cadeiras – 21 mesas – 1 lousa – 1 Kit 
Multimídia -  1 Computador - 12 armários  
Sala 10 (86m²) (Laboratório de Instalações elétricas) – 43 cadeiras – 24 bancadas – 1 
lousa – 1 Kit Multimídia. 1 Armário  
Sala 11 (63m²) – 40 cadeiras – 21 mesas – 1 lousa – 1 Kit Multimídia 
Sala 12 (Sala de projetos) – 4 cadeiras – 6 mesas – 1 lousa – 1 Kit Multimídia – 2 
Computadores 
Laboratório de solda - (48m²)  
Sala de pintura (13m²) 
 
 
EQUIPAMENTOS – SALAS 01/02/09/10 
4 Grampos 8” 
4 Grampos 6” 
4 Grampos 4” 
4 Grampos 3” 
Jogo de chave de fenda e estrelada 44 unidades 
8 réguas de metal 30, 50 e 60 cm 
8 Serra manual  
4 martelos 
Jogo de chave de boca combinada TRAMONTINA 6 a 32” 
Jogo de chave de boca combinada MAYLHE 6 a 32” 
Jogo de chave de boca combinada MAYLHE ¼ a 1.1/4”  
Jogo de chave estrela MAYLHE 6 a 32” 
4 Alicate de pressão 
16 desandador ( para cossinete e machos) 
6 esquadros  
2 Martelo removedor de solda (picador)  
1 Alicate rebitador  
1 Alicate groove look 
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11 Alicate universal  
13 Alicate de corte 
18 Alicate de bico 
42 Paquímetros  
2 Paquímetros analógicos  
1 Paquímetro digital 
1 Afiador de broca (eletric drill) 
1 Nível  
1 Jogo de chave ALLEN  
5 Chave ALLEN tipo T 
6 Mandril para torno  
1 Tipo alfabético  
1 Tipo numérico 
4 Ferramenta de desbaste  
52 Micrometros   
5 Micrometros digitais  
6 Relógios comparador  
4 Imicro 
1  Micro retifica e jogo de acessórios  
2 Ferramentas de desbaste interno 
2 Punção  
7 Maletas c/ peças para reparo d/ tornos  
1 Protetor auricular  
2 Trenas  
2 Fresas 
3 Estiletes  
1 Conjunto de machos para fresadora  
2 Escovas de aço 
1 Tesoura de aço 
3 Pares de mangotes de proteção 
1 Calibrador pneumático 
Fluido de corte (Machão) 
1 Ferramenta para recartilha  
1 Pistola de tinta com reservatório  
1 “Macaco” hidráulico 
22 cossinetes  
1 Ferramenta de desbaste; carbano 
1 Transferidor de grau 
6 Kits Arduino 
10 Kits Eletrônico básico 01-07 
10 Kits Eletrônico básico 01-06 
10 Kits Eletrônico básico 01-04 
1 Simulador de defeitos 
35 Motores WEG trifásico  
48 Trafos 
3 Escadas 
3 Painéis de instalação elétrica 
10 Paineis de teste trifásico 



                                       
 

89 
 

10 CLP’s  
10 Kits Smart PIC 
20 disjuntores  
15 Sockets de lâmpadas  
40 Lâmpadas 220v  
3 Interruptores diferenciais   
5 Micro OPLC 
3 Inversor de frequência  
27 Fontes 
20 Osciloscópio analógico  
20 Osciloscópio digital  
6 Geradores de sinal  
8 Gerador de função 
11 multímetros digitais  
4 Sugadores de solda 
8 Ferros de solda 220v 
84 Contatores de partida  
69 Contatores de comando  
33 Relé térmico  
50 Temporizador  
10 Delay 
9 Interruptores ON/OFF  
17 Chaves 3 estados  
13 Botoeiras duplas 
1 Buzzer 240v 
1 Botão de emergência  
23 LED 220v 
20 Botoeiras  
32 Contato de selo 
1 Unidade de frequência variável 
10 Placas de testes (MPL – A 11020E) 
30 Protoboards  
34 Kits de teste (Hidro Eletro)  
12 Lâmpadas de painéis 220v 
12 Terromêtro   
14 Regulador de frequência  
8 Watt Meter 
1 Testador de resistência 
1 Tacômetro Digital  
1 Megôhmetro (yokogawa) 
4 Fasímetro  
9 Alicate amperímetro  
12 Armários  
18 multímetros analógicos  
3 Furadores de placa 
3 Instrumento de teste (UC10A) 
1 Barramento de teste 
1 Plastificadora  
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1 Projeto de perfil 
1 Desenpeno de granito  
Prisma metálico  
Prisma magnético  
 
LABORÁTORIO DE HIDRÁULICA 
8 Válvulas hidráulicas de acionamento manual 4/2 vias 
8 Válvulas hidráulicas de solenoide retorno por mola 3/2 vias 
8 Válvulas hidráulicas de solenoide 4/3 vias   
5 Válvulas hidráulicas reguladoras de pressão unidirecional 
8 Válvulas hidráulicas reguladoras de pressão com retorno 
4 Motores hidráulicos rotativos 
4 Pistões hidráulicos de dupla ação 
30 Válvulas hidráulicas reguladoras de fluxo 
7 Válvulas hidráulicas de retenção manual 
8 Manômetros hidráulicos de Bourdon  
4 Bancadas Hidráulicas ( Com bomba e reservatório de óleo) 
1 Armário  
 
 
LABORATÓRIO DE PNEUMÁTICA 
4 Bancadas pneumática 
4 banquetas  
6 Válvulas direcionais 5/2 vias acionada por alavanca e retorno por mola 
6 Válvulas direcionais 3/2 vias acionada por solenoide e retorno por mola 
5 Válvulas direcionais 5/2 vias duplo piloto pneumático e retorno por mola 
7 Válvulas alternadoras elemento OU  
8 Válvulas de simultaneidade elemento E 
10 Válvulas direcionais 5/2 vias acionada por solenoide e retorno por mola 
9 Válvulas direcionais 3/2 vias acionada por botão e retorno por mola 
 
 
LABORATÓRIO CNC (Centro de Usinagem) 
1 Torno CNC EMCO Concept Turn 55 
1 1 Fresadora CNC EMCO Concept Mill 55;  
01 Scorbot – ER 5 plus 
2 Computadores 
2 Estabilizador  
 
 
 LABORATÓRIO DE SOLDA 
01 Bancada 
01 Prateleira de aço 
02 Cavaletes aço 
01 Guilhotina 
01 Máquina de Solda 
01 Mesa para solda 
01 Serra Policorte 
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01 Serra mecânica 
01 Morsa de bancada 
01 Guilhotina de bancada 
 
 
SALA DE PINTURA 
02 Armários de aço 
02 Pistolas de pintura 
01 Mangueira 
 
 
LABORATÓRIO DE MÁQUINAS 
14 Bancadas 
07 Tornos convencionais Manrod- MR334 
01 Fresadora ROCCO FFR 30 
02 Furadeiras de bancada Motomil FBM- 160i 220V 
03 Moto esmeril 
01 Desempeno de precisão 
01 Guincho Hidráulico tipo girafa 
01 Dobrador de tubo manual 
01 Forno Brasimet para tempera 
01 Furadeira de coluna Joinville 
32 Morsas de bancada 
05 Armários de aço 
01 Armário roupeiro de aço 16 portas 
02 Carrinhos porta ferramentas 
01 Platô divisor horizontal 
01 Platô divisor vertical 
15 Limas bastardas 
10 Limas murças 
05 Limas meia cana murças 
14 Limas meia cana bastarda 
04 Limas quadradas 
04 Limas redondas 
 
Dependências Auxiliares 
 

• Departamento de Eventos 
• Departamento de Cursos e Estágios 
• Banheiro Fem/Masc para funcionários - Adaptado para Deficientes 
• Sala do Arquivo (documentos e prontuários dos alunos) 
• Sala de Coordenação 
• Sala de Inspetoria 
• Pátio coberto 
• Central de Cópias 
• Cantina 
• Cozinha  
• Copa  
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• Departamento Pessoal 
• Sala de Reuniões 
• Almoxarifado 
• Datacenter/CPD 
• Secretaria Acadêmica 
• Sala dos Professores 
• Secretaria de Apoio 
• Sala da Secretaria Escolar 
• Sala da Direção 
• Auditório 

 
 
 
UNIDADE II 
 
LABORATÓRIOS EXISTENTES  

 
- Laboratório de Enfermagem 
- Laboratório de Cozinha/Nutrição 
- Laboratório de Idiomas 
- Fábrica Escola de Química - FEQ 
 
 

DESCRIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 
 
 

CURSO ENFERMAGEM  / SEGURANÇA DO TRABALHO 
01 mesa 
01 cadeira do docente 
Quadro branco 
Pia com gabinete e torneira 
05 lixeiras 
03 camas Fowler 
03 escadinhas 
03 hamper 
02 suportes de soro 
02 carrinhos de curativo com baldes 
Bacias 
03 balança antropométrica adulto 
02 balança antropométrica infantil 
01 réguas para estatura de bebês 
02 mesas para refeição 
01 cadeiras de rodas 
05 braçadeiras 
10 esfigmomanômetros 
11 estetoscópios 
04 armários 
07 bandejas 



                                       
 

93 
 

04 cubas redondas 
11 cubas rim 
16 caixas de alumínio (tipo marmita) para material de curativo 
68 pinças anatômicas  
03 pinça anatômica dente de rato 
38 pinças Kelly reta  
34 pinças Kelly curva 
18 tesouras Metzembau reta  
03 tesouras Metzembau curva 
16 tentacânulas 
03 bisturi 
09 toalhas de banho  
07 toalhas de rosto 
17 unidades de lençóis  
05 fronhas 
03 colchas 
02 travesseiros 
 
 
Material Didático 
Tomo humano sexo dual 
Esqueleto 
02 bonecos simuladores 
Boneco simulador de RCP 
Sistema urinário humano 
Aparelho digestório humano 
Pulmões 
Coração humano 
Seções da pelve com órgão genitais masculino e feminino 
Livros didáticos relativos à área de enfermagem 
01 Microcomputador  
02 Desfibrilador trainner 
 
Material de Consumo 
Álcool 
Papel toalha 
Sabonete líquido 
Gaze 
Algodão 
Papel Kraft 
Luvas de borracha 
Ataduras de crepe - diferentes tamanhos 
Sondas de tamanhos variados tipo; foley, levine, nelaton, sonda retal 
Equipo de soro (macro e microgotas) 
Bureta 
Equipo de PVC 
Agulhas 
Escalpe 
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Abocath - diferentes calibres 
Seringas 1, 3, 5 10 e 20 ml 
Saco de lixo 
Esparadrapo 
Micropore 
Fita crepe 
Aparelho de tricotomia 
Lâmina de bisturi 
Frascos de Soro Fisiológico 
Ampolas de água destilada 
 
 
CURSOS DE COZINHA  E NUTRIÇÃO E DIETÉTICA 
 
Laboratório de Cozinha/Nutrição 
 
EQUIPAMENTOS 
2   Termômetro  
5   Balança de cozinha  
5   Balança digital grande  
1  Batedeira industrial  
1  Chapa elétrica  
2  Processador industrial  
1  Fritadeira elétrica  
1  Fatiador de frios  
5  Micro-ondas  
1   Forno combinado  
1   Crepeira  
3   Termômetro preto  
1   Termômetro prata  
5   Air fryer  
2   Mixer  
2   Liquidificador industrial  
1   Liquidificador comum  
2  Extrator de suco  
5   Fogão portátil  
3   Batedeira  
1   Máquina profissional de café  
1   Moedor de café  
1   Cilindro de massas  
2   Varal de secar macarrão  
1   Molde de massa  
1   Pirâmide de acrílico dos alimentos  
 
 
UTENSÍLIOS  
62  Garfo de refeição  
21  Garfo de sobremesa  
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80   Facas  
30   Colher de sopa  
16  Colher de sobremesa  
11  Colher de chá  
12  Colher de café  
6   Faca de Legumes  
2   Faca de pão  
4   Faca grande  
9  Faca do chef  
7   Pegador de salada  
9   Pegador de macarrão  
5   Fouet  
3  Espremedor de limão  
1  Espátula de bolo  
2  Espátula de chapa  
3  Espátula de pizza  
15  Conchas  
7  Colher de servir  
6  Escumadeira  
5  Ralador  
7 Pão duro de ferro  
3 Funil de rede  
6  Acessório para raspar  
5 Cortador de pastel  
2 Boleador  
5 Descascador  
4 Martelo de carne  
3 Espremedor de alho  
5 Abridor de lata  
7 Tesoura  
3 Pegador de Sorvete  
1 Sacarrolha  
2 Escumadeira de pastel  
8 Pão duro amarelo  
4 Pão duro preto  
9 Espátula vermelha/preta  
5 Pincel de silicone  
5 Jogo de peneira de plástico com 3 peças  
10  Jogo com 3 peneiras em inox  
7  Colher de plástico de silicone  
6   Colher de plástico preta  
8   Colher de plástico vasada  
4   Espátula de bolo plástica  
5   Funil de plástico com 3 peças  
2   Fatiador de legumes  
35  Óculos de proteção  
5   Coqueteleira  
23  Prato raso  
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18  Prato fundo  
27  Prato de sobremesa  
4  Pirex  
4  Bowl de vidro  
6  Xícara medidora  
10  Copo americano  
6  Xícara  
1  Copo Long Drink  
5  Copo medidor azul  
10 Copo medidor transparente  
5  Jarra medidora  
3  Balança com prato  
9   Leiteira  
4   Omeleteira  
6   Frigideira  
5  Panela prata  
7   Panela de pressão  
9   Caçarola grande  
4  Caçarola pequena  
4   Panela preta  
1   Caçarola média  
5  Forma de pizza  
4   Forma retangular grande  
4  Forma retangular média  
3   Forma retangular pequena  
9   Forma de bolo redonda com furo no meio  
5  Escorredor de macarrão  
5  Tábua branca  
4  Rolo de macarrão  
2   Rolo de confeitaria liso de 36cm  
167  Bicos de confeiteiro diversos  
4   Luva de aço  
5  Termômetro infravermelho  
19   Colher medidora  
1   Cortador redondo  
1   Cortador quadrado  
2   Espremedor de batata  
3   Chaira  
1   Faca grande fina  
5  Escorredor de louça  
6   Espátula de confeitaria  
5   Bailarina para decorar bolo com base giratória  
6   Assadeira de alumínio pequena para torta e bolo  
6   Assadeira de alumínio média para torta e bolo  
6  Assadeira de alumínio grande para torta e bolo  
6   Forma de alumínio para torta com fundo removível 28cm  
6  Forma em alumínio para torta com fundo removível 17cm  
4  Forma para cupcake antiaderente com 12 cavidades  
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6  Forma de pão e bolo inglês antiaderente  
8 Batedor fouet em inox  
3 Boleira de plástico com cúpula  
1 Kit cortador quadrado liso para bolo com 7 peças em inox  
5 Bowl em aço inox de 24cm  
5 Bowl de vidro com tampa de 1,4l  
6 Conjunto de medidores de xícaras plásticas com 5 unidades  
6 Conjunto de medidas de colheres com 5 peças em plástico  
6 Espátula multiuso para massas 15 cm  
30  Forma para empada em alumínio n°5  
6   Forma redonda em alumínio com furo no meio  
8   Tapete de silicone culinário  
5   Caneca polvilhador em aço inox com controle de fluxo na alça  
5   Maçarico culinário  
3  Forma para mini quiche com fundo removível de 9 cm com 12 unidades  
2  Cortador de aço inox para petit four com 20 peças  
1   Jogo de aro cortador para bolo com 7 peças  
2  Rolo de confeitaria liso  
6   Jogo de bicos para confeitar com 16 peças  
3   Pirex retangular grande  
3  Pirex retangular pequeno  
2   Pirex redondo  
2  Jarra de vidro  
1  Balde de gelo  
12  Xícara de chá branca  
12 Xicara de café branca  
6   Xícara de chá azul  
22 Pires  
6   Ramequin  
2  Bowl louça branco  
12 Prato raso de porcelana branco  
12 Prato fundo de porcelana branco  
10 Prato de sobremesa de porcelana branco  
2  Prato raso branco decorado  
6  Prato raso jogo azul  
6  Prato fundo jogo azul  
6  Prato de sobremesa jogo azul  
32 Prato branco quadrado raso  
1   Prato branco quadrado de sobremesa  
6  Copo de suco  
9 pçs  Molde de coxinha  
5   Jogo de sobremesa  
39  Xicara de chá transparente com pires  
22  Xícara de chá Fiec com pires  
40  Xícara de café branca com pires  
32  Xícara de café fiec com pires  
21 Copo americano  
179 Copo de suco  



                                       
 

98 
 

6  Prato raso fiec  
36 Prato de sobremesa fiec  
55 Taça de vinho tinto  
56 Taça de água  
50 Taça de vinho branco  
12 Taça para espumante  
49 Taça grossa de vinho  
24 Copo de capuccino  
24 Copo long drink  
6  Taça de espumante azul  
7  Taça para cerveja  
5   Bandeja de inox  
2   Taça de acrílico grande  
3  Panela de pressão grande  
5  Panela de pressão média  
1  Forma retangular grande  
1   Tacho de pastel médio  
5   Formas de alumínio  
5  Panela de inox  
4  Caldeirão raso  
2   Caldeirão alto  
3  Caldeirão pequeno  
2   Caixa térmica grande   
4  Caixa térmica média   
6 Caixa plástica branca rasa   
3 Caixa plástica azul vazada   
8 Rechaud retangular   
4  Rechaud redondo   
3 Garrafa térmica grande   
 
 
LABORATÓRIO DE IDIOMAS 
 

1 Projeto fixo no teto 

1 Telão 

2 Caixas de som no teto 

1 Apagador 

40 Cabines 

40 Cadeiras 

40 Telas, sendo: 4 Philips, 1 LG e 35 LeNovo 

40 Teclados,sendo: 39 LeNovo e 1 Dell 

40 CPU’s LeNovo 

25 Fones de ouvido 



                                       
 

99 
 

40 Mouses, sendo 36 LeNovo, 2 Microsoft e 2 Dell 

1 Mesa de professor com: 1 cpu leNovo, 1 tela LeNovo, 1 teclado e um mouse LeNovo 

 

Fábrica Escola de Química - FEQ 
 

01 
 
AGITADOR MECÂNICO REF. Q253-2 

01 BALANÇA DIGITAL ELETRÔNICA- CARGA MÁXIMA 100 Kg 
01 BALANÇA DIGITAL ELETRÔNICA- CARGA MÁXIMA 15 Kg 
01 BALANÇA ELETRÔNICA- CAPACIDADE 3Kg 
01 BALANÇA ELETRÔNICA AD3300- CAPACIDADE 3,310Kg- MARTE 
01 CHAPA AQUECEDORA RETANGULAR 30X40 CM 
01 CHAPA AQUECEDORA COM PLATAFORMA RETANGULAR 
01 BOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL MONOBLOCO 
04 CAVALETE ENTONADOR DE ÓLEO COM RODAS 

02 
TANQUE CILÍNDRICO PARA PREPARAÇÃO DE LÍQUIDOS- COM AGITADOR PARA 
HOMEGENIZAÇÃO 

01 SISTEMA PARA ABRANDAMENTO DE ÁGUA 
01 CHUVEIRO LAVA OLHOS 
01 VISCOSÍMETRO BROOK FIELD (VISCOSÍMETRO ROTATIVO MICROPROCESSADO) 

01 AGITADOR MECÂNICO PARA ATÉ 30L 
01 AGITADOR MECÂNICO PARA ATÉ 30L 
01 REFRIGERADOR CONSUL FROST FREE 
01 MICROCOMPUTADOR ULTRACOMPACTO 
01 MONITOR DELL E1916H 
01 ENVASADORA MANUAL PARA ENCHIMENTO DE LÍQUIDOS E PASTA EM POTES 
01 IMPRESSORA JATO DE TINTA  
01 AGITADOR MECÂNICO p/ 100Kg - FIEC MIX- FM 2017 

 
Dependências Auxiliares 
 

• Pátio Coberto 
• Sanitário masculino para os alunos 
• Sanitário feminino para os alunos 
• Auditório 
• Central de cópias 
• Copa funcionários 
• Cozinha funcionários 
• Microcomputador / receptor de TV por Satélite / TV 
• Sanitários masculino e feminino para funcionários 
• Sala de Inclusão Digital GESAC – 10 microcomputadores / ar condicionado / 

lusa branca / tela de projeção 
• Biblioteca  
• Diretoria 
• CPD 
• Secretaria Escolar 
• Sala dos Professores 
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• Secretaria de Informática Básica 
• Sala de Coordenação 

 
 

8. AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
(Em andamento) 

 
9 . ASPECTOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS 

A Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura (FIEC), criada pela Lei Municipal 2.162 
de 03 de Outubro de 1985, mantida pela Prefeitura Municipal de Indaiatuba, tem 
como objetivo  promover em parceria com a Prefeitura de Indaiatuba o Ensino Técnico 
e Tecnológico 100 % gratuitos, reconhecidos nacionalmente e que são referência para 
outras escolas. 
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Justificativa e Objetivos do Curso 
 
1.1 – Justificativa 
  O município de Indaiatuba pertence à Região Metropolitana de Campinas, 
possuindo características que o inserem como participante ativo na área industrial da 
região e do Estado de São Paulo, com inúmeros estabelecimentos industriais, comerciais 
e de serviços, destacando-se por apresentar uma insuperável localização a 100 km da 
Capital, boa infra-estrutura e altos indicadores de qualidade de vida.  
 O município se beneficia também da situação geográfica em que se insere. Isto 
agrega vantagens evidentes: mão-de-obra de melhor qualificação, rede de serviços de 
apoio terceirizáveis, além dos recursos de infra-estrutura básica e a vantagem estratégica 
da logística com a proximidade do aeroporto internacional de Viracopos.  

A área de Química abrange desde indústrias de grande porte que trabalham com 
tecnologia de ponta até aquelas de pequeno porte que utilizam processos mais 
rudimentares. Com a competitividade e a busca de otimização dos processos, que 
requerem uma maior eficiência e qualidade do trabalho desenvolvido, as indústrias 
esperam contar com profissionais que mesclem a formação de especialistas com as de 
generalistas.  

A ecologia e a preservação do meio ambiente têm sido as grandes preocupações 
no mundo contemporâneo e levam as indústrias a contratarem especialistas para 
garantia de sua qualidade. Os empresários estão cuidando para que os processos 
aperfeiçoem a produção, sem causar danos ao ecossistema. Por isso a preocupação da 
FIEC em formar profissionais que assumam esse compromisso. 

Para atender às necessidades do mercado e proporcionar a possibilidade de 
inserção de novos profissionais, a Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura – 
FIEC se propõe a oferecer a Educação Profissional de Nível Tecnológico em Processos 
Químicos que atenda às necessidades da área de Química, relativas aos procedimentos 
tecnológicos em operação, monitoramento e controle de processos químicos.  

A oferta deste curso visa proporcionar aos alunos oportunidades de formação 
profissional e crescimento pessoal, garantindo-lhes o direito ao desenvolvimento de 
suas aptidões para a vida produtiva e social, para que possam participar do 
desenvolvimento sócio-econômico e cultural do país, nele incluindo as transformações 
provocadas pela globalização que teve seu início no final do século passado. 

Os novos métodos de organização da produção, aliados às constantes e 
crescentes inovações tecnológicas, requerem que todos os trabalhadores contem com 
escolaridade básica e com adequada e contínua qualificação profissional. Embora tenha 
pontos de atuação profissional situados nas fronteiras de atuação do técnico e do 
bacharel, o tecnólogo tem uma identidade própria e específica em cada área de atividade 
econômica e está sendo cada vez mais requerido pelo mercado de trabalho.  

Na elaboração do perfil do Tecnólogo em Processos Químicos, a formação do 
tecnólogo é, conforme o próprio nome indica, mais densa em tecnologia. Não significa 
que não deva ter conhecimento científico. O seu foco deve ser o da tecnologia, 
diretamente ligada à produção e gestão de bens e serviços.  

O avanço tecnológico tem criado alguns empregos e eliminado muitos. Hoje, 
não basta prepararmos o aluno para ter um emprego, porque, de repente, esta função 
pode deixar de existir. 
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 “A noção de qualificação para um posto de trabalho ou para um emprego fixo 
está sendo substituída pela noção de competência profissional. Este novo paradigma 
permite concentrar a atenção muito mais sobre a pessoa que sobre o posto de trabalho, 
possibilitando, em consequência, associar as qualidades requeridas dos indivíduos a 
diferentes formas de cooperação e de trabalho em equipe, para atender com eficiência e 
eficácia, os novos requerimentos da vida profissional. Não é mais suficiente aprender a 
fazer. Não basta apenas a técnica do trabalho. Quem faz deve ter clareza suficiente do 
porque fez desta maneira e não de outra. Deve saber, também, que existem outras 
maneiras para o seu fazer e ter consciência do seu ato intencional”. (Parecer CNE/CP 
29/2002). 

“Já há algum tempo, as transformações no quadro de ocupações ocorrem em um 
ritmo acelerado. Já não se aprende mais a manejar certo tipo de máquina – que logo se 
tornará obsoleto – mas sim a ler e entender o manual de instruções de um novo 
equipamento, a apreender padrões gerais de funcionamento de variados tipos de 
equipamentos, ou mesmo a buscar nos “help” dos novos softwares os elementos 
fundamentais para uma utilização competente”. (Nilson José Machado) 

É preciso desenvolver as competências dos alunos para que eles estejam 
preparados para exercer múltiplos papéis e tarefas, o que supõe polivalência 
profissional. 

Entende-se por polivalência o atributo de um profissional possuidor de 
competências que lhe permitam superar os limites de uma ocupação, para transitar para 
outros campos ou ocupações da mesma área profissional ou de áreas afins. 
  As empresas buscam profissionais empreendedores, criativos, capazes de 
resolver problemas e de fazer acontecer. Buscam profissionais que trabalhem como se 
fossem parceiros, que tenham capacidade de entender e se comunicar com o mundo à 
sua volta, capazes de executar várias atividades e assumir posições de liderança, 
atuando simultaneamente como executivos e executantes. 

Isso envolve o chamado perfil comportamental, que é a capacidade de introduzir 
inovações e conviver bem com a equipe de trabalho. Enfim, as empresas procuram 
profissionais competentes, empreendedores e criativos. 

Com este Plano, pretende-se aproximar do ideal do perfil profissional traçado 
para este Curso. Delineado esse ideal a ser atingido, é preciso trabalhar para alcançá–lo, 
através do desenvolvimento das competências dos alunos, pois a meta não é apenas o 
ensino dos conteúdos curriculares, mas sim o desenvolvimento das competências. 

 

 

1.2 – Objetivos Gerais 
A Educação Superior de Graduação em Tecnologia integrada às diferentes 

formas de educação, trabalho, ciência e tecnologia, 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 tecnologias. A formação 
profissional específica alia a teoria e a prática aplicada desenvolvendo determinadas 
habilidades, competências e atitudes para a inserção rápida ao mercado de trabalho.77 
          Os cursos de educação profissional de nível tecnológico serão designados como 
cursos superiores de tecnologia e deverão: 
         I - incentivar o desenvolvimento da capacidade empreendedora e da 
compreensão do processo tecnológico, em suas causas e efeitos; 
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           II – incentivar a produção e a inovação científico-tecnológica, e suas respectivas 
aplicações no mundo do trabalho; 
           III - desenvolver competências profissionais tecnológicas, gerais e específicas, 
para a gestão de processos e a produção de bens e serviços; 
          IV – propiciar a compreensão e a avaliação dos impactos sociais, econômicos e 
ambientais resultantes da produção, gestão e incorporação de novas tecnologias; 
           V - promover a capacidade de continuar aprendendo e de acompanhar as 
mudanças nas condições de trabalho, bem como propiciar o prosseguimento de estudos 
em cursos de pós-graduação; 
          VI - adotar a flexibilidade, a interdisciplinaridade, a contextualização e a 
atualização permanente dos cursos e seus currículos; 
          VII – garantir a identidade do perfil profissional de conclusão de curso e da 
respectiva organização curricular. 
 

1.3 - Objetivos Específicos: 
Ofertar o Curso Superior de Tecnologia em Processos Químicos na área de 

Química. O projeto visa disponibilizar ao mercado de trabalho um profissional de nível 
superior com competências na área de Processos Químicos, com embasamento teórico e 
prático na área. 
  O Profissional de nível tecnológico da subárea de Química, com exercício 
regulamentado por lei, desenvolve ações integradas de análises, pesquisas e 
desenvolvimento de matérias-primas e produtos, equipamentos e processos em 
indústrias públicas e privadas, laboratórios de pesquisa, instituições de ensino e demais 
locais de trabalho. Esse profissional exerce atividades adequadas à realidade do 
desenvolvimento tecnológico, inseridas no contexto social e humano, atendendo às 
exigências da Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional - Lei nº. 9.394/96, o 
Parecer CNE/CES nº. 436/01, as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a 
Educação Profissional de Nível Tecnológico – Resolução CNE/CP 3, de 18/12/02, 
Parecer CNE/CP nº. 29/2002, de 03/12/2002 e Portaria Ministerial nº. 10, de 
28/07/2006. 
  

Capítulo 2 - Requisitos de Acesso 
 
  A forma de acesso aos Cursos Superiores de Tecnologia da FIEC é por processo 
seletivo, obedecendo ao disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 
Lei nº. 9394 de 20/12/1996, em seu Artigo 44: “A educação superior abrangerá os 
seguintes cursos e programas: de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído 
o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo 
(Vestibular)”. 

 A admissão de alunos regulares aos cursos é realizada semestralmente, através 
de processo seletivo de caráter classificatório (Vestibular), para ingresso no primeiro 
período dos cursos, ou por transferência, para qualquer outro período. 
 

Através de Edital, publicado pela Direção na imprensa oficial e em um veículo 
de circulação (jornal), é feita a divulgação de abertura de vagas oferecidas para o 
ingresso de cada nova turma regular. 
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A prova envolverá questões teórico-práticas referentes ao módulo em questão, 
que possibilitem a avaliação das competências e habilidades adquiridas pelo aluno. 

A transferência de alunos de outra Instituição de Ensino Superior congênere, 
nacional ou estrangeira, para os cursos de tecnologia do FIEC é condicionada à 
existência de vagas, assim como à correlação de estudos entre as grades curriculares do 
estabelecimento de origem e do curso de tecnologia requerido, às adaptações 
curriculares necessárias, e à aceitação das normas didático-pedagógicas e disciplinares 
do Regimento Escolar. 

 A transferência do aluno será efetuada após análise do currículo, Histórico 
Escolar e realizada mediante processo seletivo prévio para avaliação das competências e 
habilidades previstas para o módulo para o qual está solicitando aproveitamento, 
realizada por comissão constituída por professores da área em questão, conforme 
critérios de promoção estipulados no Regimento Escolar. 

As transferências ex-ofício dar-se-ão na forma da lei. 
As vagas oferecidas para transferência são previamente determinadas pela 

Gerência Pedagógica, no limite das vagas geradas por desligamentos, transferências e 
remanescentes do vestibular. Será publicado, pela Direção, um edital contendo número 
de vagas, documentação necessária para inscrição e critérios de seleção.  
 
 
Capítulo 3 - Perfil Profissional de Conclusão 
 

O Tecnólogo em Processos Químicos atua nas indústrias química, petroquímica, 
de materiais, de alimentos, farmacêutica e de produção de insumos. Com vistas a 
otimizar e adequar os métodos analíticos envolvidos no controle de qualidade de 
matérias-primas, reagentes e produtos dos processos químicos industriais, esse 
profissional planeja, gerencia e realiza ensaios e análises laboratoriais, registra e 
interpreta os resultados, emite pareceres, seleciona os métodos e as técnicas mais 
adequadas à condução de processos de uma unidade industrial, considerando em sua 
atuação a busca da qualidade, viabilidade e sustentabilidade. 

O perfil do Tecnólogo em Processos Químicos será adquirido com o exercício e 
desenvolvimento das seguintes competências: 

a) Participar de forma responsável, ativa, crítica e criativa nas atividades de seu 
campo de atuação: realizar dimensionamentos simples, controle de qualidade, planos de 
segurança e avaliação do impacto ambiental.  

b) Planejar, executar, supervisionar e inovar sistemas na área de Processos 
Químicos. 

c) Preparar e padronizar soluções, coletar amostras, realizar ensaios físico-
químicos, desenvolver cálculos. 

d) Desenvolver e realizar análises químicas qualitativas e quantitativa, inclusive 
com o uso de instrumentos, de matérias-primas e produtos finais, desenvolver métodos 
de análise para indústrias e laboratórios de pesquisa, elaborar relatórios e emitir 
resultados. 

e) Desenvolver e realizar testes e ensaios com matérias-primas, produtos 
intermediários, produtos finais, afluentes e efluentes em indústrias, laboratórios de 
pesquisa, instituições de ensino e demais locais de trabalho. 
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f) Conduzir equipes de trabalho e pesquisar novas tecnologias na área de 
Processos Químicos. 

Além das competências e habilidades profissionais obtidas pela Diplomação 
como Tecnólogo, o Curso Superior de Tecnologia em Processos Químicos prevê 
certificação(ões) a ser(em) obtida(s) após aprovação nos módulos de certificação. 

 
 

Capítulo 4 – Organização Curricular 
 
O Curso Superior de Tecnologia em Processos Químicos da FIEC será composto por seis (06) 

Períodos de um semestre letivo e trabalhado através de Módulos de Ensino, que propiciarão quatro (04) 
Certificações de Qualificação Profissional de Nível Tecnológico conforme o disposto no artigo 5º da 
Resolução CNE/CP3 de 18/12/2002.  

 “A possibilidade de estruturar currículos em módulos proporciona não apenas uma maior 
flexibilidade na elaboração dos mesmos, de modo que estejam afinados com as demandas do setor 
produtivo, como também contribui para ampliar e agilizar o atendimento das necessidades dos 
trabalhadores, das empresas e da sociedade. Dessa forma, facilita-se a permanente atualização, renovação 
e reestruturação de cursos e currículos, de acordo com as demandas do mundo do trabalho”. (Parecer 
CNE/CP 29/2002). 

Cada módulo contempla um semestre de 100 dias letivos de atividade de ensino, contendo 400 
horas para que os componentes curriculares do módulo de ensino possam ser trabalhados no 
desenvolvimento de competências. 

A aprovação no módulo possibilita o ingresso no módulo seguinte podendo ser cursados os 
componentes curriculares que o pré-requisito tenha sido cumprido. O componente curricular que tenha pré-
requisito deverá concluir o mesmo para que o requisito possa ser cursado.  

 

4.1. Fundamentação Geral 

A estrutura curricular dos Cursos Superiores de Tecnologia da FIEC obedece ao 
disposto na Lei nº. 9.394, de 20/12/96, Diretrizes e Base da Educação Nacional, ao 
Parecer CNE/CES nº. 436/01, as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a 
Educação Profissional de Nível Tecnológico – Resolução CNE/CP 3, de 18/12/02 e 
Parecer CNE/CP nº. 29/2002, de 03/12/2002 e Portaria Ministerial nº. 10, de 
28/07/2006. 

A estrutura curricular do Curso Superior de Tecnologia em Processos Químicos 
da FIEC tem sua essência referenciada na pesquisa de mercado identificando a demanda 
para a qualificação profissional, das características econômicas e do perfil industrial do 
município de Indaiatuba e da região.  

Para dar atendimento à demanda do mercado de um profissional com um perfil 
diferenciado, não só em tecnologia, mas também voltado para o desenvolvimento 
social, a organização do Curso Superior de Processos Químicos apresenta bases 
científicas e de gestão de nível superior dimensionadas e direcionadas à terminalidade 
da formação do tecnólogo. 

 

4.2 - Flexibilidade Curricular 
A estrutura curricular do Curso Superior de Tecnologia em Processos Químicos 

caracteriza-se por ser formatada em módulos de ensino com cargas horárias que 
propiciam competências e habilidades. Em conformidade com o Parecer nº. 436/01, a 
carga horária mínima do curso é de 2400 horas distribuídas em 6 semestres.  
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O fluxograma do Curso Superior de Tecnologia em Processos Químicos 
encontra-se organizado em seis módulos, mais estágio curricular, Atividades 
Complementares e Trabalho de Diplomação. Os módulos 3, 4, 5 e 6 permitem que o 
estudante obtenha certificações ao concluí-los com aproveitamento. 

A aprovação no módulo possibilita o ingresso no módulo seguinte podendo ser cursados os 
componentes curriculares que o pré-requisito tenha sido cumprido. O componente curricular que tenha pré-
requisito deverá concluir o mesmo para que o requisito possa ser cursado.  

Os Módulos 1, 2 e 3 são obrigatórios para que o estudante possa prosseguir seus 
estudos. Após concluí-los, ele pode optar pela realização do Módulo 4, 5 ou 6. 

Ao concluir os três primeiros módulos com proficiência em todos os 
componentes curriculares, o estudante poderá solicitar a Certificação de Qualificação 
Profissional de Nível Tecnológico de Assistente de Laboratório, conforme previsto no 
Art. 5º da Resolução CNE/CP no 3, de 18/12/2002, que os cursos tecnológicos sejam 
organizados de forma a permitir a obtenção de Certificados de Qualificação Profissional 
de Nível Tecnológico. 

Ao concluir com proficiência todos os componentes curriculares do quarto 
módulo, o estudante receberá a Certificação de Qualificação Profissional de Nível 
Tecnológico de Assistente em Análises Químicas. 

Ao concluir com proficiência todos os componentes curriculares do quinto 
módulo, o estudante receberá a Certificação de Qualificação Profissional de Nível 
Tecnológico de Assistente de Análise de Processos. 

 Na conclusão do sexto módulo com proficiência, o estudante poderá 
solicitar o Certificado de Qualificação Profissional de Nível Tecnológico de 
Assistente de Processos Químicos. 

Após cumprir todos os módulos, o estágio curricular, as Atividades Complementares e o 
Trabalho de Diplomação, o estudante obterá o diploma de graduação de Tecnólogo em Processos 
Químicos.  

Em conformidade com o parágrafo segundo, Art. 47, do Capítulo IV que trata da Educação 
Superior, da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, o aluno que julgar possuir extraordinário 
conhecimento nos componentes curriculares do curso, demonstrados por meio de evidências 
objetivas, poderá ter abreviada a duração do mesmo mediante requerimento e execução de exame de 
suficiência na unidade curricular requerida, a ser aplicado por banca examinadora especial designada pela 
Direção Pedagógica.   
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4.3- Itinerário Formativo 
 

CURSO: TECNÓLOGO EM PROCESSOS QUÍMICOS 
 
 
 

Matriz Curricular – 6 módulos semestrais - 2400 horas. 
 

 
 

 
CURSO SUPERIOR: TECNÓLOGO EM PROCESSOS QUÍMICOS 

 
 

Matriz Curricular – 6 módulos semestrais - 2400 horas. 
 

 
Módulo I (400 horas) 

Componente Curricular AP (h) AT (h) Total (h) 
Cálculo Diferencial e Integral I 30 50 80 
Higiene e Segurança do Trabalho 10 30 40 
Matemática Aplicada 10 30 40 
Elementos de Gestão Ambiental 10 30 40 
Física Geral I 10 30 40 
Química Geral I 30 50 80 
Química Experimental 60 20 80 
 
 

Módulo II (400 horas) 
Componente Curricular AP (h) AT (h) Total (h) 
Cálculo Diferencial e Integral II * 10 30 40 
Física Geral II 10 30 40 
Química Geral II 40 40 80 
Química Inorgânica I 10 30 40 
Química Orgânica I 40 40 80 
Físico-Química I 30 50 80 
Análise Química Qualitativa** 30 10 40 
*Pré requisito CDI I 
**Pré requisito Química Experimental 

 
Módulo III (400 horas) 

Componente Curricular AP (h) AT (h) Total (h) 
Química Inorgânica II 10 30 40 
Química Orgânica II * 40 40 80 
Físico-Química II 40 40 80 
Análise Química Quantitativa** 60 20 80 
Bioquímica e Microbiologia Industrial* 40 40 80 
Estatística 10 30 40 
*Pré requisito QO I 
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**Pré requisito Química Experimental 
 
 

Módulo IV (400 horas) 
Componente Curricular AP (h) AT (h) Total (h) 
Planejamento e Validação de Processos* 20 20 40 
Tecnologia e Ensaios de Materiais 30 50 80 
Eletroquímica e Corrosão 30 50 80 
Instrumentação e Controle de Processos 10 30 40 
Análise Instrumental I 40 40 80 
Processos da Indústria Química I 40 40 80 
*Pré requisito Estatística 
 

 
Módulo V (400 horas) 

Componente Curricular AP (h) AT (h) Total (h) 
Mecânica dos Fluidos* 30 50 80 
Operações Unitárias I 30 50 80 
Projetos Industriais I 60 20 80 
Análise Instrumental II 20 20 40 
Leitura e Interpretação de Desenho Técnico 20 20 40 
Processos da Indústria Química II 40 40 80 
*Pré requisito FG I 
 
 

Módulo VI (400 horas) 
Componente Curricular AP (h) AT (h) Total (h) 
Transferência de Calor* 10 30 40 
Operações Unitárias II 30 50 80 
Elementos de Gestão da Qualidade 10 30 40 
Tratamento de Efluentes, Resíduos e 
Emissões 

50 30 80 

Projetos Industriais II** 60 20 80 

Cálculo de Reatores 
20 20 40 

Elementos de Gestão Empresarial 10 30 40 
*Pré requisito FQ I 
**Pré requisito PI I 
 
Legenda: AP = aulas práticas, AT = aulas teóricas 
 
Estágio supervisionado: 400 h. 
 
 

Ementário 
 

Módulo I – 400 h 
 
Cálculo Diferencial e Integral I:                                                       Carga Horária: 80 
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Funções: representação, tipos, equações. Limite e continuidade de funções. Derivada e 
diferenciais: fundamentos, técnicas de derivação, máximo e mínimo de função, teorema 
do valor médio do cálculo diferencial. Vetores no plano e no espaço. Operações com 
vetores: produto escalar e produto vetorial. Uso da informática e recursos 
computacionais. 
Bibliografia: 
STEWART, J. Cálculo, Vol. 1, 7ª ed, Editora Cengage Learning, São Paulo , 2014. 
SANTOS, R. J.; Matrizes vetores e geometria analítica; Belo Horizonte: UFMG, 2004. 
 
Higiene e Segurança do Trabalho:        Carga Horária: 40 

Acidente do trabalho: tipos e causas. Riscos devido à exposição a agentes 
químicos. Equipamentos de proteção coletiva. Equipamentos de proteção 
individual. Transporte e armazenagem de produtos químicos. Simbologia de 
segurança. Descarte de produtos químicos. Comissão interna de prevenção de 
acidentes (CIPA). Incêndio. Primeiros socorros. Leis e normas 
regulamentadoras. 
Bibliografia: 
MATTOS, U. A. O.; MÁSCULO, F. S. Higiene e Segurança do Trabalho. Rio de 
Janeiro: Elsevier/Abepro, 2011. 
GARCIA, G. F. B.. Legislação de Segurança e Medicina do Trabalho. Método, 
2008. 
GONÇALVES, E A. Manual de Segurança e Saúde no Trabalho. LTR. 2008. 
SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO. 81ª ed. São Paulo: Atlas, 2018. 
GLOBALLY HARMONIZED SYSTEM OF CLASSIFICATION AND LABELLING 
OF CHEMICALS. Purple book. 7ª ed. 2017. 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Ficha de informações de 
segurança de produtos químicos – FISPQ. NBR 14725, Rio de Janeiro, 2001. 
 

 
Matemática Aplicada:                    Carga Horária: 40 

Expressões matemáticas. Razões e proporções. Logaritmo. Resoluções de 
equações algébricas. Matrizes e Determinantes. Resoluções de sistemas 
lineares. 
Bibliografia: 
HARIKI, S. Matemática Aplicada. São Paulo: Saraiva, 2003. 
MONK, P.; MUNRO, L. J. Matemática para Química. São Paulo: LTC, 2012. 
CALDEIRA, A. M. et al. Pré Calculo. 3ª edição. São Paulo: Cengage, 2013. 

 
Elementos de Gestão Ambiental:                                                     Carga Horária: 40 

Ciclos biogeoquímicos. Legislação ambiental. CADRI (Certificado de 
Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental), Estudo de impacto 
ambiental. Certificação ambiental. Poluição: do ar, da água e do solo. 
Bibliografia: 
CÓDIGO FLORESTAL BRASILEIRO. Lei. CFB 4.771, Distrito Federal, 1965. 
CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. Resolução. CONAMA 357, 
Distrito Federal, 2005. 

http://dewey.unicamp.br:8000/cgi-bin/gw_46_2_4/chameleon?host=acervus.unicamp.br%2b1414%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=PREVPAGE&sessionid=2007060415493209961&skin=bccl&conf=.%2fchameleon.conf&lng=pt&itemu1=1003&u1=1003&t1=Santos,%20Reginaldo%20J.&elementcount=3&pos=1&prevpos=1&rootsearch=1&beginsrch=1
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_________________________________________ . Resolução. CONAMA 274, 
Distrito Federal, 2000. 
_________________________________________ . Resolução. CONAMA 275, 
Distrito Federal, 2001. 
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria. N2914, Distrito Federal, 2011. 
POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS. Lei. PNRH 9.433, Distrito 
Federal, 1997. 
POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. Lei. PNMA 7.804, Distrito Federal, 
1989. 
ROCHA, J. C.; ROSA, A. H.; CARDOSO, A. A. Introdução à química ambiental. Porto 
Alegre: Bookman, 2009. 
BAIRD, C; CANN, M. Química ambiental. 4. ed. Porto Alegre, RS: Bookman, 2011. 

 
 
Física Geral I:      Carga Horária: 40 
Sistemas de unidades. Análise dimensional. Cinemática: velocidade e aceleração escalar 
e vetorial, movimentos uniforme, uniformemente variado e variado, movimentos 
circulares. Dinâmica: princípios, aplicação das leis de Newton, trabalho e energia 
mecânica, conservação da energia, momento linear e conservação do momento. 
Bibliografia: 
HALLIDAY, R; Fundamentos de física, vol 1; 10ª edição, LTC, 2016.  
D'ALKMIN, T, D.; NETTO, J.M., Física com aplicação tecnológica, v.1 Edgard 
Blucher, 2011. 

 
Química Geral I:      Carga Horária: 80 

Estrutura atômica: núcleo e eletrosfera, partículas sub-atômicas, distribuição 
eletrônica. Classificação periódica dos elementos: grupos e períodos, 
propriedades periódicas e aperiódicas. Ligações químicas: iônica, covalente e 
metálica. Teoria do orbital molecular (TOM) e Teoria de ligação de valência 
(TLV). Medidas de concentração de soluções: concentração comum, título, 
fração molar, molaridade e molalidade. 
Bibliografia: 
KOTZ, J. C. et al. Química Geral I e Reações Químicas. 9ª edição. São Paulo: Cengage 
Learning, 2016. 
BROWN, T. et al. Química a ciência central. 10ª edição. São Paulo: Pearson Prentice 
Hall, 2016.    
ATKINS, P.; JONES, L. Princípios de Química. 5ª edição. Porto Alegre: Bookman, 
2011. 

 
 
Química Experimental:                                                                     Carga Horária: 80 

Materiais e equipamentos utilizados em laboratório químico. Normas de 
segurança para trabalho em laboratório. Descarte de resíduos e limpeza de 
materiais. Técnicas e manuseios básicos em laboratório. Substância e mistura. 
Métodos de separação de misturas: filtração, decantação, destilação, extração e 
cristalização. Substâncias eletrolíticas e não eletrolíticas. Caracterização das 
reações químicas. 
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Bibliografia: 
CONSTANTINO, M. G. et al. Fundamentos de química experimental. São Paulo: 
EDUSP, 2004. 
FIOROTTO, N. R. Técnicas Experimentais em Química. 1ª Edição. São Paulo: 
Érica, 2014. 

 
Módulo II – 400 h. 

 
Cálculo Diferencial e Integral II:     Carga Horária: 40 

Funções de várias variáveis. Integral: fundamentos, técnicas de integração, 
cálculos de área e volume, teorema do valor médio do cálculo integral 
Polinômio de Taylor. Integrais múltiplas: princípios, resoluções e aplicações. 
Bibliografia: 
STEWART, J. Cálculo, Vol. 2, 10ª ed, Editora Cengage Learning, São Paulo , 2016. 

HOFFMANN, D. L., BRADLEY, L. G. Cálculo Um Curso Moderno e Suas 
Aplicações. LTC, 2008. 
 
Física Geral II:        Carga Horária: 40 
Lei de Coulomb. Campos elétricos. Potencial elétrico. Corrente elétrica contínua e 
alternada. Lei de Ohm e impedância. Resistores, capacitores e indutores. Geradores e 
motores elétricos. Circuitos elétricos. Campos magnéticos e eletromagnéticos. Lei de 
Faraday. 
Bibliografia: 
HALLIDAY, R. Fundamentos de física, vol 2 e vol 3; 10 ªedição, LTC, 2016. 
D'ALKMIN, T, D.; NETTO, J.M., Física com aplicação tecnológica, v.1 Edgard 
Blucher, 2011. 
 

 
Química Geral II:       Carga Horária: 80 

Funções químicas inorgânicas: ácidos, bases, sais e óxidos. Reações envolvendo 
as funções inorgânicas. Reações químicas: reações de síntese, análise, 
deslocamento e dupla troca, acerto de coeficientes. Oxi-redução: número de 
oxidação, reações de oxi-redução, oxidante e redutor, acerto de coeficientes. 
Cálculos químicos: massa molar, mol e número de Avogrado. Cálculo 
estequiométrico: fundamentos, pureza e excesso de reagentes, rendimento. 
Geometria molecular. Polaridade das ligações e das moléculas. Forças 
intermoleculares: Van der Waals, ligação de hidrogênio. 
Bibliografia: 
KOTZ, J. C. et al. Química Geral I e Reações Químicas. 9ª edição. São Paulo: Cengage 
Learning, 2016. 
BROWN, T. et al. Química a ciência central. 10ª edição. São Paulo: Pearson Prentice 
Hall, 2016.    
ATKINS, P.; JONES, L. Princípios de Química. 5ª edição. Porto Alegre: Bookman, 
2011. 

 
Química Inorgânica I:      Carga Horária: 40 
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Hidrogênio elementar. Metais alcalinos: sódio e potássio, hidróxidos, sais. Metais 
alcalinos terrosos: magnésio, cálcio e bário, óxidos, hidróxidos e sais. Família dos 
Calcogênios: gás oxigênio, ozônio, óxidos e peróxidos, água, enxofre elementar, 
sulfetos. Família dos Halogênios: flúor, cloro, bromo e iodo, haletos de hidrogênio, 
haletos de metais. Família do nitrogênio: gás nitrogênio, óxidos de nitrogênio, nitratos, 
amônia, fósforo elementar, fosfatos. 
Bibliografia: 
RAYNER-CANHAM, G. Química inorgânica descritiva. 5ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 
2015. 
LEE, J. D. Química Inorgânica não tão concisa. São Paulo: Editora Edgard Blucher, 
2000. 
SHRIVER, D. F.; ATKINS, P. W. Química Inorgânica. 4ª ed.. Porto Alegre: Bookman, 
2008. 
 
Química Orgânica I:      Carga Horária: 80 

Características do átomo de carbono. Tipos de cadeias carbônicas. Funções 
químicas orgânicas, estrutura e nomenclatura: hidrocarbonetos, haletos, 
álcoois, fenóis, éteres, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres, sais de 
ácido carboxílico, aminas, amidas, nitrilas e nitrocompostos. Isomeria plana: 
funcional, de cadeia, de posição, de compensação, tautomeria. Isomeria 
espacial: geométrica e óptica. Técnicas de química orgânica experimental. 
Obtenção laboratorial dos  principais composto e teste de suas propriedades. 
Bibliografia: 
MCMURRY, J. Química Orgânica. COMBO. São Paulo: Cengage Learning, 2016. 
SOLOMONS, G.; FRYHLE, G. Química Orgânica. Vol. 1 e 2. Rio de Janeiro: LTC, 
2016. 
KLEIN, D. Química Orgânica. Vol. 1 e 2. Rio de Janeiro: LTC, 2016. 

ENGEL, R. G.; KRIZ, G. S.; PAVIA, D. L.; LAMPMAN, G. M. Química Orgânica 
Experimental. Porto Alegre: Bookman, 2012. 

 
Físico-Química I:       Carga Horária: 80 
Estudo físico dos gases: transformações gasosas, equação de Clapeyron, Lei de Dalton 
das pressões parciais. Termoquímica: reações exotérmicas e endotérmicas, entalpia, lei 
de Hess, calor de formação, energia de ligação, entropia, energia livre de Gibbs e 
espontaneidade das reações. Temperatura, calor e pressão. Variáveis de estado e 
equações de estado. Primeira lei da termodinâmica: energia interna e entalpia. Segunda 
lei da termodinâmica: processos reversíveis e irreversíveis. Entropia e energia livre. 
Terceira lei da termodinâmica: sistema de composição variável. Potencial químico. 
Ciclos termodinâmicos. Equilíbrio de fases. 
Bibliografia: 
ATKINS P., PAULA J., Físico-Química, Volume 1, 10ª. Edição, LTC, 2017 
KOTZ, J. C. et al. Química Geral I e Reações Químicas. 9ª edição. São Paulo: Cengage 
Learning, 2016. 
BROWN, T. et al. Química a ciência central. 10ª edição. São Paulo: Pearson Prentice 
Hall, 2016.    
ATKINS, P.; JONES, L. Princípios de Química. 5ª edição. Porto Alegre: Bookman, 
2011. 
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Análise Química Qualitativa:     Carga Horária: 40 
Características dos cátions. Marcha analítica dos cátions: grupos 1, 2, 3, 4 e 5. Reações 
de identificação dos cátions. Características dos ânions. Marcha analítica dos ânions. 
Reações de identificação dos ânions. Análise qualitativa de amostras sólidas. 
Bibliografia: 
DIAS, S. L. P. et al. Quimica Analitica: Teoria e Prática Essenciais. Porto Alegre: 
Bookman, 2016. 
VOGEL, Arthur Israel. Química analítica qualitativa. 5. ed. rev. São Paulo: Mestre Jou, 
1981.  
SKOOG, D. A. et al. Fundamentos de química analítica. São Paulo: Cengage, 2014.  
 
 

Módulo III – 400 h 
 

Química Inorgânica II:      Carga Horária: 40 

Metais de transição: ferro, alumínio, cobre e zinco elementares, óxidos, 
hidróxidos e sais desses metais. Ligação metálica: materiais condutores, semi 
condutores e isolantes. Complexos metálicos: formação, nomenclatura e 
propriedades. Introdução a mineralogia. 
Bibliografia: 
RAYNER-CANHAM, G. Química inorgânica descritiva. 5ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 
2015. 
LEE, J. D. Química Inorgânica não tão concisa. São Paulo: Editora Edgard Blucher, 
2000. 
SHRIVER, D. F.; ATKINS, P. W. Química Inorgânica. 4ª ed. Porto Alegre: Bookman, 
2008. 
EVANGELISTA, H.J. Mineralogia – Conceitos Básicos; Editora UFOP, 2002. 

 
 
Química Orgânica II:      Carga Horária: 80 

Reações orgânicas: substituição, adição, eliminação, oxidação, combustão e 
esterificação (mecanismos de reação) Síntese das principais substâncias 
orgânicas. Propriedades e aplicações dos principais compostos orgânicos. 
Práticas laboratoriais de reações orgânicas.  
Bibliografia: 
MCMURRY, J. Química Orgânica. COMBO. São Paulo: Cengage Learning, 2016. 
SOLOMONS, G.; FRYHLE, G. Química Orgânica. Vol. 1 e 2. Rio de Janeiro: LTC, 
2016. 
KLEIN, D. Química Orgânica. Vol. 1 e 2. Rio de Janeiro: LTC, 2016. 

ENGEL, R. G.; KRIZ, G. S.; PAVIA, D. L.; 
LAMPMAN, G. M. Química Orgânica Experimental. 
Porto Alegre: Bookman, 2012. 
 
Físico-Química II:       Carga Horária: 80 
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Propriedades coligativas: Dispersões: suspensões, colóides, soluções, 
coeficiente de solubilidade e curvas de solubilidade Cinética: velocidade de 
reação, fatores que influenciam a velocidade de reação, catalisadores. Equilíbrio 
químico: reações reversíveis, constantes de equilíbrio, deslocamento do 
equilíbrio, equilíbrio iônico na água, acidez e basicidade, hidrólise de sais.  
Bibliografia: 
ATKINS P., PAULA J., Físico-Química, Volume 2, 10ª ed., LTC, 2017. 
KOTZ, J. C. et al. Química Geral I e Reações Químicas. 9ª edição. São Paulo: Cengage 
Learning, 2016. 
BROWN, T. et al. Química a ciência central. 10ª edição. São Paulo: Pearson Prentice 
Hall, 2016.    
ATKINS, P.; JONES, L. Princípios de Química. 5ª edição. Porto Alegre: Bookman, 
2011. 
CASTELLAN G. Fundamentos de Físico-Química, 1ª. Edição, LTC, 1986. 

 
 
Análise Química Quantitativa:     Carga Horária: 80 
Métodos e expressão de resultados da análise quantitativa. Técnicas e equipamentos. 
Análise Gravimétrica: por calcinação e por dessecação. Preparação e padronização de 
soluções. Análise Volumétrica e técnicas de titulação: titulometria de neutralização, 
titulometria de precipitação, titulometria de complexação e titulometria de oxirredução. 
Bibliografia: 
HARRIS, D. C. Análise química quantitativa. 9ª edição. Rio de Janeiro: LTC, 2017.  
BACCAN, N. et. al. Química analítica quantitativa elementar. 3ª. ed., São Paulo: 
Edgard Blucher, 2004.  
SKOOG, D. A. et al. Fundamentos de química analítica. São Paulo: Cengage, 2014.  
 
 
Bioquímica e Microbiologia Industrial:                                            Carga Horária: 
80 

Biomoléculas. Metabolismo bioquímico. Aplicação industrial de micro-
organismos. Metabolismo secundário e formação de produtos de importância 
industrial. Esterilização. Cálculos de esterilização. Técnicas de fermentação. 
Cinética e desenvolvimento de processos fermentativos. Biorreatores. 
Microbiologia. Microscopia. Compostos biologicamente ativos. Exigências 
nutricionais. Meios de cultura e microbiologia industrial. Biodeteriorização de 
materiais. (CPS) 
Bibliografia: 
LEHNINGER, A.L.; NELSON, D.L.; COX, M.M. Princípios de Bioquímica. 7ª ed. 
São Paulo: Sarvier, 2018. 
NASCIMENTO, R. Microbiologia industrial, v. 1. São Paulo: Elsevier, 2017. 
RIBEIRO, B. Microbiologia industrial, v. 2. São Paulo: Elsevier, 2018. 
BORZANI, W.; SCHMIDELL, W., LIMA, U.A.; AQUARONE, E. Biotecnologia 
Industrial. Volume 1. São Paulo: Edgard Blucher, 2001. 
Black, JG - Microbiologia - Fundamentos e Perspectivas. 2ª ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2002. 
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Estatística: Carga Horária: 40 

Amostra e população. Distribuição de frequência. Medidas de tendência central: 
médias aritmética, geométrica, harmônica e quadrática, moda e mediana. 
Medidas de dispersão: desvio médio, variância e desvio padrão. Probabilidades. 
Distribuições de probabilidades: Binomial, Poisson, Normal, “T” de student, q-
quadrado. Correlação e regressão. Análise de variância. Utilização de recursos 
computacionais e softwares estatísticos. 
Bibliografia: 
BECKER, J. L. Estatística básica: transformando dados em informação. Porto Alegre: 
Bookman, 2015. 
RIBEIRO JUNIOR, J. I. Análises estatísticas no Excel: guia prático. Viçosa: Editora 
UFV, 2004. 
VIEIRA, S. Princípios de Estatística, São Paulo: Editora Pioneira, 1999. 

 
 
 

Módulo IV – 400 h 

 
 
Planejamento e Validação de Análises e Processos                         Carga Horária: 40 
Planejamentos fatoriais; Blocos aleatorizados e quadrados latinos; Planejamento de 
misturas, Otimização simplex. Superfícies de respostas. Construção de modelos. 
Validação de processos. Parâmetros de mérito para validação de métodos analíticos. 
Utilização de recursos computacionais no planejamento experimental. 
Bibliografia: 
NETO, B. B.; SCARMINIO, I. C.; BRUNS, R. E. Como fazer Experimentos: Pesquisa 
e desenvolvimento na ciência e na Indústria. 4ª edição. Ed. Unicamp: Campinas, 2010.  
PEREIRA FILHO, E. R. Planejamento fatorial em Química. Maximizando a obtenção 
de resultados. Ed. EdUFSCAR, 2015. 
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA. Normatização e Qualidade Industrial 
(INMETRO); Orientações sobre Validação de Métodos de Ensaios Químicos; DOQ-
CGCRE-008, Revisão: 05 de julho de 2016. 
 
 
Tecnologia e Ensaios de Materiais:                                                  Carga Horária: 80 

Estruturas dos sólidos: cristalinas e amorfas. Propriedades dos materiais: 
mecânicas, térmicas e ópticas. Materiais metálicos: aços, metais não ferrosos, 
propriedades e aplicações. Materiais poliméricos: estrutura e classificação, 
obtenção, aditivos, propriedades, processos de transformação, aplicações. 
Materiais cerâmicos: composição, classificação, propriedades e aplicações. 
Ensaios de materiais: destrutivos: tração, dureza – Brinell, Rockwell, Vickers, 
Shore e Microdureza, fluência, fadiga, tenacidade ao impacto, tenacidade a 
fratura; não destrutivos: inspeção visual, líquidos penetrantes, partículas 
magnéticas,  ultrassom, radiografia industrial; de fabricação: embutimento 
Ericsen, dobramento. 
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Bibliografia: 
CALLISTER, W. D. Ciência e Engenharia dos Materiais: Uma introdução. 9ª 
edição LTC, Rio de Janeiro, 2016. 
BEER, F.P; JONHSTON, E. R. Mecânica dos Materiais, 7ª ed. São Paulo: 
McgrawHill Artmed, 2015. 
SHACKELFORD, J.F. Ciência dos Materiais, Editora Pearson, 6ª.ed. 2008. 
 
Eletroquímica e Corrosão:                                                                Carga Horária: 80 

Química e eletricidade. Leis de Faraday. Células galvânicas e células 
eletrolíticas. Eletroquímica: fila de reatividade, potencial de eletrodo, pilhas, 
eletrólise. Tipos de corrosão. Eletrodeposição. Corrosão eletroquímica. Causas 
da corrosão. Passivação. Controle da corrosão. Proteção à corrosão: inibidores, 
proteção catódica e anódica, revestimentos. Galvanoplastia: zinco, níquel e 
cromo. 
Bibliografia: 
TICIANELLI, A. E; GONZALEZ, E. R. Eletroquímica. Princípios e Aplicações. 2ª 
ed. São Paulo: EDUSP, 2013. 
GENTIL, V. Corrosão. 6ª ed., São Paulo: LTC, 2011. 
ATKINS P., PAULA J., Físico-Química, Volume 1, 10ª. Edição, LTC, 2017 
KOTZ, J. C. et al. Química Geral I e Reações Químicas. 9ª ed.. São Paulo: Cengage 
Learning, 2016. 

 
Instrumentação e Controle de Processos:                                       Carga Horária: 40 

Controle automático de processos: tomada de impulso, regulagem e controle. 
Características dos instrumentos. Medição e transmissão de sinais. Medição de 
temperatura. Medição de Pressão. Medição de vazão. Medição de nível. 
Reguladores. Válvulas de Controle. Dispositivos de segurança. Sistemas em 
malha aberta e fechada. Simbologia ISA. Fundamentos de metrologia industrial. 
Bibliografia: 
BEGA, E. A.. Instrumentação industrial. Rio de Janeiro: Interciência, 2006.  
DUNN, W. C. Fundamentos de Instrumentação Industrial e Controle de Processos. 
Porto Alegre: Bookman, 2014. 
FRANCHI, Claiton Moro, Controle de processos industriais e aplicações. 1ºEd., Editora 
Érica, 2011. 
BALBINOT, A; BRUSAMARELLO, J. V.. Instrumentação e Fundamentos de 
Medidas, V1. LTC, 2010. 
ALBERTAZZI, A; SOUSA, A. R. Fundamentos De Metrologia Científica e Industrial. 
2ª edição. São Paulo: Manole, 2018. 
 
Análise Instrumental I:       Carga Horária: 80 

Técnicas e equipamentos. Métodos espectroscópicos de emissão e absorção 
(atômica e molecular), colorimetria, espectrofotometria UV-Vis, espectroscopia 
no infravermelho, espectroscopia de fluorescência, refratometria, polarimetria, 
turbidimetria. Técnicas de preparo de amostra para análise instrumental. 
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Bibliografia: 
SKOOG, D. A.; HOLLER, F. J.; NIEMAN, T. A. Princípios de Análise Instrumental. 6ª 
ed.. Porto Alegre: Bookman. 2009. 
HARRIS, D. C. Análise química quantitativa. 9ª ed.. Rio de Janeiro: LTC, 2017.  
SKOOG, D. A. et al. Fundamentos de química analítica. São Paulo: Cengage, 2014. 
KRUG, F.; ROCHA, F.R. P. Métodos de Preparo de Amostras para Análise Elementar. 
São Paulo: Ed. SBQ, 2017. 
 
Processos da Indústria Química I:     Carga Horária: 80 
A Indústria de Processos Químicos. Gases Industriais. Produção do ácido sulfúrico. 
Produção do ácido nítrico. Produção de amônia. Indústria de cloro e álcalis: cloro, ácido 
clorídrico e soda cáustica. Indústria de fertilizantes. Indústria de cimento. Indústria de 
vidro e cerâmicas. 
Bibliografia: 
GAUTO, M. Química industrial. Porto Alegre: Bookman, 2013. 
SHREVE, R. N. Indústrias de Processos Químicos. 4ª ed. São Paulo: LTC, 1997. 
 

 
 

Módulo V – 400 h 
 

Mecânica dos Fluidos:                          Carga Horária: 80 
Estática dos fluidos: pressão, forças sobre superfícies submersas, flutuação, interfaces 
fluidas. Campos escalar, vetorial e tensorial; viscosidade. Cinemática dos fluidos: 
fluidos Newtonianos, viscosidade, vazão, velocidade e regimes de escoamento, balanços 
de massa e energia, perda de carga, bombas e conexões. Sistemas particulados: 
caracterização das partículas, leitos porosos fixos, porosidade, velocidade e queda de 
pressão. Fluidização: mecanismo, tipos, velocidade e queda de pressão. Transportes 
Pneumático e hidráulico. Análise de escoamento. Leis básicas para sistemas e volumes 
de controle. Conservação da massa. Equações da continuidade. Equações do momento 
linear. Equações de Navier-Stockes. Equação da energia: Bernoulli. Escoamento 
viscoso incompressível, diagrama de Moody, perdas de carga. 
Bibliografia: 
BRUNETTI, F. Mecânica dos fluidos. 2ª ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008. 
OLIVEIRA, L. A.; LOPES A. G. Mecânica dos Fluídos.5ª ed. Editora Lidel, 2016. 
FOX, R. W., McDONALD, A. T. e PRITCHARD, P. J. Introdução à Mecânica dos 
Fluidos. 6ª ed Rio de Janeiro: LTC, 2006.  
 
Operações Unitárias I:         Carga Horária: 80 

Secagem: fundamentos, secadores. Absorção e adsorção: fundamentos, coluna 
de recheio. Extração: fundamentos da lixiviação e da extração líquido-líquido, 
extratores. Cristalização: fundamentos, curva de solubilidade, cristalizadores. 
Filtração: fundamentos, filtros. Sedimentação. 
Bibliografia: 
W. L. McCABE, J. C. SMITH e P. HARRIOT, “Unit Operations of Chemical 
Engineering”, 6ª Ed., McGraw-Hill, 2001. 
GOMIDE, R. Operações unitárias. São Paulo: R. Gomide, 1997. 
PEÇANHA, R. P. Sistemas particulados. Editora Campus, 2014. 
CREMASCO, M. A. Operações Unitárias em Sistemas Particulados e Fluidomecânicos. 
2ª ed. Editora Blucher, 2014. 
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HIMMELBLAU, D. M. Engenharia química: princípios e cálculos, 8ª ed. Rio de Janeiro 
:LTC, 2017. 
 
 
Projetos Industriais I:          Carga Horária: 80 

Plantas de Processos. Especificação e propriedades das matérias-primas e 
produtos acabados. Especificação de equipamentos. “Layout” de equipamentos. 
Dimensionamento de equipamentos. Folha de dados. Custos fixo e variável. 
Normas para elaboração de um projeto. Elaboração do trabalho de conclusão 
de curso. 
Bibliografia: 
ERWIN, D. L. Projeto de Processos Químicos Industriais. Bookman: São Paulo, 2016. 
WANGTSCHAUSNI, P. Indústria Química. São Paulo: Edgard Blucher, 2002. 
KÖCHE, J. C. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e iniciação à 
pesquisa. RJ: Vozes, 2013. 
MATIAS, J. Manual de metodologia de pesquisa científica. 3ªed. São Paulo: Atlas. 
2012. 
 

 
 
Análise instrumental II:                                                                     Carga 
Horária 40 
Métodos eletroanalíticos: potenciometria, condutimetria e voltametria. Métodos 
cromatográficos: cromatografia gasosa e líquida.  
Bibliografia: 
SKOOG, D. A.; HOLLER, F. J.; NIEMAN, T. A. Princípios de Análise Instrumental. 6ª 
edição. Porto Alegre: Bookman. 2009. 

COLLINS, C. H.; BRAGA, G. L.; BONATO, P. S. Fundamentos da cromatografia. 
Campinas: UNICAMP, 2017. 
HARRIS, D. C. Análise química quantitativa. 9ª edição. Rio de Janeiro: LTC, 2017.  
SKOOG, D. A. et al. Fundamentos de química analítica. São Paulo: Cengage, 2014.  

 
Leitura e Interpretação de Desenho Técnico:                                 Carga Horária: 40 
Introdução a softwares para desenho técnico. Desenhos técnicos projetivos e não 
projetivos. Normas aplicadas ao desenho técnico. 
Bibliografia: 
LEAKE, J. M.; BORGERSON, J. L. Manual de desenho técnico para engenharia: 
desenho, modelagem e visualização. Rio de Janeiro: LTC, 2010.  
MICELI, M. T.; FERREIRA, P. Desenho técnico básico. 4. ed. atual. Rio de Janeiro, 
RJ: Imperial Novo Milênio, 2010. 
SILVA, A. Desenho técnico moderno. 4. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2006. 
 
Processos da Indústria Química II:                                                  Carga Horária: 80 
Petróleo e petroquímica. Indústria de polímeros sintéticos. Indústria de tintas e vernizes. 
Indústria de celulose e papel. Indústria de tensoativos e saneantes. Indústria de 
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lubrificantes. Indústria de cosméticos. Indústria farmacêutica e alimentícia. Indústria 
sucroalcooleira. 

Bibliografia: 
GAUTO, M. Química industrial. Porto Alegre: Bookman, 2013. 
LIMA, U.A.; A., E.; BORZANI, W.; SCHMIDELL, W., Biotecnologia Industrial - 
Processos Fermentativos e Enzimáticos, Edgard Blücher, 2007. 
GAVA, A.J. Princípios da Tecnologia de Alimentos. São Paulo: Nobel, 2009. 
 
 

Módulo VI – 400 horas 
 
Transferência de Calor e Massa:                 Carga Horária: 40 
Conceitos fundamentais em transmissão de calor. Leis básicas da transmissão de calor: 
condução, convecção e radiação. Mecanismos combinados de transmissão de calor. 
Transferência difusional de massa. Transferência convectiva de massa. Transferência 
simultânea de calor e massa. 
Bibliografia: 
BERGMAN, T. L.; DEWITT, D. P.; INCROPERA, F. P.; LAVINE, A. S. Fundamentos 
de Transferência de Calor e de Massa. 7ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2014.  
BOHN, M. S.; KREITH, F. Princípios de Transferência de Calor. Rio de Janeiro: 
Thomson Pioneira. 2003. 
 
 
 
 
Operações Unitárias II:                              Carga Horária: 80 

Trocas térmicas: fundamentos, trocadores de calor. Destilação: equilíbrio de 
fases, coluna de destilação. Refrigeração. Combustão e geração de vapor. 
Caldeiras. Balanço de massa e energia. 
Bibliografia: 
W. L. McCABE, J. C. SMITH e P. HARRIOT, “Unit Operations of Chemical 
Engineering”, 6ª Ed., McGraw-Hill, 2001. 
GOMIDE, R. Operações unitárias. São Paulo: R. Gomide, 1997. 
PEÇANHA, R. P. Sistemas particulados. Editora Campus, 2014. 
CREMASCO, M. A. Operações Unitárias em Sistemas Particulados e Fluidomecânicos. 
2ª ed. Editora Blucher, 2014. 
HIMMELBLAU, D. M. Engenharia química: princípios e cálculos, 8ª ed. Rio de Janeiro 
:LTC, 2017. 

 
 
Elementos de Gestão da Qualidade:                                                Carga Horária: 40 
Qualidade total e certificação de qualidade. Controle estatístico de processos. Qualidade 
da medida. Identificação de pontos de inspeção e controle. Planos de inspeção e 
controle. Inspeção e controle por instrumentos e sentidos. Cartas de controle. Análise de 
capacidade do processo. 
Bibliografia: 
ANDREOLI, T. P.; BASTOS, L. T. Gestão da qualidade: melhoria contínua e busca 
pela excelência. Curitiba: InterSaberes, 2017.  
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BARROS, E. BONAFINI, F. Ferramentas da qualidade. São Paulo: Pearson Education 
do Brasil, 2014.  
CARPINETTI, L. C. R. Gestão da Qualidade: conceitos e técnicas. 2ª ed. São Paulo : 
Atlas, 2012. 
MONTGOMERY, D. C. Introdução ao Controle Estatístico da Qualidade. 7ª ed. São 
Paulo: LTC, 2016. 

 
 
Tratamento de Efluentes, Resíduos e Emissões:                            Carga Horária: 80 
Propriedades das águas naturais, características físicas das águas naturais, características 
químicas das águas naturais, Índice de qualidade da água, Aspectos legais, Poluição e 
contaminação de mananciais, Tecnologias de tratamento de água e efluentes, 
Caracterização e tratamento de efluentes de indústrias. Técnicas de tratamento de 
resíduos. Tratamento de emissões. 
Bibliografia: 
HOWE, K. J. et al. Princípios de Tratamento de Água. São Paulo: Cengage, 2017. 
TCHOBANOGLOUS, G. Tratamento de Efluentes e Recuperação de Recursos. 5ª 
edição. Porto Alegre: Bookman, 2015. 
ROCHA, J. C.; ROSA, A. H.; CARDOSO, A. A. Introdução à química ambiental. Porto 
Alegre: Bookman, 2009. 
BAIRD, C; CANN, M. Química ambiental. 4. ed. Porto Alegre, RS: Bookman, 2011. 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Resíduos Sólidos - 
Classificação. NBR 10.004, Rio de Janeiro, 2004. 
 
. 
 
 
Projetos Industriais II:       Carga Horária: 80 
Concepção e desenvolvimento de produtos. Patentes e Propriedade Industrial. Noções 
de planejamento econômico. Desenvolvimento industrial. Aspectos administrativos do 
projeto. Aspectos técnicos e financeiros do projeto. Mercado, localização, processo e 
arranjo físico. Escala de produção e escolha tecnológica. Estrutura de receitas e custos. 
Investimentos. Avaliação, financiamento e análise de sensibilidade. Elaboração do 
projeto de conclusão de curso. 
Bibliografia: 
ERWIN, D. L. Projeto de Processos Químicos Industriais. Bookman: São Paulo, 2016. 
WANGTSCHAUSNI, P. Indústria Química, Editora Edgard Blucher, São Paulo, 1999. 
MATIAS, J. Manual de metodologia de pesquisa científica. 3ªed. São Paulo: Atlas. 
2012. 
 
 
Cálculo de Reatores e Estequiometria industrial:                          Carga Horária: 40 
Cinética e ordem das reações químicas. Balanço de massa em reatores ideais. Cálculo 
de reatores químicos através da integração de conceitos de cinética química. Reatores 
do tipo batelada e contínuo. Reatores de membrana. Transporte de massa e calor em 
reatores. Estequiometria industrial: Estequiometria das reações químicas. Balanços 
materiais sem reações químicas. Balanços materiais envolvendo reações químicas. 
Balanços diferenciais de massa para regimes transientes. 
Bibliografia: 
HIMMELBLAU, D. M. Engenharia química: princípios e cálculos, 8ª ed. Rio de Janeiro 
: LTC, 2017. 
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FOGLER. H. S. Cálculo de Reatores - O Essencial da Engenharia das Reações 
Químicas. São Paulo: LTC, 2014. 
 
 
Elementos de Gestão Empresarial:                                                   Carga Horária: 
40 
Setores e organograma da empresa. Constituição de uma empresa. Globalização. Novas 
abordagens da administração. Novos modelos de gestão empresarial. Gestão 
empresarial com a produção flexível. Desafios da gestão empresarial na nova economia. 
Revolução no pensamento administrativo e na gestão empresarial. 
Bibliografia: 
LOBATO, D. M. Et al. Gestão estratégica. São Paulo: Editora FGV, 2014. 
LOBATO, D. M. Et al. Estratégia de empresas. 9ª ed. São Paulo: Editora FGV, 2014. 
DECOURT, F. et al. Planejamento e gestão estratégica. São Paulo: Editora FGV, 2014. 
 
 
 

4.4 - Estágio Supervisionado ver portaria  
 

Dentre as inovações propostas na organização curricular dos Cursos Superiores 
de Tecnologia, destaca-se o Estágio Supervisionado de 400 horas mínimas cursado em 
empresas relacionadas à área de formação do profissional. 

No Estágio Supervisionado realizado após a conclusão do 3º. Módulo, o 
estudante faz seu primeiro contato com a realidade da empresa, saindo do ambiente 
acadêmico com seus princípios teóricos e vislumbrando a complexidade daquele novo 
mundo, suas tecnologias, procedimentos, cultura e ambiente. Neste contato, a teoria é 
colocada à prova e a capacidade de relacionamento do estudante é exigida, resultando 
em enorme retorno, pois o motiva frente ao desafio. 

Na empresa, consegue medir seu atual estado profissional, até comparando-o 
com o de outros colaboradores da empresa, tornando-se consciente de sua área 
profissional e absorvendo o conhecimento ali existente, tornando-se, assim, um ser 
humano mais autônomo em sua formação e, portanto, capaz de absorver mais das 
condições oferecidas. 

O Estágio Supervisionado tem como finalidade integrar o aluno ao mundo do 
trabalho, considerando as competências adquiridas com a construção profissional e 
social, buscando as seguintes funções: 
a) dar um referencial à formação do estudante; 
b) esclarecer seu real campo de trabalho após sua formação; 
c) motivá-lo ao permitir o contato com o real: teoria x prática; 
d) dar-lhe consciência das suas necessidades teóricas e comportamentais; 
e) dar-lhe uma visão geral do setor produtivo e da empresa em especial; 
f) descobrir áreas de interesse para a sua própria especialização no decorrer do curso. 

O Regimento Escolar do CEPIN – Ensino Tecnológico da FIEC e a Portaria emitida pela 
Direção Pedagógica definirá e regulamentará os procedimentos operacionais para este modelo de 
atividade de ensino.  
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4.5 – Atividades nos períodos especiais  
 
 Entre os períodos regulares poderão ser desenvolvidos programas de ensino, 
pesquisa e extensão. Verificada a necessidade e, após parecer favorável da Direção 
Pedagógica, poderá ser programado período especial em regime intensivo. O período 
especial revestir-se-á das mesmas características dos períodos regulares, no tocante aos 
Planos de Ensino, carga horária e avaliação.  
 As turmas em períodos especiais ou de regime intensivo serão submetidas a 
planos de ensino específicos e adequados às atividades neste regime.  O plano de ensino 
do  componente curricular ministrado para as turmas especiais será elaborado pelo 
professor, com a supervisão das Coordenações de Curso. A operacionalização das 
atividades nos períodos especiais seguirá edital próprio publicado pela Direção 
Pedagógica. 
 

A realização das Dependências será definida e regulamentada por Portaria emitida pela 
Direção Pedagógica. 

 

4.6 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 

No Trabalho de Conclusão de Curso, disposto no final do fluxograma curricular 
com objetivo de promover a consolidação dos conhecimentos, o estudante propõe à 
coordenação de curso, juntamente com o setor produtivo, a resolução dos problemas 
tecnológicos de interesse para o setor ou o desenvolvimento de um processo ou produto 
inovador.  

Desenvolvido como coroamento dos conhecimentos adquiridos, permite ao 
futuro profissional o desenvolvimento de sua capacidade inovadora e criativa e a 
inserção, já no decorrer de sua formação, nos procedimentos de pesquisa e 
desenvolvimento tecnológico. 

A realização deste Trabalho tem também como resultado a aproximação da 
Instituição de Ensino ao setor produtivo, através da união de interesses e competências, 
sendo o estudante o elo de ligação entre o corpo docente da instituição de ensino e a 
tecnologia praticada pela empresa.  

Neste contexto, o professor passa a desempenhar o novo papel pedagógico, não 
mais como mero transmissor de conhecimentos, porém como profissional pleno em toda 
a sua potencialidade, criando núcleos de competência em sua área de atuação. O 
professor permite a seus orientados, no Trabalho de Conclusão de Curso, ao produzirem 
e aplicarem a tecnologia, construírem o conhecimento tecnológico. 

Desta forma, as funções do Trabalho de Conclusão de Curso são: 
a) permitir ao estudante um novo contato com a realidade profissional; 
b) permitir ao estudante o desafio de levar adiante um projeto junto a uma empresa; 
c) permitir ao estudante consubstanciar seu conhecimento; 
d) abrir caminho profissional do estudante junto ao mercado de trabalho; 
e) aprimorar a sintonia entre as expectativas do setor produtivo e as atividades do curso; 
 

O Trabalho de Conclusão de Curso poderá ser a realização de um projeto de 
incubação de novas empresas, no contexto do Programa Jovem Empreendedor ou 
poderá ainda ser realizado em outros países em parceria com instituições congêneres 
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conveniadas. O aluno participará em Seminários de Acompanhamento, Orientação e 
Avaliação dos trabalhos. 
 

4.7 - Atividades Complementares  

 
Não é desejável que o estudante dos Cursos Superiores de Tecnologia seja 

simplesmente convidado a frequentar aulas ministradas segundo os termos da legislação 
vigente, reunindo, por essa maneira, os créditos necessários para o recebimento de um 
Diploma. O aluno não pode ser simplesmente ouvinte, mesmo nas áreas das ciências e 
nas criações tecnológicas. 

Cabe ao estudante a responsabilidade na busca do conhecimento. A curiosidade 
e a observação devem ser marca permanente do corpo discente. O profissional do futuro 
deverá ter a capacidade de aprender a aprender. Deverá ser um estudante a vida toda, ou 
seja, seu aprendizado será permanente e esta postura deve ser incorporada no processo 
ensino aprendizagem desenvolvido no curso.  

As atividades educacionais complementares devem privilegiar a construção de 
comportamentos sociais e profissionais que as atividades acadêmicas tradicionais, de 
sala de aula ou de laboratório, não têm condições de propiciar.  

Nesta perspectiva, devem ser inseridas as atividades de cunho comunitário e de 
interesse coletivo e também ser privilegiadas atividades de monitoria acadêmica e de 
iniciação tecnológica que propiciem a participação do estudante na vida da instituição.  

Podem aqui também ser desenvolvidas atividades esportivas e culturais, além de 
intercâmbios com instituições estrangeiras congêneres. 
 

Capítulo 5 - Avaliação da Aprendizagem 
 

  A verificação do aproveitamento escolar do aluno compreenderá a avaliação do 
rendimento e a apuração da frequência, observadas as diretrizes estabelecidas pela 
legislação. 
  A avaliação da aprendizagem é contínua e cumulativa, de forma diagnóstica e 
processual, prevalecendo os aspectos qualitativos sobre os quantitativos e os resultados 
obtidos ao longo do processo de aprendizagem sobre os de eventuais provas finais. 

A avaliação da aprendizagem dos alunos deve demonstrar a apropriação de 
competências, por intermédio das habilidades adquiridas, e deve estar relacionada com 
os objetivos educacionais estabelecidos no projeto educacional da FIEC e nos planos de 
cursos. 
  Os instrumentos e procedimentos de avaliação para verificação do desempenho 
dos alunos estão explicitados no plano de trabalho do docente. 

Considerar-se-á aprovado o aluno que tiver frequência às atividades 
escolares igual ou superior a 75% e nota final igual ou superior a 5,0 (cinco) em 
cada componente curricular.  

 O aluno com nota final inferior a 5,0 (cinco) no componente curricular 
e/ou com frequência inferior a 75% em cada componente curricular do Módulo 
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será considerado em Dependência, podendo ficar no máximo com 3 (três)  
Dependências em cada módulo. 
 
Capítulo 6 – Critérios de aproveitamento e procedimentos de avaliação de 
competências profissionais anteriormente desenvolvidas  

Em conformidade com a LDB nº. 9.394, de 20/12/96, Artigo 41 e 47, 
Capítulo IV, do Parecer CNE/CES nº. 436/01 e do Parecer CNE/CES nº. 
776/97, “o aluno que julgar possuir extraordinário conhecimento em 
determinada competência, através de evidência(s) objetiva(s) poderá ter 
abreviada a duração desta, mediante execução de Exame de Suficiência, a ser 
aplicado por banca examinadora especial, indicada pela coordenação do 
curso”.  

Somente serão aceitas solicitações de exame de suficiência para 
componentes curriculares em que o aluno estiver matriculado. 

Será dispensado de cursar o componente curricular, o aluno que obtiver nota 
mínima 5,0 (cinco) no exame de suficiência. 

Conforme orienta o Parecer CNE/CP nº. 29/2002, a duração efetiva do curso 
superior de tecnologia, para o aluno, dependerá: 
a) do perfil profissional de conclusão que se pretende; 
b) da metodologia utilizada pelo estabelecimento de ensino; 
c) de competências profissionais já constituídas em outros cursos superiores de 
graduação ou de pós-graduação; 
d) de competências profissionais já desenvolvidas no próprio mercado de trabalho 
mediante avaliação da escola; 
e) de competências adquiridas por outras formas, como em cursos técnicos, em cursos 
seqüenciais por campos do saber, de diferentes níveis de abrangência, e mesmo no 
trabalho, que devem ser criteriosamente avaliadas pela escola. 

Os procedimentos para o aproveitamento e avaliação de competências adquiridas 
estão previstos no Regimento Escolar do CEPIN – Ensino Tecnológico da FIEC e 
regulamentado pela Portaria emitida pela Direção Pedagógica. 
 
Capítulo 7 - Instalações, equipamentos, recursos tecnológicos e biblioteca. 
 
7.1. Instalações 

• Salas de aula com 40 carteiras; área de 92,04 m², com quadro branco, tela para 
projeção ou lousa digital, projetor multimidea, sistema de som e ar 
condicionado. 

• 1 Sala de aula com 40 carteiras; área de 92,04 m², com 20 computadores ligados 
em rede, acesso à internet, com ar condicionado. 

• 1 Laboratório de Química I, área de 103,16 m2, com bancadas e os 
equipamentos descritos abaixo.  

• 1 Laboratório de Análise Instrumental; área de 60,84 m2 , com bancadas e os 
equipamentos descritos abaixo. 
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• 1 Laboratório de Química II; área de 88,12 m2 , com bancadas e os 
equipamentos descritos abaixo. 

• 1 Laboratório de Processos (Fábrica Escola de Química); área de 80 m2 com os 
equipamentos descritos abaixo. 

 
7.2- Equipamentos 

 
Laboratório de Química I: 

• 1 Conjunto Lava olhos e chuveiro de emergência 

• 3 Capelas p/ exaustão 

• 1 Capela de fluxo laminar 

• 1 Destilador de água 

• 1 Estufa para esterilização e secagem 

• 1 chapa aquecedoras  com termostato  

• 2 Balança analítica 0,000 1 gramas   capacidade  até 200 g, resolução de 0,1 mg  

• 1 Balança semi-analítica precisão 0,001 g 

• 1 Forno Mufla  

• 1 Deionizador de Água 

• 1 Capela de Fluxo Lamina 

• 1 Armário p/ reagentes c/ exaustão  

• 1 Microcomputador completo  

• 1 Aquecedor banho maria  

• 1 estufa de cultura bacteriológica  

• 2 buretas semi automática digital  

• 2 bomba de vácuo tipo diafragma  

• 1 armário corta fogo para inflamáveis  

• 1 banho ultrassônico com gabinete  
 
Laboratório de Química II: 

• 1 Conjunto Lava olhos e chuveiro de emergência 

• 2 Capelas de exaustão 

• 1 Balança semi-analítica precisão 0,001 g 

• 2 Balança analítica digital 0,0001 

• 1 Deionizador de água 

• 1 Aquecedor banho Maria 

• 1 Centrifuga p/ butirômetro 
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• 1 Estufa para esterilização e secagem 

• 8 Termômetros Digital de Bolso 

• 1 Forno Mufla  

• 3 Agitadores Mecânico  

• 1 Chapa aquecedora com controle de temperatura 

• 1 Agitador de Peneiras Eletromecânico 

• 1 Aparelho digestor e destilador 

• Unidade de digestão p/ determinação de fibras 

• 1 Microcomputador 

• 1 Unidade de Digestão e refluxo 

• 1 aparelho rotoevaporador  

• 1 bomba peristáltica  
 

Laboratório de Análise Instrumental:  

• 1 Conjunto Lava olho e chuveiro de emergência 

• 2 Capelas de exaustão 

• 1 Medidores de oxigênio dissolvido portátil  

• 1 Cromatógrafo gasoso  

• 1 Colorímetro de disco 

• 9 Mantas aquecedoras pra balão de 250 mL  

• 11 Agitadores Magnético, Controle eletrônico de velocidade 

• 1 Polarímetro de bancada 

• 1 Centrifuga elétrica para 8 tubos 

• 4 Fontes digital de corrente contínua  

• 1 Aparelho de Ponto de Fulgor vaso fechado 

• 1 Contador de Colônia de bactérias  

• 8 Multímetros digital 

• 1 Aquecedor banho Maria 

• 3 balança analítica precisão 0,1 mg capacidade 220 gramas 0,0001 g  

• 2 balanças técnica eletrônica precisão 0,1 mg  

• 1 Condutivímetro Portátil 

• 7  Medidores de pH e mV, digital de bancada 

• 1 Refratômetro de bancada 

• 3 Espectrofotômetros de visível  

• 1 espectrofotômetro ultra violeta  
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• 1 Turbidímetro microprocessado digital 

• 2 Microscópios monocular  

• 2 Microscópios biocular 

• 1 Microscópio triocular com sistema de câmara LCD e TV 

• 1 Geladeira- 320 L 

• 1 Sistema de Purificação de água, com osmose reversa 

• 1 Microcomputador completo  

• 1 Impressora jato de tinta 

• 1 aparelho para jar test para 6 provas simultâneas  

• 1 Viscosímetro Brook Field 

• 1 aparelho de ar condicionado  

• 1 aparelho titulador Karl Fisher  

• 1 fotômetro multiparâmetros de bancada  

• 1 fotômetro de chama 

• 1 forno de microondas  
 
 
Laboratório de Processos 

• 2 Tanques cilíndricos com agitador para homogeneização. 

• 1 Aparelho para abrandamento de água. 

• 2 Bombas centrífuga química horizontal. 

• 1 Envasadora manual. 

• 2 Agitadores mecânicos para 30L 

• 1 Agitador mecânico para 200L 

• 1 Viscosímetro Brook Field 

• 2 Balanças Eletrônicas capacidade 3 Kg 

• 1 Balança Eletrôncia capacidade 15 Kg 

• 1 Balança Eletrônica capacidade 100Kg. 

• 1 Medidor de pH de bancada. 

• 1 Chapa Elétrica Aquecedora retangular. 

• 1 Chuveiro lava olhos. 

•  Tensiometro 
 

 
7.3- Materiais de Laboratório 
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• Vidrarias em geral 

• Acessórios 

• Reagentes químicos específicos    
 
 
7.4- Biblioteca Técnica 
 

• 89 m2 de área 
• 08 mesas de estudo e pesquisa 
• 02 mesas de leitura e pesquisa 
• 04 computadores 
• 01 “scanner” 
• 01 impressora 
• 10 estantes de aço 
• 172 títulos técnicos diversos 
• Convenio CAPES 

 
 
 
 
 
Capítulo 8 - Pessoal Docente e Técnico  
 

NOME FUNÇÃO GRADUAÇÃO / HABILITAÇÃO 
 João Martini Neto Superintendente Engenheiro Agrônomo  

Mario Paulo Filho Diretor 
Engenheiro Químico, Licenciado em 
Química, Mestre e Doutor em 
Engenharia Química. 

José Cirino de Mello Professor Licenciado em Química, 
Especialista. 

Marta Elisa Bergamo Professora 
Engenheira Química, Licenciada em 
Química, Pedagoga, Especialista em 
docência do ensino superior. 

Antonio Endo Professor 
Farmacêutico. 
Habilitado em docência do ensino 
técnico de nível médio. 

Claudemir Adriano Borgo Professor Bacharel e Licenciado em Química, 
Mestre e Doutor em Química. 

Marco Antonio Secco Professor 

Engenheiro Metalurgista. 
Habilitado em docência do ensino 
técnico de nível médio, 
Especialista em docência do ensino 
superior. 

Mara Cristina C. Invernizzi Professora Bacharel e Licenciada em Química, 
Mestre em Química. 

Sônia Cristina O. Evaristo Monitora Técnica em Bioquímica, Licenciada 
em Química. 
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Capítulo 9 - Explicitação de diploma e certificados a serem expedidos. 

 
Ao concluinte será conferido ou expedido: 

• Diploma de Curso Superior de Tecnólogo em Processos Químicos, com 
validade nacional, quando se tratar de conclusão do curso, atendido o perfil 
profissional e satisfeitas as exigências relativas à legislação vigente: 

• Certificado, quando este concluir: 
• Módulo III - Qualificação Profissional de Nível Tecnológico de Assistente de  

Laboratório. 
• Módulo IV - Qualificação Profissional de Nível Tecnológico em Análises 

Químicas. 
• Módulo V – Qualificação Profissional de Nível Tecnológico de Análise de 

Processos 
• Módulo VI – Qualificação Profissional de Nível Tecnológico de Processos 

Químicos. 
 
 
 
 

Prof. Dr. Mário Paulo Filho 
             Diretor 
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RELAÇÃO NOMINAL DOS DOCENTES 

Nome Titulação Acadêmica Link para a Plataforma Lattes 

Adriano 
Francisco Correa 

Tecnólogo em Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas. 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/9669544334444524 

Barbara Maria 
Oliva Pirão 

Farmacêutico; 
Pós-Graduação Lato Sensu em 
Plantas Medicinais: Manejo, Uso e 
Processamento; 
Licenciatura em Química. 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/1564721686139760 

Carlos Dornelles 
Ferreira Soares 

Engenheiro Agrônomo. 
Mestrado em Ciências na área de 
Fitotécnica. 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/0155275039944314 
 

Claudemir 
Adriano Borgo 

Doutor em Química; 
Mestre em Química; 
Bacharel e Licenciado em 
Química. 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/791112463487699 

Dreisson 
Aguilera de 
Oliveira 

Farmacêutico; 
Licenciatura Plena em Ciências 
com Habilitação em Química; 
Pós-graduação Lato-Sensu em 
Farmacologia: Atualizações e 
Novas Perspectivas; 
Pos graduação Lato-sensu em 
Farmácia clínica e Atenção 
Farmacêutica (Instituto Racine); 
Pós graduação Lato-sensu em 
didática do ensino;técnico e 
superior (Uninove) 
Pós-graduação Stricto-sensu 
(mestrado) em Ciências 
Farmacêuticas na linha de pesquisa 
em Uso Racional de Medicamentos 
(Uniso). 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/2110879818189074 

José Cirino de 
Mello 

Licenciado em Ciências; 
Pós-Graduação Lato Sensu em 
Gestão em Petróleo e Gás; 
Especialização em Gestão em 
Cosmetologia. 

http://lattes.cnpq.br/3856733509295890 

José João de 
Melo 

Mestre em Educação Matemática; 
Pós- raduação Lato Sensu em 
Educação Matemática; 
Licenciado em Ciências – 
Licenciatura de 1º Grau. 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/4073077314457855 

https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=C68418E6A21BFE087D1A0ABF26211563
http://lattes.cnpq.br/0155275039944314
https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=E88F282C0BD14922CB5EC6C3B8E4F49D
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Marco Antonio 
Secco 

Engenheiro Metalurgista;  
Especialização em Docência do 
Ensino Superior. 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/0817403905520253 

Marcos Canto 
Machado 

Doutor em Ciências; 
Mestre em Química; 
Especialização em MBA Gestão 
Escolar; 
Licenciado em Química. 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/5044005239386245 

Maria Cristina 
Tomazzini 
Casado 

Mestre em Ciências; 
Bacharel em Química. 
MBA em Gestão Industrial (FGV) 

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/maria-
cristina-tomazzini-casado-56293616 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/3463882426210852   
 

Marta Elisa 
Bérgamo 

Engenharia Industrial Química; 
Especialização em Docência do 
Ensino Superior; 
Licenciatura em Pedagogia com 
Habilitação em Administração, 
Orientação e Supervisão Escolar. 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/7769595582085538 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://lattes.cnpq.br/5044005239386245
https://www.linkedin.com/in/maria-cristina-tomazzini-casado-56293616
https://www.linkedin.com/in/maria-cristina-tomazzini-casado-56293616
http://lattes.cnpq.br/3463882426210852
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1. DADOS DA INSTITUIÇÃO  
 

Nome: Centro de Educação Tecnológica da FIEC 

Mantenedora: Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura 

Categoria Administrativa: Pública 

Estado: São Paulo 

Município: Indaiatuba 

 

Ato de designação da CPA: De acordo com a Lei nº 10.861/2004 – 

SINAES, a Comissão Própria de Avaliação (CPA) possui as atribuições de 

conduzir os processos de avaliação internos da Instituição, bem como 

sistematizar as informações prestadas ao Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais – INEP.  

 

A CPA (Comissão Própria de Avaliação) do Centro de Educação 

Tecnológica da FIEC instituída pela Portaria nº 01 de 2019 tem como membros 

representantes:  

 

COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA  
 
Coordenador: Prof. Dr. Claudemir Adriano Borgo 

Corpo docente: Profa. Me. Maria Cristina Tomazzini Casado. 

Corpo discente: Ronald dos Santos Silva 

Corpo técnico Administrativo: Eliane Fernandes Francelli Barros da Silva 

Sociedade Civil: Rosangela Rodrigues de Sousa Dutra 

 
O Centro de Educação Tecnológica da FIEC, é um estabelecimento 

público de Ensino Superior mantido pela Fundação Indaiatubana de Educação 

e Cultura, Credenciada na modalidade presencial, pelo Parecer CEE 278/15. 

 

O Centro de Educação Tecnológica da FIEC iniciou as suas atividades 

com o funcionamento do Curso de Tecnólogo em Processos Químicos. 
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Atualmente, o Centro de Educação Tecnológica da FIEC possui 11 

docentes dos quais 02 doutores, 03 são mestres, 05 especialistas e 01 
graduado. Quanto aos discentes estão matriculados 50 discentes no Curso de 

Tecnologia em Processos Químicos. Neste semestre está colando grau a 

primeira turma do curso. 

 

PLANEJAMENTO ESTRÁTEGICO DE AUTO AVALIAÇÃO  
 

O Planejamento Estratégico para a Auto avaliação do Centro de Educação 

Tecnológica da FIEC, iniciou com reuniões e discussões da CPA para melhor 

desenvolvimento das atividades no ano de 2019.  

 

ATIVIDADES E AÇÕES DO ANO DE 2019 

 

Data Atividade 

14/05/2019 

 

Reunião CPA – apresentação do 

questionário para avaliação dos docentes, 

discentes e corpo administrativo e 

possíveis sugestões de alterações.  

10/06/2019 a 14/06/2019 Avaliação do corpo docente, discente, 

corpo administrativo no portal do discente 

e professor.  

17/06/2019 Início da tabulação. 

19/06/2019 Elaboração do relatório. 

24/06/2019 Reunião CPA e apresentação do relatório e 

sugestões de melhorias por parte da CPA. 

02/09/2019 Reunião CPA – apresentação do 

questionário para avaliação dos docentes, 

discentes e corpo administrativo e 

possíveis sugestões de alterações.  

07/10/2019 a 11/10/2019 Avaliação do corpo docente, discente, 
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corpo administrativo no portal do discente 

e professor.  

14/10/2019 Início da tabulação.  

16/10/2019 Elaboração do relatório. 

28/10/2019 Reunião CPA e apresentação do relatório e 

sugestões de melhorias por parte da CPA. 

 

2. INTRODUÇÃO  
 

A avaliação institucional divide-se em Avaliação Externa e Auto 
avaliação. A Avaliação Externa é realizada por comissões designadas pelo 

Conselho Estadual de Educação (CEE), compostas por membros externos, 

pertencentes à comunidade acadêmica e científica, tendo como referência os 

padrões de qualidade para a educação superior expressos nos instrumentos de 

avaliação e os relatórios de auto avaliação. A Auto avaliação é realizada pela 

Comissão Própria de Avaliação (CPA) da instituição e orientada pelas diretrizes 

e pelo roteiro da auto avaliação institucional da CONAES.  

A Lei nº 10.861/2004, nº no seu art. 3º, estabelece as dimensões que 

devem ser foco da avaliação institucional e que garantem simultaneamente a 

unidade do processo avaliativo em âmbito nacional e a especialidade de cada 

instituição. O planejamento e o processo avaliativo do Centro de Educação 

Tecnológica da FIEC consideram a realidade institucional e sua abrangência, 

adotando para isso oito grandes dimensões temáticas. 

O programa de avaliação do Centro de Educação Tecnológica da FIEC 

está organizado de forma a contemplar as dimensões, estabelecido pelo 

SINAES que visa facilitar o diálogo entre as atividades que devem ser 

articuladas no momento da avaliação.  

O processo de avaliação valoriza a participação de todos os 

seguimentos de forma democrática, garantindo transparência, credibilidade e 

confiabilidade ao processo. A auto avaliação ou avaliação institucional interna 

está consolidada e envolve discentes, docentes, professores, coordenadores, 

funcionários técnicos administrativos. O presente Relatório de Auto avaliação 

Institucional é mais um passo de consolidação dado pelo Centro de Educação 

Tecnológica da FIEC, no sentido de avançar para a construção e o 
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compartilhamento do conhecimento crítico sobre a própria realidade, em busca 

de transformá-la em benefício de todos. Este relatório tem por finalidade 

promover a cultura de auto avaliação e auxiliar os processos de avaliação 

externa.  

O Centro de Educação Tecnológica da FIEC tem buscado desenvolver uma 

avaliação pautada nas diretrizes estabelecidas pelo CONAES, buscando a melhoria 

contínua da qualidade dos processos educacionais, cumprindo o desafio de uma 

avaliação institucional com finalidades construtiva e formativa, tornando o processo 

de auto avaliação institucional permanente. Isso só é possível com a sensibilização e o 

envolvimento contínuo dos integrantes da comunidade acadêmica nas discussões e 

análises, fomentando a cultura da avaliação participativa.  

Este é o relatório parcial, referente ao primeiro semestre do ano de 2019, que 

será encaminhado ao Conselho Estadual de Educação até o final de junho. O foco 

principal, neste relatório é, além de apresentar a Avaliação Institucional de 2019, 

demonstrar a evolução do curso Superior de Tecnologia em Processos Químicos na 

resolução de suas fragilidades ao longo do ano.  

O objetivo do presente documento é contribuir para fortalecimento 

institucional, para a melhoria da qualidade de ensino, produção do conhecimento e 

cidadania. Estes objetivos têm sido as buscas constantes e incessantes e têm pautado 

todas as ações do Centro de Educação Tecnológica da FIEC. 

 

3. METODOLOGIA  
 

Na auto avaliação institucional foram utilizadas abordagens 

metodológicas qualitativas e quantitativas. As análises foram realizadas tendo 

em vista os objetivos, o perfil e a missão institucional, de modo a obter uma 

visão global de sua estrutura, das relações, das atividades desenvolvidas, das 

funções e das finalidades enquanto segmento da comunidade acadêmica e da 

sociedade civil.  

A avaliação institucional do Centro de Educação Tecnológica da FIEC tem a 

periodicidade semestral, quanto ao programa de avaliação geral, satisfação 

institucional e qualidade dos cursos de tecnologia atualmente o curso de Tecnologia 
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em Processos Químicos. A auto avaliação do corpo discente e corpo docente 

acontecem ao final de cada semestre. 

 

3.1 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS  
 

Os questionários foram aplicados no período de 10 de junho a 14 de junho. Os 

questionários elaborados e aprovados pela CPA são estruturados em perguntas 

objetivas. A aplicação do questionário foi realizada por meio de programa específico, 

com preenchimento online, usando sistema Limesurvey, ou seja, alunos, docentes e 

funcionários puderam responder o questionário de avaliação em qualquer computador 

com acesso à internet. 

 

3.1.1 CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO  
 

A CPA decidiu em reunião o período de sensibilização da comunidade 

acadêmica para realizar as avaliações. As ações definidas para a campanha 

foram as seguintes: 

 Campanha de sensibilização para toda comunidade acadêmica no 

período de 20 a 31 de maio de 2019. 

 Anúncios facebook, murais dos corredores e sala de aula, cartazes, 

folders, faixas, e outras mídias eletrônicas no período de 20 a 31 de 

maio de 2019. 

 

3.1.2 QUESTIONÁRIOS  
 

Os questionários foram aplicados a todos os discentes do curso, foram 

aplicados também para o corpo docente e sociedade civil. Sendo essa a 

primeira turma não há egressos ainda. 

 

4. TABULAÇÃO DOS DADOS  
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Após a aplicação dos questionários, os dados foram tabulados de 

maneira individual para cada questão com percentual, o próprio sistema 

acadêmico nos permite obter esses resultados mais precisos.  

Essa tabulação permite a visualização das fragilidades e potencialidades 

do Centro de Educação Tecnológica da FIEC nas dimensões avaliadas.  

A CPA utiliza-se dessa construção para planejar estrategicamente a auto 

avaliação, bem como oferece essa construção para o planejamento 

estratégico.  

Os resultados obtidos através do instrumento questionário foram 

tabulados e analisados pela CPA e encaminhados, primeiramente, ao 

coordenador de curso e responsáveis por setores administrativos da 

Faculdade. Os relatórios foram discutidos e socializados com a comunidade 

interna. Foram realizados diversos diálogos sobre os resultados da avaliação 

com a comunidade acadêmica e Direção. Os dados demonstraram um 

expressivo percentual de participação por parte da comunidade acadêmica 

demonstrando o grau de comprometimento de todos no processo de avaliação 

e diagnóstico.  

 

 

5. DESENVOLVIMENTO  
 

5.1 PLANEJAMENTO E AVALIÇÃO INSTITUCIONAL  
 
 

Após reunião, para a CPA ficou evidenciado que a comunicação Interna, 

junto com o coordenador de curso, tem um papel fundamental no processo de 

Avaliação Interna, devendo estar mais próxima da CPA. Assim, a CPA entende 

que as devolutivas dos resultados bem como as ações decorrentes do 

processo avaliativo são fundamentais para a credibilidade da avaliação. Por 

isso, a CPA vem discutindo as medidas que devem ser tomadas para que 

outros atores institucionais, como os gestores, especialmente coordenador de 

curso, e docentes estejam mais envolvidos e auxiliem mais efetivamente no 

processo de conscientização dos discentes na sua participação.  
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5.2 AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DISCENTE- PERFIL DISCENTE  
 

Do total de 50 alunos matriculados no curso de Processos Químicos (4° 

e 6° módulos), 45 discentes preencheram o questionário (anexo 1). Deste total, 

62,22% do sexo masculino e 37,78 do sexo feminino. Atualmente 82,22% dos 

discentes que preencheram o questionário já estão inseridos no mercado de 

trabalho e apenas 17, 78% estão à busca da inserção no mercado de trabalho. 

 

5.2.1 DIMENSÃO 1: MISSÃO INSTITUCIONAL 
 
 

Sobre as questões relacionadas à Missão Institucional (questões1.1, 1.2 

e 1.3) observou-se que os discentes não estão a par do Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI). Apenas 31,11% se declararam 

conhecedores do PDI. Assim, a coordenação propõe que no próximo semestre, 

no início das aulas, apresentar novamente o PDI. O PDI é entregue no início do 

curso para cada aluno e discutido no início de cada semestre, entretanto, essa 

baixa porcentagem significa que há uma necessidade de enfatizar com maior 

periodicidade o PDI para que juntos, instituição, docentes, discentes e 

colaboradores possam opinar e engrandecer as ações que norteiam o PDI. Em 

relação aos objetivos e finalidade da FIEC, 50% concordam que há nitidez 

entre os objetivos e finalidades, entretanto, há necessidade de melhorar esse 

índice o que poderá ser sanada através da reunião no início das aulas com a 

demonstração do PDI como também dos objetivos e finalidade da FIEC como 

também a missão da Instituição, pois, na questão 1.3, referente à missão 

35,71% concordaram que as ações praticadas pela FIEC e a sua missão são 

sempre correntes e 50% quase sempre coerentes. Portanto, há necessidade 

de alinharmos esses índices através de reuniões e exposição das ações 

praticadas pela FIEC. 

 

5.2.2 DIMENSÃO 2: POLÍTICA PARA O ENSINO 
 
 Na dimensão 2 (questões 2.1 até 2.45) foram abordados diferentes temas com 

foco na aprendizagem, qualidade do ensino, aulas, docentes e atuação do 
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coordenador do curso. O corpo de colaboradores é um dos pilares fundamentais que 

compõe o cerne de uma instituição de ensino, uma vez que são eles que fazem toda a 

engrenagem girar, viabilizam todas as tomadas de decisões e proporcionam bem estar 

e vivência a instituição. Estar antenado com novas práticas de gestão e 

aperfeiçoamento, é fundamental para o engajamento de todos e o crescimento 

profissional e institucional.  

De forma geral, sobre esses itens, as respostas foram muito gratificantes, pois, 

observou-se altos índices de aceitação. Para se ter uma ideia da aceitação, mais da 

metade dos discentes (55,56%) apontaram que o coordenador de curso está 

empenhado no desenvolvimento e qualidade do curso (questão 2.1), como também 

encaminha soluções para os problemas do curso (questão 2.2), 46.67%.  

No relacionamento com os discentes (questão 2.3), segundo a opinião dos 

alunos 86,67% relataram a boa comunicação entre coordenador e discentes. Fato esse 

extremamente significativo indicando uma próxima interação entre coordenador e 

discentes. Da mesma forma, questão 2.4, há uma excelente interação com os docentes 

do curso para 82,22%.  

O diálogo entre discentes e coordenador (questão 2.5), também manteve-se 

com alto índice, 66,67% dos discentes consideram que a coordenação busca ou abre 

possibilidade para o diálogo como também a comunicação entre docentes e discentes, 

questão 2.6, 62,22%. Em relação a organização da coordenação, questão 2.7, 35,56% 

consideram-na organizada. A expectativa que os discentes têm em relação ao curso 

(questão 2.8) indicou que 28,89% está plenamente satisfeito e 51,11% quase sempre, 

portanto, há necessidade de melhorar esse índice.  

Na questão 2.9, sobre o conhecimento do Projeto Pedagógico do curso 84,44% 

conhecem o projeto. Uma outra questão sobre como o docente domina a disciplina e a 

mantem atualizada (questão 2.14), 71.11%, opinaram que sempre há domínio e 

atualização do conteúdo. Já para 60,00% dos discentes a didática dos docentes é 

eficiente (questão 2.18).  

Na avaliação da aprendizagem, questão 2.27, 62.22%, ressaltaram que há 

compatibilidade entre aprendizagem e o conteúdo trabalhado o que indica a seriedade 

na aplicação dos conteúdos desenvolvidos em sala de aula e a cobrança na avaliação 
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como também há diversidade de instrumentos de avaliações para 80,00%, questão 

2.28. 

No que tange a devolutiva das avaliações aos discentes, questão 2.30, 73,33% 

concordaram que os docentes analisam os resultados da avaliação conjuntamente. 

Sobre a segurança dos laboratórios (questão 2.39) e vidrarias e materiais de consumo 

(questão 2.40), 55, 56% e 44,44%, respectivamente, consideraram extremamente 

satisfatórios os itens analisados.  

Em relação aos livros disponíveis para consulta na biblioteca apenas 11,11% 

estão satisfeitos, questão 2.3. Como esse fato já era conhecido pela coordenação, 

solicitou-se a aquisição de uma grande quantidade de títulos, e a previsão de chegada 

dos livros está agendada para setembro. 

 

5.2.3 DIMENSÃO 3: RESPONSABILIDADE SOCIAL 
 
 Sobre o tema responsabilidade social dentre as questões colocadas 

destaca-se a questão referente à política de inclusão de pessoas portadoras de 

necessidades especiais (questão 3.2). Neste aspecto 48,89% ressaltou o 

compromisso da Instituição com os portadores de necessidades especiais. Já 

um ponto em que os discentes encontram-se insatisfeitos é o tema relacionado 

às ações da Instituição em relação às incubadoras e empresas juniores 

(questão 3.3). Neste sentido é previsto para o segundo semestre a inauguração 

do Centro de Inovação da FIEC o qual será o espaço para que os discentes do 

Tecnólogo em Processos Químicos terão para o desenvolvimento de novos 

projetos e o local de instalação de futuras empresas juniores. 

 

5.2.4 DIMENSÃO 4: A COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 
 

 Através da observação das respostas dos discentes referentes à 

comunicação com a sociedade há a necessidade de ações que objetivem um 

maior relacionamento com a comunidade externa (questões 4.1 a 4.7). 

Analisando as respostas verificou-se que as atividades desenvolvidas pelos 

discentes não estão transpondo os muros da Faculdade. A questão 4.1 que cita 

se a comunidade externa tem conhecimento das atividades desenvolvidas pela 
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FIEC, apenas 11,11% acreditam que a sociedade tem conhecimento sobre as 

ações desenvolvidas pela FIEC. A Fundação atualmente dispõe de um setor 

específico de marketing e o mesmo já foi noticiado a respeito desse fato e 

novas ações no segundo semestre serão tomadas, como por exemplo, uma 

maior divulgação nas mídias sociais sobre as atividades realizados pelos 

discentes da Faculdade. 

Todas as informações e/ou reclamação passam pela ouvidoria e são 

encaminhadas diretamente aos setores competentes para averiguação e 

ações; em seguida, é dado o retorno com as possíveis soluções. As críticas, 

sugestões e reclamações encaminhada via ouvidoria são acompanhadas 

também pela CPA. Os contatos são respondidos no menor tempo possível, 

com casos encaminhados à direção para análise e, quando necessário, os 

interessados são contatados pessoalmente para resolver e responder a 

questão demandada. As recomendações feitas pela CPA são atendidas, 

sempre com a finalidade de estreitar a comunicação do Centro de Educação 

Tecnológica da FIEC com a sociedade.  

 A ouvidoria foi considerada por um percentual de 31,11% dos 

respondentes como excelente funcionalidade e 28,89% consideram-na como 

“quase sempre” há funcionalidade no serviço prestado aos discentes (questão 

4.5). Entretanto, 11,11%, responderam que não se aplica. Assim, há 

necessidade de divulgarmos com maior frequência os pontos de coletas das 

opiniões, sugestões e ou reclamações por parte dos alunos. 

 

5.2.5 DIMENSÃO 5: ORGANIZAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL 
 

 A organização e a gestão institucional deverão ter uma maior ênfase 

para o próximo semestre, pois, evidenciou-se nas repostas das questões 5.1 a 

5.6 que há necessidade de detalhar o organograma do Centro de Educação 

Tecnológica da FIEC como também relacionar aos discente as informações 

sobre os procedimentos administrativos. No início do semestre será realizada 

uma reunião em que os pontos detalhados acima serão relatados. 

 No que refere ao conhecimento dos procedimentos administrativos da 

FIEC, 80 % dos alunos relataram não os conhecer. Este fato, é preocupante e 
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será agendado para o próximo semestre uma reunião com a secretária 

acadêmica para explicitar os procedimentos realizados na secretaria. 

No que diz respeito ao item “condução da direção” (questão 5.5) 

verificou-se empate das respostas, com “quase sempre” e “às vezes” com 

35,56%. As respostas que avalizam a firmeza e bom senso da direção com 

respostas “sempre” totalizaram 24,44%. No entanto, apesar dos resultados 

evidenciarem o contentamento com as tomadas de decisão da direção, e esta 

comissão perceber a presença e atuação da direção no constante convívio 

acadêmico, existe a necessidade de divulgação das ações, pois, observou-se, 

o percentual de “não se aplica” com 4,44%. Como sugestão a CPA solicitará 

elaboração de material, descrevendo as ações realizadas pela direção e 

demais segmentos. 

 

5.2.6 DIMENSÃO 6: INFRAESTRUTURA 
 

 No que tange a infraestrutura (questões 6.1 a 6.16) destaca-se os itens: 

facilidade de acesso e segurança, acústica, luminosidade e ventilação, 

manutenção, equipamentos dos laboratórios de informática, recursos 

multimídias, espaços dos laboratórios, materiais são satisfatórios. Observou-se 

pelas respostas dos discentes que as instalações existentes atendem de 

maneira suficiente às necessidades institucionais.  

 No tocante à qualidade e diversidade de produtos oferecidos pela 

cantina verificou-se a provação de apenas 6,67%. Assim, será comunicado ao 

responsável por este setor para que haja uma melhoria neste serviço com 

urgência.  

 Outra preocupação dos discente é em relação à disponibilidade de livros 

e periódicos da biblioteca. Há uma insatisfação neste item e já foi solicitado 

junto ao setor de compra de livros de diferentes títulos. No momento encontra-

se em processo de licitação. Os títulos solicitados estão discriminados abaixo. 

 

ITEM QUANT
. 

UNID DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS 

1 5 unid 
STEWART, J. Cálculo, Vol. 1, 8ª ed, Editora Cengage 
Learning, São Paulo , 2017 ISBN – 10: 852212583X 13: 
9788522125838 

2 5 unid STEWART, J. Cálculo, Vol. 2, 8ª ed, Editora Cengage 
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Learning, São Paulo , 2017 ISBN: 9788522126866 

3 5 unid SANTOS, R. J.; Matrizes vetores e geometria analítica; 
Belo Horizonte: UFMG, 2010 ISBN: 8574700142 

4 5 unid SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO. 81ª ed. 
São Paulo: Atlas, 2018. ISBN: 9788537017915 

5 5 unid 

GLOBALLY HARMONIZED SYSTEM OF 
CLASSIFICATION AND LABELLING OF CHEMICALS. 
Purple book. 7ª ed. 2017. ISBN – 10: 9211141318 13: 
9789211171310 

6 5 unid GARCIA, G. F. B.. Legislação de Segurança e Medicina 
do Trabalho. Método, 2012. ISBN: 9788530931285 

7 1 unid 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 
 TÉCNICAS. Ficha de informações de segurança de 
produtos químicos – FISPQ. NBR 14725, Rio de Janeiro, 
2001. ISBN: 9788570017035 

8 5 unid HARIKI, S. Matemática Aplicada. São Paulo: Saraiva, 
2003. ISBN: 9788502028029 

9 5 unid 
MONK, P.; MUNRO, L. J. Matemática para Química. São 
Paulo: LTC, 2012. ISBN 10: 8521620659 13: 
9788521620655 

10 5 unid CALDEIRA, A. M. et al. Pré Calculo. 3ª edição. São 
Paulo: Cengage, 2013. ISBN: 9788522116126 

11 5 unid BAIRD, C; CANN, M. Química ambiental. 4. ed. Porto 
Alegre, RS: Bookman, 2011. ISBN: 9788577808489 

12 5 unid 
FOGLER. H. S. Cálculo de Reatores - O Essencial da 
Engenharia das Reações Químicas. São Paulo: LTC, 
2014. ISBN: 9788521621621 

13 5 unid 
LOBATO, D. M. Et al. Gestão estratégica. São Paulo: 
Editora FGV, 2014. ISBN – 10: 8522519528 13: 
7898522519521 

14 5 unid DECOURT, F. et al. Planejamento e gestão estratégica. 
São Paulo: Editora FGV, 2014. ISBN: 97885222509515 

15 5 unid LOBATO, D. M. Et al. Estratégia de empresas. 9ª ed. São 
Paulo: Editora FGV, 2014. ISBN: 9788522508990 

16 5 unid NUNES, L. P. Fundamentos de Resistência à corrosão. 
Interciência, 2007 ISBN: 9788571931626 

17 5 unid 
HALLIDAY, R; Fundamentos de física, vol 1; 10ª edição, 
LTC, 2016. ISBN 10: 8521630352 13: 9788521630357 

18  5 unid D'ALKMIN, T, D.; NETTO, J.M., Física com aplicação 
tecnológica, v.1 Edgard Blucher, 2011 

19 5 unid 
BROWN, T. et al. Química a ciência central. 10ª edição. 
São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2016. ISBN: 
85879184271 

20 5 unid 
ATKINS, P.; JONES, L. Princípios de Química. 5ª edição. 
Porto Alegre: Bookman, 2011 ISBN  8540700387 13: 
9788540700383 

21 5 unid 
CONSTANTINO, M. G. et al. Fundamentos de química 
experimental. São Paulo: EDUSP, 2004. ISBN: 
8531407575 

22 5 unid FIOROTTO, N. R. Técnicas Experimentais em Química. 
1ª Edição. São Paulo: Érica, 2014. ISBN: 

http://dewey.unicamp.br:8000/cgi-bin/gw_46_2_4/chameleon?host=acervus.unicamp.br%2b1414%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=PREVPAGE&sessionid=2007060415493209961&skin=bccl&conf=.%2fchameleon.conf&lng=pt&itemu1=1003&u1=1003&t1=Santos,%20Reginaldo%20J.&elementcount=3&pos=1&prevpos=1&rootsearch=1&beginsrch=1
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9788536506449 

23 5 unid 
HOFFMANN, D. L., BRADLEY, L. G. Cálculo Um Curso 
Moderno e Suas Aplicações. LTC, 2015. 
ISBN:9788521625315 

24 5 unid HALLIDAY, R. Fundamentos de física, vol 2; 10 ªedição, 
LTC, 2016. ISBN:9788521630364 

25  5 unid RAYNER-CANHAM, G. Química inorgânica descritiva. 5ª 
ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015. ISBN:9788521626138 

26 5 unid LEE, J. D. Química Inorgânica não tão concisa. São 
Paulo: Editora Edgard Blucher, 2018. ISBN:8521201761 

27  
5 unid SHRIVER, D. F.; ATKINS, P. W. Química Inorgânica. 4ª 

ed.. Porto Alegre: Bookman, 2008. ISBN:9788577801992 

28  5 unid MCMURRY, J. Química Orgânica. COMBO. São Paulo: 
Cengage Learning, 2016. ISBN:9788522110162 

29 5 unid SOLOMONS, G.; FRYHLE, G. Química Orgânica. Vol. 1. 
Rio de Janeiro: LTC, 2016. ISBN:97885216354751 

30 5 unid KLEIN, D. Química Orgânica. Vol. 1 e 2. Rio de Janeiro: 
LTC, 2016. ISBN:9788521631057 

31 

5 unid ENGEL, R. G.; KRIZ, G. S.; PAVIA, D. L.; LAMPMAN, G. 
M. Química Orgânica Experimental. Porto Alegre: 
Bookman, 2012. 
ISBN:9788522111275 

32 5 unid ATKINS P., PAULA J., Físico-Química, Volume 1, 10ª. 
Edição, LTC, 2017 ISBN:9788521634737 

33 
5 unid KOTZ, J. C. et al. Química Geral I e Reações Químicas. 

9ª edição. São Paulo: Cengage Learning, 2016. 
ISBN:9788522118274 

34 5 unid GAVA, A.J. Princípios da Tecnologia de Alimentos. São 
Paulo: Nobel, 2009. ISBN: 9788521313823 

35 
5 unid DIAS, S. L. P. et al. Quimica Analitica: Teoria e Prática 

Essenciais. Porto Alegre: Bookman, 2016. 
ISBN:978852603901 

36 5 unid SKOOG, D. A. et al. Fundamentos de química analítica. 
São Paulo: Cengage, 2014. ISBN:9788522116607 

37 5 unid EVANGELISTA, H.J. Mineralogia – Conceitos Básicos; 
Editora UFOP, 2002. ISBN:9788528800333 

38 5 unid ATKINS P., PAULA J., Físico-Química, Volume 2, 10ª 
ed., LTC, 2017. ISBN:9788521634638 

39 5 unid CASTELLAN G. Fundamentos de Físico-Química, 1ª. 
Edição, LTC, 2018. ISBN:8521604890  

40 5 unid HARRIS, D. C. Análise química quantitativa. 9ª edição. 
Rio de Janeiro: LTC, 2017. ISBN:9788521634386 

41 5 unid 
BACCAN, N. et. al. Química analítica quantitativa 
elementar. 3ª. ed., São Paulo: Edgard Blucher, 2004 
ISBN:8521202962 

42 5 unid 
LEHNINGER, A.L.; NELSON, D.L.; COX, M.M. Princípios 
de Bioquímica. 7ª ed. São Paulo: Sarvier, 2018. 
ISBN:9788582715338 

43 5 unid NASCIMENTO, R. Microbiologia industrial, v. 1. São 
Paulo: Elsevier, 2017. ISBN:9788535287240 
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44 5 unid RIBEIRO, B. Microbiologia industrial, v. 2. São Paulo: 
Elsevier, 2018. ISBN:9788535287277 

45 5 unid 
BORZANI, W.; SCHMIDELL, W., LIMA, U.A.; 
AQUARONE, E. Biotecnologia Industrial. Volume 1. São 
Paulo: Edgard Blucher, 2001. ISBN:8521202784 

46 5 unid 
Black, JG - Microbiologia - Fundamentos e Perspectivas. 
2ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 
ISBN:8527706989 

47 5 unid 
BECKER , J. L. Estatística básica: transformando dados 
em informação. Porto Alegre: Bookman, 2015. 
ISBN:9788582603123 

49 5 Unid 

NETO, B. B.; SCARMINIO, I. C.; BRUNS, R. E. Como 
fazer Experimentos: Pesquisa e desenvolvimento na 
ciência e na Indústria. 4ª edição. Ed. Unicamp: 
Campinas, 2010. 

50 5 unid 
PEREIRA FILHO, E. R. Planejamento fatorial em 
Química. Maximizando a obtenção de resultados. Ed. 
EdUFSCAR, 2015.ISBN: 9788576003977 

51 5 unid 

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA. 
Normatização e Qualidade Industrial (INMETRO); 
Orientações sobre Validação de Métodos de Ensaios 
Químicos; DOQ-CGCRE-008, Revisão: 05 de julho de 
2016. ISBN: 9780444521811 

52 5 unid 
CALLISTER, W. D. Ciência e Engenharia dos Materiais: 
Uma introdução. 9ª edição LTC, Rio de Janeiro, 2016. 
ISBN: 9788521621249 

53 5 unid 
BEER, F.P; JONHSTON, E. R. Resistência dos 
Materiais, 4ª ed. São Paulo: McgrawHill Artmed, 
2010.ISBN: 9788563308023 

54 5 unid SHACKELFORD, J.F. Ciência dos Materiais, Editora 
Pearson, 6ª.ed. 2008.ISBN: 8576051605 

55 5 unid 
ALBERTAZZI, A; SOUSA, A. R. Fundamentos De 
Metrologia Científica e Industrial. 2ª edição. São Paulo: 
Manole, 2018.ISBN: 9788520433751 

56 5 unid 
DUNN, W. C. Fundamentos de Instrumentação Industrial 
e Controle de Processos. Porto Alegre: Bookman, 
2014.ISBN: 8582600917 

57 5 unid 
FRANCHI, Claiton Moro, Controle de processos 
industriais e aplicações. 1ºEd., Editora Érica, 2011.ISBN: 
9788536503691 

58 5 unid 
SKOOG, D. A.; HOLLER, F. J.; NIEMAN, T. A. Princípios 
de Análise Instrumental. 6ª ed.. Porto Alegre: Bookman. 
2009.ISBN: 9788577804603 

59 5 unid 
KRUG, F.; ROCHA, F.R. P. Métodos de Preparo de 
Amostras para Análise Elementar. São Paulo: Ed. SBQ, 
2017.ISBN: 978856409980 

60 5 unid GAUTO, M. Química industrial. Porto Alegre: Bookman, 
2013.ISBN: 9788565837613 

61 3 unid SHREVE, R. N. Indústrias de Processos Químicos. 4ª ed. 
São Paulo: LTC, 1997.ISBN: 9788527714198 

62 5 unid BRUNETTI, F. Mecânica dos fluidos. 2ª ed. São Paulo: 
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Pearson Prentice Hall, 2008.ISBN: 9788576051824 

63 5 unid OLIVEIRA, L. A.; LOPES A. G. Mecânica dos Fluídos. 5ª 
ed. Editora Lidel, 2016.ISBN: 9789897522215 

64 5 unid 
W. L. McCABE, J. C. SMITH e P. HARRIOT, “Unit 
Operations of Chemical Engineering”, 6ª Ed., McGraw-
Hill, 2004.ISBN: 9780072848236 

65 5 unid 
HIMMELBLAU, D. M. Engenharia química: princípios e 
cálculos, 8ª ed. Rio de Janeiro :LTC, 2017.ISBN: 
9788521626084  

66 5 unid GOMIDE, R. Operações unitárias. São Paulo: R. 
Gomide, 1997.ISBN: 3083200137 

67 5 unid 
CREMASCO, M. A. Operações Unitárias em Sistemas 
Particulados e Fluidomecânicos. 2ª ed. Editora Blucher, 
2014.ISBN: 9788521208556 

68 5 unid ERWIN, D. L. Projeto de Processos Químicos Industriais. 
Bookman: São Paulo, 2016.Isbn: 9780071819800 

69 5 unid WANGTSCHAUSNI, P. Indústria Química. São Paulo: 
Edgard Blucher, 2002. ISBN 9788521203124 

70 5 unid 
COLLINS, C. H.; BRAGA, G. L.; BONATO, P. S. 
Fundamentos da cromatografia. Campinas: UNICAMP, 
2017 ISBN 8526807048 

71 5 unid 

LEAKE, J. M.; BORGERSON, J. L. Manual de desenho 
técnico para engenharia: desenho, modelagem e 
visualização. Rio de Janeiro: LTC, 2010. ISBN 
9788521627142 

72 5 unid 
MICELI, M. T.; FERREIRA, P. Desenho técnico básico. 4. 
ed. atual. Rio de Janeiro, RJ: Imperial Novo Milênio, 
2010. ISBN 9788599868393 

73 5 unid 

LIMA, U.A.; A., E.; BORZANI, W.; SCHMIDELL, W., 
Biotecnologia Industrial - Processos Fermentativos e 
Enzimáticos, Edgard Blücher, 2007. ISBN 
9788521202806 

74 5 unid 

BERGMAN, T. L.; DEWITT, D. P.; INCROPERA, F. P.; 
LAVINE, A. S. Fundamentos de Transferência de Calor e 
de Massa. 7ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2014.  ISBN 
9788521625049 

75 5 unid 
BOHN, M. S.; KREITH, F. Princípios de Transferência de 
Calor. Rio de Janeiro: Thomson Pioneira. 2003. ISBN 
9788522118038 

76 5 unid 
BARROS, E. BONAFINI, F. Ferramentas da qualidade. 
São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2014. ISBN 
9788543009940 

77 5 unid 
CARPINETTI, L. C. R. Gestão da Qualidade: conceitos e 
técnicas. 2ª ed. São Paulo : Atlas, 2012. ISBN 
9788522469119 

78 5 unid 
MONTGOMERY, D. C. Introdução ao Controle Estatístico 
da Qualidade. 7ª ed. São Paulo: LTC, 2016 ISBN 
9788521630241 

79 5 unid HOWE, K. J. et al. Princípios de Tratamento de Água. 
São Paulo: Cengage, 2017. ISBN 9788522122004 

80 5 unid TCHOBANOGLOUS, G. Tratamento de Efluentes e 
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Recuperação de Recursos. 5ª edição. Porto Alegre: 
Bookman, 2015. 

81 5 unid HALLIDAY, R. Fundamentos de física, vol 3; 10 ªedição, 
LTC, 2016. ISBN 9788521630371 

82 5 unid SOLOMONS, G.; FRYHLE, G. Química Orgânica. Vol. 2. 
Rio de Janeiro: LTC, 2016. ISBN 9788521635482 

83 5 unid KLEIN, D. Química Orgânica. Vol. 2. Rio de Janeiro: 
LTC, 2016. ISB 9788521631064 

84 5 unid 
RIBEIRO JUNIOR, J. I. Análises estatísticas no Excel: 
guia prático. Viçosa: Editora UFV, 2004. 
ISBN:9788572694926 

85 1 unid 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. 
Resíduos Sólidos - Classificação. NBR 10.004, Rio de 
Janeiro, 2004  

 

5.2.7 DIMENSÃO 7: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO 
 

 Do total de respondentes, 91.11%, questão 7.1, consideram que há a 

necessidade de um sistema de avaliação como o que foi aplicado e 

praticamente 82,5% consideram importante em conhecer o resultado deste 

processo, o que será realizado o mais prontamente possível. 
 

5.2.7 DIMENSÃO 8: ATENDIMENTO AOS DISCENTES 
 

O Núcleo de Apoio Psicopedagógico conta com um professor de 

Psicologia que visa dar um suporte ao acadêmico seja em aspectos de 

acompanhamento psicológico, seja em problemas oriundos de dificuldades de 

aprendizagem. Presta assim, assistência psicológica e pedagógica ao discente, 

visando o crescimento pessoal e acadêmico, as relações interpessoais, a 

integração social e a saúde mental, favorecendo o desenvolvimento e a 

formação integral. O Núcleo atende não apenas aos estudantes, mas também 

aos docentes e corpo técnico administrativo. Atualmente o psicólogo atende os 

discentes, docentes ou colaboradores e realiza um diagnóstico específico 

somente quando requisitado, pois, em virtude do Centro Tecnológico da FIEC 

contar com apenas um curso não há necessidade de uma gama maior de 

profissionais da área. Cada atendimento dura em média 30 minutos. Caso seja 

necessário, são encaminhados aos serviços de atendimento externo, alunos 

que necessitem de diagnóstico e tratamento psicológico específicos. A 



                                       
 

153 
 

Prefeitura de Indaiatuba conta com diferentes instituições que fornecem esse 

tratamento. Assim, os discentes são encaminhados para orientação. 
 Sobre as declarações espontâneas dos estudantes em relação à 

percepção do questionário elaborado pela CPA e as sugestões para o curso de 

Tecnologia em Processos Químicos verificou-se a importância da aplicação 

deste questionário para a melhoria contínua no processo de ensino 

aprendizagem, entretanto, há gargalos principalmente em relação à: 

 

 Livros e periódicos; 

 Comunicação interna e externa das ações desenvolvidas pela Faculdade 

de Tecnologia; 

 Comunicação pelo setor de estágios; 

 Proximidade dos discentes e o setor empresarial; 

 Separação de informações e atitudes, por parte dos diferentes setores 

que compõem o Centro Tecnológico e a Fundação, do curso Superior de 

Tecnologia em Processos Químicos e do curso técnico de Química; 

 Aquisição de novos equipamentos específicos para o Curso de 

Processos Químicos. 

 

 

Abaixo as opiniões espontâneas dos discentes: 

 
 

A avaliação auxilia para que melhorias sejam realizadas, é muito importante 

para os alunos e futuros alunos que tenham interesse na instituição o 

conhecimento, ou seja é importante a divulgação da avaliação para 

reconhecimento dos avanços realizados pela instituição. 

 

Muito bom poder opinar sobre a instituição e estar participando do processo de 

melhoria, Contudo. A instituição poderia ter mais absorção junto com as 

empresas sobre a demanda de alunos que aqui se preparam e se formam. 

 

A instituição conta com boa estrutura física. 
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Avaliação de grande importância para que nós alunos, possamos opinar sobre 

as coisas positivas e negativas visto por nós alunos e isso poderá gerar ideias 

de melhorias aos diretores e coordenadores. 

 

Muito necessária para o crescimento e desenvolvimento do curso de modo 

geral. 

 

A comunicação entre a instituição e o corpo discente pode ser modernizada 

com um serviço de e-mail (mala direta) para melhor fluidez de informações ao 

invés de quadros de aviso. Procedimentos administrativos precisam de melhor 

divulgação, na prática ocorre transmissão oral dos procedimentos. 

 

Setor de estágio precisa de melhorias na comunicação. A divulgação do curso 

na comunidade é muito baixa. 

 

A biblioteca precisa de melhorias na quantidade e qualidade de livros 

disponíveis. 

 

Gostaria que houvesse mais questões relacionadas ao curso que frequento. 

 

Interessante, porém não aborda todos os campos do sistema de ensino. 

 

Esta avaliação é necessária e deveria ocorrer mais vezes (pelo menos uma vez 

por semestre). 

 

Consideravelmente longa, mas bem explicada. 

 

Achei interessante, pois assim pode-se ver pontos a melhorar, ver por outro 

ângulo a forma de aprendizado dos discentes se realmente todos têm 

entendimento do que está sendo passado e como a instituição atende as 

necessidades dos próprios discentes e também dos docentes. 

 

Esta avaliação foi demasiadamente longa e poderia ser mais objetiva. 
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Creio que o curso tem muito a melhorar, pois como estamos com o técnico, as 

vezes somos tratados como técnicos, devia ser um ambiente separado para 

isso. 

 

É importante ter esse tipo de avaliação para saber como melhorar o curso, os 

pontos fortes e fracos para serem trabalhados para a administração do curso. 

 

Muito interessante o questionário e de grande valia para a FIEC. 

 

Muito boa a avaliação, bem elaborada mas deveria ser perguntado se nós 

alunos do "curso superior" estamos satisfeitos com a burocracia. Que deveria 

ser baseada em um curso superior e não no nível técnico. 

 

Também acho que deveria ser maior a participação do coordenador até o 

horário de aula. Pois o horário seria até as 22 e 50 e nem sempre temos o 

coordenador disponível para resolver certas coisas. 

 

A avaliação é um avanço para consultar os anseios dos alunos, porem deviam 

fazer uma avaliação mais especifica quanto a professores e direção, pois 

alguns professores são excelentes, enquanto outros deixam a desejar, isso faz 

com que a pesquisa não reflita de forma clara a avaliação. 

 

A Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura está se adaptando ao curso, 

momentaneamente. Mas, atividades como esta, podem ser de grande valia, 

desde que, com maior periodicidade. 

 

O Processo Avaliativo deveria ocorrer anualmente, para que as oportunidades 

de melhoria sejam analisadas e adequadas a nossa escola. Sou aluna da 

primeira turma do Tecnólogo em Processos Químicos e somente agora, 

tivemos um processo de avaliação. Espero que, para as demais turmas, seja 

diferente. Tanto para a avaliação, quanto para a aquisição de materiais, como 

por exemplo, entender a real realidade do aluno perante a uma universidade e 

não enxergar a Fiec somente como técnico. 
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Muito importante para o desenvolvimento do curso. 

 

Avaliação sempre é bom, para melhorias em todos os setores, deveria haver 

mais frequência de avaliações e com perguntas até mais contundentes. 

 

Entendo que há necessidade de uma avaliação para que haja apontamentos e 

consequentemente melhorias continuas em prol do aprendizado e da 

capacitação cada vez mais efetiva, uma vez que o objetivo da instituição e 

sempre formar e capacitar profissionais para atuar fortemente no mercado de 

trabalho lhes proporcionando a possibilidade de sempre ser competitivos e 

eficientes. 

 

É uma ótima iniciativa, pois com está avaliação é possível a análise da visão do 

aluno quanto a escola. Podendo futuramente realizar melhorias e ir adequando 

ás necessidades. 

O que mais precisa ser melhorado é a disponibilização de livros na biblioteca 

para estudo acadêmico das disciplinas. 

 

Poderia ser melhor elaborado de maneira mais objetiva com as opções de 

respostas através de números, para que ser mais representativos as respostas. 

 

É preciso ter mais livros sobre o conteúdo acadêmico disponíveis na biblioteca. 

 

6. ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES 
 

 Os dados e informações constantes dos Indicadores demonstram que o 

Centro tecnológico da FIEC, através de sua Comissão Própria de Avaliação 

(CPA), vem realizando ações suficientes referentes aos principais elementos 

do processo avaliativo da Instituição, incluindo a elaboração do relatório. 

Percebe-se, no entanto, que apesar do esforço que vem sendo desenvolvido, é 

preciso ampliar a participação da comunidade acadêmica nos trabalhos de 

avaliação e adotar formas que facilitem a análise divulgação dos resultados. 



                                       
 

157 
 

 A continuidade da avaliação das proposições feitas nos relatórios é de 

suma importância, pois objetiva avaliar a consecução das práticas de melhoria 

sugeridas. Nesta perspectiva as ações originadas da avaliação interna, 

também visam à execução do PDI e a identificação de sua atualização ou 

reformulação. 
 Sobre a responsabilidade social, a instituição está consciente de que 

deve ser exercida por meio de suas atividades de ensino e extensão, 

colocando seu potencial acadêmico a serviço da sociedade e pelas 

oportunidades que proporciona seus alunos e professores para inserção e 

atuação na sociedade, tornando-os assim conscientes dos problemas e 

desafios a enfrentar para tornar essa mesma sociedade justa, equitativa e 

solidária. É necessário fazer constar no planejamento da Instituição ações que 

se refiram à diversidade, ao meio ambiente, à memória cultural, à produção 

artística e ao patrimônio cultural e aprimorar a comunicação com a sociedade e 

o atendimento aos alunos. 

 Observa-se que os canais de comunicação não estão funcionando de 

maneira suficiente, carecendo, no entanto, através da observação dos gráficos, 

serem levadas em consideração, sobre alguns aspectos que para essa 

comissão, embora o resultado tenha sido positivo, será necessário empenho 

em melhorar a apresentação e o contato da comunidade acadêmica com esses 

setores. Na ouvidoria, monitoria, apresentação de resultados pela direção, 

divulgação de ações dos coordenadores, sustentabilidade financeira, etc., 

essas dimensões são passiveis de percepção em suas ações, o que nos 

sugere trabalhar no sentido de se tornarem mais visíveis, pois a parcela que 

utiliza o serviço sabe de sua qualidade.  

Será recomendado a elaboração de um Programa de Comunicação, para 

cumprir o que se pretende, definir as estratégias e os meios para Comunicação Interna 

e externa, com os seguintes objetivos:  

 

 Fortalecimento da imagem institucional interna e externamente;  

 

 Aumento dos contratos com programas para a mídia local (vídeo/áudio/texto) 

traduzindo, para a sociedade, a Faculdade em termos de sua missão, 

finalidades e objetivos;  
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 Aperfeiçoamento dos canais internos de comunicação;  

 

 Estímulo da valorização de posturas éticas dentre os diversos segmentos 

Institucionais;  

 

 Promoção de ampla divulgação do curso e programas institucionais. 

 
 As instalações administrativas, de modo geral, apresentam excelentes 

condições. A estrutura da FIEC é bem organizada e as instalações tem 

manutenção periódicas. 

É preciso avançar em pesquisa e extensão, principalmente na criação de grupos 

de pesquisa e cadastro desses grupos no CNPQ/CAPES.  

 É necessário documentar e divulgar melhor os projetos, ações e eventos 

realizados pelo Centro tecnológico da FIEC. Além disso, deve desenvolver 

mecanismos para mensurar o impacto dessas ações na comunidade. A CPA 

recomenda que Centro tecnológico da FIEC continue desenvolvendo essas 

atividades e que sejam elaborados instrumentos de avaliação desses impactos. 

A CPA também recomenda que sejam estudados mecanismos eficientes de 

divulgação dos eventos para discentes, docentes e técnicos administrativos. 

 

A Melhoria do site e comunicação já está dentro do cronograma de ações para o 

segundo semestre. Nesta implementação a CPA sugere que os campos para divulgação 

dos projetos de Responsabilidade Socioambiental e Sustentabilidade sejam 

prioridades. 

 

 

7. AÇÕES PREVISTAS COM BASE NA ANÁLISE 
 

 As ações previstas a serem implantadas no segundo semestre são: 

 

DIMENSÃO 1: MISSÃO INSTITUCIONAL 
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1. Para o fortalecimento da missão da instituição introduzir nas avaliações 

aplicadas, em seu cabeçalho, a missão, além de ter nos espaços 

abertos (hall de entrada, corredores, etc) banner com a missão da 

instituição. 

 

DIMENSÃO 3: RESPONSABILIDADE SOCIAL 
 

1. Para o próximo semestre será inaugurado o Centro de Inovação de 

Tecnologia da FIEC e os discentes do curso de Processos Químicos 

estarão intimamente ligado ao projeto, inclusive, com a possibilidade de 

implantação de empresas juniores o que permitirá uma maior 

proximidade dos discentes com o setor empresarial. Além disso, iniciar-

se-á neste semestre também, o projeto “TCCs Start-up”, que nasce com 

o objetivo de elencar os melhores TCCs dos discentes dos diferentes 

cursos para se aprofundarem em seus TCCs e com o auxílio dos 

discentes do curso de Tecnologia em Processos Químicos. A ideia é a 

criação de uma organização empreendedora as quais surgem com 

produtos/serviços em busca de um modelo de negócio escalável, 

mantendo o baixo custo em um ambiente de incertezas.  

 

DIMENSÃO 4: A COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 
 

1. Implantar no site da Fundação a ouvidoria eletrônica permitindo o 

acesso a todos os envolvidos no processo. 

 

2. O fortalecimento da imagem institucional interna e externamente já está 

programada para este segundo semestre de 2019, pois, a Fundação 

está com processo licitatório para a contratação de uma agência de 

publicidade com foco nos eventos da Instituição como também do curso 

de Tecnologia e de uma agência para a administração do novo site da 

FIEC priorizando neste caso as informações do Curso de Tecnologia. 
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3. Aumento dos contratos com programas para a mídia local (vídeo/áudio/texto) 

traduzindo, para a sociedade, a Faculdade em termos de sua missão, 

finalidades e objetivos e projetos realizados;  

 

4. Aperfeiçoamento dos canais internos de comunicação; 

 

DIMENSÃO 5: ORGANIZAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL 
 

1. Introduzir no site da Instituição o organograma e em um painel no 

corredor; 

 

2. Com relação as informações administrativas e acadêmicas, introduzir 

nos quadros de avisos e políticas as reuniões administrativas regulares. 

Essas reuniões tem o intuito de melhorar a comunicação interna, e por 

consequência aumentar a comunicação entre os colaboradores em 

todos os setores; 

 
3. Marcar uma reunião com os discentes e os colaboradores da secretaria 

acadêmica para explicitar as atividades realizadas pelo setor e realizar e 

entrega aos ingressantes do curso e aos atuais o procedimento rotineiro 

da secretaria na forma de manual como também a solicitação de 

formulários ou demais requerimentos envolvendo a secretaria via site da 

Fundação.  

 
4. Deixar todas as informações em forma de manual, tanto para os 

docentes quanto os discentes isso facilita o entendimento e articulação 

entre todos os seguimentos. Disponibilizar o manual no site da 

instituição e na biblioteca. 

 

5. Divulgação das ações pela Direção no site da Instituição; 
 

DIMENSÃO 6: INFRAESTRUTURA 
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1. Informar ao responsável pela cantina para que haja uma melhoria neste 

serviço. 

 

2. Aquisição de novos livros e plataforma para periódicos. 

 

DIMENSÃO 8: ATENDIMENTO AOS DISCENTES 
 

      1. Criação de grupos de pesquisa e cadastro desses grupos no CNPQ/CAPES.  

 
2. Ampliação de grupos de monitoria e estagiários. 
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Participantes do Núcleo Docente Estruturante 
Me. Carlos Dornelles Ferreira Soares (Professor) 

 
Me. Dreisson Aguilera de Oliveira (Professor) 

Esp. José Cirino de Melo (Professor) 
Esp. Marta Elisa Bérgamo (Professora) 
Dr. Marcos Canto Machado (Professor) 

Ma. Maria Cristina Tomazzini Casado (Professora) 
Me. José João de Melo 

Dr. Claudemir Adriano Borgo (Coordenador) 
Edilene Ariane Scachetti Pietrobon (Secretária Acadêmica) 
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Equipamentos adquiridos no ano de 2019 

 

 Potenciostato/Galvanostato, 1 (uma) unidade: portátil para medidas 

anemométricas e voltamétricas Pontenciostato (voltametria): Voltametria de 

Varredura Linear LSV; Voltametria Cíclica CV; Voltametria SWV de Onda 

Quadrada; Ponteciostato (Amperometria): Detecção Amperométrica AD; 

Amperometria de Resistência Zero ZRA Amperometria Fast FA (matiz <0,1 

s); Galvonostato:  Potenciometria Linear Varredura LSP; Potenciometria 

Cíclica CP; Detecção Potenciométrica PD (galvanostática); Suporte para 

eletrodo e 100 eletrodos impresso de carbono.  

 

 Agitador Orbital de bancada 2,5 Kg, 1 (uma) unidade: contendo suporte 

de 3 barras (Shaker) - Shaker com movimentos de ação orbital. Possui 

capacidade para suportar até 7.5Kg. Voltagem (VAC) de   85~265, com 

motor rotor exterior sem escova, medindo 430mm X 360mm X 106 mm. Com 

manual de instrução e garantia de 1 ano. 

 

 Moinho tipo willeyte, 1 (uma) unidade: moagem de uma ampla variedade 

de materiais como: cereais, fibra de vidro, papel, plástico, raízes, semente, 

adubos, rações, fumo etc., com câmara de moagem de até 20 cm de 

diâmetro, 04 navalhas fixas e 04 móveis, 03 velocidades, motor de 1/3 HP, 

monofásico. Dimensões máximas: 65 cm compr. x 55cm larg. x 65 cm alt. 

Com 03 peneiras em aço inox de 0,5,1,0 e 2,0 mm.  

 

 Agitador magnético com aquecimento, 1 (uma) unidade: temperatura 

controlada por termostato capilar 50-320°C com controle eletrônico de 

velocidade e temperatura. Aquecimento através de placa emissora de raios 

infravermelhos (pirocerâmica). Diâmetro da placa: mínimo 18cm. Plataforma 

superior em alumínio revestido de epóxi. Corpo em chapa de aço revestido 

de epóxi. Painel com botões de controle da velocidade, aquecimento e 

lâmpadas piloto indicadoras de aquecimento e agitação; acompanhado de 

barra magnética revestida em teflon para agitação de 11x52mm, 12x65mm e 

13x80mm. Voltagem: 220V.  
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 Bomba de Vácuo para Rotaevaporador , 2 (duas) unidades: com 

proteção em PTFE e diafragma duplo estágio a seco funcionamento 

contínuo com vácuo atingido 660mmHg (26"Hg), vazão de ar livre de 38 

litros por minuto (1,15 cu.ft/min) , entrada e saída dos gases Ø ¼", chave 

liga-desliga, motor de 370W 50-60Hz , com rotação de 1800 rpm , peso 

total 18 Kg. Com manual de instrução e garantia de 1 ano. 

 

 Centrífuga digital de bancada com rotor, 1 (uma) unidade: capacidade: 

12 Tubos De 15mL - deverá possuir estrutura fabricada em plástico de alta 

resistência, tampa com reforço interno metálico, rotor de ângulo fixo e pés 

de borracha aderentes (tipo ventosas), com  painel frontal com LED 

luminoso indicativo de funcionamento, interruptor, controladores  de 

velocidade e tempo e display digital de velocidade. Velocidade máxima: 0 - 

4000 rpm (ajustável); Ruído de operação: 65 Dba Precisão da velocidade: 

±5 rpm. 

 
 Balança eletrônica Analítica, controle totalmente digital capacidade:  

220g – 0,1mg, leitura 0,0001 g, 1 (uma) unidade. 
 
 Balança eletrônica semi analítica controle totalmente digital, 

capacidade de 500 a 750 gramas,1 (uma) unidade. 
 

 Balança eletrônica centesimal, semi analítica, controle digital, 
capacidade de 8.000 a 10.000 gramas, leitura 0,1 g, 1 (uma) unidade. 

 
 Balança de precisão de bancada capacidade 2000 a 4500 gramas, 1 

(uma) unidade. 
 

 Agitador Mecânico de Alto Torque Microprocess, 4 (quatro) unidades. 
 
 
Outros equipamentos 

 
Laboratório de Química I: 
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• 1 Conjunto Lava olhos e chuveiro de emergência 

• 3 Capelas p/ exaustão 

• 1 Capela de fluxo laminar 

• 1 Destilador de água 

• 1 Estufa para esterilização e secagem 

• 1 chapa aquecedoras  com termostato  

• 2 Balança analítica 0,000 1 gramas   capacidade  até 200 g, resolução 
de 0,1 mg  

• 1 Balança semi-analítica precisão 0,001 g 

• 1 Forno Mufla  

• 1 Deionizador de Água 

• 1 Capela de Fluxo Lamina 

• 1 Armário p/ reagentes c/ exaustão  

• 1 Microcomputador completo  

• 1 Aquecedor banho maria  

• 1 estufa de cultura bacteriológica  

• 2 buretas semi automática digital  

• 2 bomba de vácuo tipo diafragma  

• 1 armário corta fogo para inflamáveis  

• 1 banho ultrassônico com gabinete  
 
Laboratório de Química II: 

• 1 Conjunto Lava olhos e chuveiro de emergência 

• 2 Capelas de exaustão 

• 1 Balança semi-analítica precisão 0,001 g 

• 2 Balança analítica digital 0,0001 

• 1 Deionizador de água 

• 1 Aquecedor banho Maria 

• 1 Centrifuga p/ butirômetro 

• 1 Estufa para esterilização e secagem 

• 8 Termômetros Digital de Bolso 

• 1 Forno Mufla  

• 3 Agitadores Mecânico  

• 1 Chapa aquecedora com controle de temperatura 

• 1 Agitador de Peneiras Eletromecânico 
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• 1 Aparelho digestor e destilador 

• Unidade de digestão p/ determinação de fibras 

• 1 Microcomputador 

• 1 Unidade de Digestão e refluxo 

• 1 aparelho rotoevaporador  

• 1 bomba peristáltica  
 

Laboratório de Análise Instrumental:  
• 1 Conjunto Lava olho e chuveiro de emergência 

• 2 Capelas de exaustão 

• 1 Medidores de oxigênio dissolvido portátil  

• 1 Cromatógrafo gasoso  

• 1 Colorímetro de disco 

• 9 Mantas aquecedoras pra balão de 250 mL  

• 11 Agitadores Magnético, Controle eletrônico de velocidade 

• 1 Polarímetro de bancada 

• 1 Centrifuga elétrica para 8 tubos 

• 4 Fontes digital de corrente contínua  

• 1 Aparelho de Ponto de Fulgor vaso fechado 

• 1 Contador de Colônia de bactérias  

• 8 Multímetros digital 

• 1 Aquecedor banho Maria 

• 3 balança analítica precisão 0,1 mg capacidade 220 gramas 0,0001 g  

• 2 balanças técnica eletrônica precisão 0,1 mg  

• 1 Condutivímetro Portátil 

• 7  Medidores de pH e mV, digital de bancada 

• 1 Refratômetro de bancada 

• 3 Espectrofotômetros de visível  

• 1 espectrofotômetro ultra violeta  

• 1 Turbidímetro microprocessado digital 

• 2 Microscópios monocular  

• 2 Microscópios biocular 

• 1 Microscópio triocular com sistema de câmara LCD e TV 

• 1 Geladeira- 320 L 

• 1 Sistema de Purificação de água, com osmose reversa 
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• 1 Microcomputador completo  

• 1 Impressora jato de tinta 

• 1 aparelho para jar test para 6 provas simultâneas  

• 1 Viscosímetro Brook Field 

• 1 aparelho de ar condicionado  

• 1 aparelho titulador Karl Fisher  

• 1 fotômetro multiparâmetros de bancada  

• 1 fotômetro de chama 

• 1 forno de microondas  
 
Laboratório de Processos 

• 2 Tanques cilíndricos com agitador para homogeneização. 

• 1 Aparelho para abrandamento de água. 

• 2 Bombas centrífuga química horizontal. 

• 1 Envasadora manual. 

• 2 Agitadores mecânicos para 30L 

• 1 Agitador mecânico para 200L 

• 1 Viscosímetro Brook Field 

• 2 Balanças Eletrônicas capacidade 3 Kg 

• 1 Balança Eletrôncia capacidade 15 Kg 

• 1 Balança Eletrônica capacidade 100Kg. 

• 1 Medidor de pH de bancada. 

• 1 Chapa Elétrica Aquecedora retangular. 

• 1 Chuveiro lava olhos. 

•   1 Tensiometro 
 

Equipamentos do Laboratório de Bioquímica/Microbiologia 
 
 

• 1 Equipamento Analisador Bioquímico Automatizado  

• 1 Equipamento Analisador de íons/eletrólitos 

• 1 Equipamento Coagulômetro 

• 1 Equipamento Analisador Hematológico Automatizado (contador 

eletrônico de células) 

• 1 Leitor de microplacas para teste de Elisa 
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• 1 Lavador de microplacas para teste de Elisa 

• 1 Corador de lâminas automático 

• 2 Estufa de secagem e esterilização 

• 1 Centrífuga de bancada para Micro-Hematócrito 

• 1 Centrífuga 

• 1 Estufa de Cultura Bacteriológica 

• 1 Banho maria 

• 1 Agitador de Kline 

• 5 Aparelho Microscópio Biológico Binocular 

• 1 Aparelho Microscópio Biológico Trinocular 

• 3 Refrigerador de 240L. 

• 1 Homogeneizador horizontal de tubos 
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Fale com a Coordenação 

Coordenador  
Prof. Dr. Claudemir Adriano Borgo 
coord01@fiec.com.br 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.fearp.usp.br/grd/cursos/administracao/903-fale-com-a-coordenadoria.html
https://www.fearp.usp.br/pt-br/institucional/docentes/administracao/item/70-carlos-alberto-gabrielli-barreto-campello.html
mailto:coord01@fiec.com.br
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Inauguração da Sala de 
Coworking 
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Fiec inaugura espaço de coworking na unidade do Parque 
Ecológico 
 

 

 
 

O superintendente, Prof. Mário Cesar Cobianchi, explicou aos presentes 

que a sala surgiu da necessidade de oferecer um local onde os alunos da Fiec 

pudessem desenvolver novas ideias e soluções tecnológicas. “Os alunos 

envolvidos no projeto foram desafiados a elaborar uma sala moderna e 

confortável, colocaram em prática tudo o que aprenderam durante o curso e 

criaram um ambiente que estimula a criatividade”. Concluiu. 

  

O prefeito Nilson Gaspar, parabenizou a equipe envolvida no projeto e 

falou que o espaço atenderá ao interesse de alunos e empresas que buscam 

soluções e desenvolvimento de projetos. “A sala é um apoio para 

empreender e desenvolver novos talentos, as empresas poderão apresentar 

suas demandas de inovação e tecnologia e os alunos serão responsáveis pelas 

soluções. Todo esse processo contribui para o desenvolvimento da 

cidade, investimentos em educação dão retorno”. Finalizou.Na sequência as 
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autoridades e os convidados se dirigiram a sala de coworking onde o Prefeito 

Nilson Gaspar, o superintendente da Fiec, Prof. Mário César Cobianchi e os 

alunos envolvidos no projeto, realizaram o descerramento da fita inaugural. 

 

 
Coworking Parque 

 

O coworking Parque é um espaço colaborativo para trabalhos de grupos 

interdisciplinares da Fiec, voltado ao desenvolvimento de projetos de 

Conclusão de Curso Startup- TCC Startup. Os TCCs Startups são projetos 

objetivando inovação tecnológica, executados sob orientação e administração 

do grupo de trabalho constituído no Inova Fiec 
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O projeto da sala foi desenvolvido através de um trabalho multidisciplinar 

com alunos dos cursos de Designs de Interiores, Edificações, Mecânica, 

Mecatrônica e Informática. 

Os alunos de Design de Interiores e Edificações foram os responsáveis 

pelo layout da sala e utilizaram um conceito utilizando as cores vermelha, 

amarela e azul que remetem aos pilares de conhecimento Educação, Inovação 

e Tecnologia. Após essa etapa os alunos de Design desenvolveram o projeto 

dos móveis do ambiente, e os alunos dos cursos de Mecânica e Mecatrônica 

realizam a produção. Os alunos de Informática juntamente com a equipe de 

Tecnologia da Informação da Fiec realizaram a organização e instalações dos 

equipamentos de informática. 

A sala de 90 m², tem capacidade para atender 40 pessoas 

simultaneamente, oferece uma infraestrutura completa com sistema multimídia, 

lousa digital e computadores. 
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Centro de Inovação 

 
 
 

 
 

Projetos TCC Start-up 
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Projeto de Parceria entre a 
Empresa de Produtos Sensuais 

“Hot Flowers” e o Centro de 
Tecnologia da FIEC 
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Projeto Aluno Saudável 
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Projeto Aluno Saudável 
 

A Prefeitura de Indaiatuba por meio da Fiec (Fundação Indaiatubana de 

Educação e Cultura) oferece além da formação profissional através de seus 

cursos técnicos e superior, alguns programas de serviços sociais, gratuitos, e 

entre eles está o projeto “Aluno Saudável”, direcionado aos novos alunos que 

ingressaram na Fiec. As turmas são recepcionadas pelos alunos do curso 

técnico de Enfermagem que aplicam o projeto, o qual consta aferição da 

Pressão Arterial, Glicemia Capilar, e Acuidade Visual; pelos alunos de análises 

clínicas para a análise da tipagem sanguínea e pelos alunos de nutrição para a 

análise do Índice de Massa Corporal (IMC) sempre acompanhados no 

procedimento pelos responsáveis da área. Após a conclusão da aplicação do 

projeto, será realizado o levantamento com os dados daqueles alunos que 

apresentaram algum tipo de alteração. Porém, no momento do exame, os 

alunos do curso de Enfermagem recomendam e orientam a procura por um 

especialista da rede pública de saúde, para que recebam acompanhamento 

adequado. Após é a análise dos dados é realizado a devolutiva aos estudantes 

e é realizado os devidos encaminhamentos. 
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Projetos de Eletroquímica dos 
Estudantes do Curso 

Tecnólogo em Processos 
Químicos do 4° Semestre 
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No dia 19 de junho os estudantes do curso tecnólogo 4° semestre 

apresentaram nos Laboratórios de Química vários projetos sobre Eletroquímica 

sob a orientação do professor Dreisson Aguilera de Oliveira, destacando os 

temas: 

 

 corrosão do aço-carbono e o processo de pintura como proteção; 

 inibidores de corrosão; 

 eletroquímica e corrosão: comparação de eficiência entre os métodos 

anticorrosivos de anodização, oxidação negra e pintura; 

 análise experimental da degradação por indução elétrica em ferro e aço 

carbono galvanizados; 

 empolamento por hidrogênio como mecanismo de corrosão e pintura como 

maneira de proteção. 
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Relatório dos Projetos 

Apresentados sobre Eletroquímica 
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Semana de Tecnologia 

1° semestre de 2019 
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Semana de Tecnologia 
 

Com o objetivo de ampliar a discussão sobre a produção de 

conhecimento, troca de experiências e com perspectiva de disseminar o ano 

Internacional da Tabela Periódica dos Elementos Químicos, realizou-se nos 

dias 17, 18 e 19 de junho de 2019 a Semana da Tecnologia dos Cursos 

Técnicos de Farmácia, Química e do Tecnólogo em Processos Químicos. 
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Projetos TCCs 
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Temas dos TCCs da primeira turma a se formar do Tecnólogo em 
Processos Químicos 
 

 

 RECUPERAÇÃO DE COBRE A PARTIR DE EFLUENTES DE BANHOS 

GALVÂNICOS; 

 

 COMPARAÇÃO DE PRÉ-TRATAMENTOS DO BAGAÇO DE CANA-DE-

AÇUCAR PARA PRODUÇÃO DE ETANOL DE SEGUNDA GERAÇÃO; 

 

 ESTUDO METODOLÓGICO PARA REDUÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE 

NITRATO EM ÁGUA; 

 

 OTIMIZAÇÃO NO PROCESSO DE PRODUÇÃO DE CERVEJA 

ARTESANAL; 

 

 UTILIZAÇÃO DE GESSO COMERCIAL E RESIDUAL COMO CARGA 

PARA TINTAS A BASE D’ÁGUA. 
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Treinamento Técnico em 
Análises Químicas no 

Laboratório da ESALQ-USP, 
Piracicaba 
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Treinamento técnico em análises químicas no Laboratório da ESALQ-
USP, Piracicaba 

Os alunos do Tecnólogo em Processos Químicos realizaram no dia 04 

de junho uma visita técnica nas dependências do laboratório de química da 

ESALQ/USP objetivando realizar um treinamento técnico de 04 horas em um 

laboratório certificado para análises químicas. O laboratório conta com diversos 

equipamentos, dentre os quais o espectrofotômetro de absorção atômica, 

amplamente utilizado em empresas em diversos procedimentos analíticos e 

que, atualmente, não dispomos nos laboratórios da FIEC. O treinamento 

técnico no laboratório da ESALQ foi disponibilizado pelo responsável do 

laboratório (Prof. Dr. Marcos Kamogawa), que acompanhou os alunos na 

atividade prática. Além de conhecerem um estrutura laboratorial e 

procedimentos diferentes aos utilizados internamente, os alunos terão um 

ganho significativo no aprendizado de novas técnicas de análise através desta 

visita/treinamento, uma vez que poderão aplicar os conhecimentos teóricos de 

sala de aula trabalhando ativamente em análises reais. 
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Fabricação de Saneantes na 
Fábrica Escola de Química da 

FIEC 
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Os estudantes do curso tecnólogo também desenvolvem e fabricam 

produtos na Fábrica Escola de Química da FIEC. Dentre os produtos estão 

multiuso, detergente, multiuso, álcool em gel, cremes hidratantes, desinfetantes 

e limpa-vidros. 
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Ações Futuras 
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Palestras 
 

• Palestra sobre Empreendedorismo pelo representante da empresa SEW, 

dia 24 de setembro, 21 horas; 

 

• Palestra do representante da Nippon Chemical e Swett Friend/setembro 

(a agendar); 

 

• Palestra do representante da empresa Unilever/outubro (a agendar); 

 

• Palestra do representante da empresa Hot Flowers (a agendar); 

 

 

Curso de férias 2020 
 

• Previsão para a primeira semana de fevereiro do dia 3 a 8. 
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Equipamentos dos Laboratórios 
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Outros equipamentos 
 

Laboratório de Química I: 
• 1 Conjunto Lava olhos e chuveiro de emergência 

• 3 Capelas p/ exaustão 

• 1 Capela de fluxo laminar 

• 1 Destilador de água 

• 1 Estufa para esterilização e secagem 

• 1 chapa aquecedoras  com termostato  

• 2 Balança analítica 0,000 1 gramas   capacidade  até 200 g, resolução 
de 0,1 mg  

• 1 Balança semi-analítica precisão 0,001 g 

• 1 Forno Mufla  

• 1 Deionizador de Água 

• 1 Capela de Fluxo Lamina 

• 1 Armário p/ reagentes c/ exaustão  

• 1 Microcomputador completo  

• 1 Aquecedor banho maria  

• 1 estufa de cultura bacteriológica  

• 2 buretas semi automática digital  

• 2 bomba de vácuo tipo diafragma  

• 1 armário corta fogo para inflamáveis  

• 1 banho ultrassônico com gabinete  
 
Laboratório de Química II: 

• 1 Conjunto Lava olhos e chuveiro de emergência 

• 2 Capelas de exaustão 

• 1 Balança semi-analítica precisão 0,001 g 

• 2 Balança analítica digital 0,0001 

• 1 Deionizador de água 

• 1 Aquecedor banho Maria 

• 1 Centrifuga p/ butirômetro 

• 1 Estufa para esterilização e secagem 

• 8 Termômetros Digital de Bolso 
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• 1 Forno Mufla  

• 3 Agitadores Mecânico  

• 1 Chapa aquecedora com controle de temperatura 

• 1 Agitador de Peneiras Eletromecânico 

• 1 Aparelho digestor e destilador 

• Unidade de digestão p/ determinação de fibras 

• 1 Microcomputador 

• 1 Unidade de Digestão e refluxo 

• 1 aparelho rotoevaporador  

• 1 bomba peristáltica  
 

Laboratório de Análise Instrumental:  
• 1 Conjunto Lava olho e chuveiro de emergência 

• 2 Capelas de exaustão 

• 1 Medidores de oxigênio dissolvido portátil  

• 1 Cromatógrafo gasoso  

• 1 Colorímetro de disco 

• 9 Mantas aquecedoras pra balão de 250 mL  

• 11 Agitadores Magnético, Controle eletrônico de velocidade 

• 1 Polarímetro de bancada 

• 1 Centrifuga elétrica para 8 tubos 

• 4 Fontes digital de corrente contínua  

• 1 Aparelho de Ponto de Fulgor vaso fechado 

• 1 Contador de Colônia de bactérias  

• 8 Multímetros digital 

• 1 Aquecedor banho Maria 

• 3 balança analítica precisão 0,1 mg capacidade 220 gramas 0,0001 g  

• 2 balanças técnica eletrônica precisão 0,1 mg  

• 1 Condutivímetro Portátil 

• 7  Medidores de pH e mV, digital de bancada 

• 1 Refratômetro de bancada 

• 3 Espectrofotômetros de visível  

• 1 espectrofotômetro ultra violeta  

• 1 Turbidímetro microprocessado digital 

• 2 Microscópios monocular  
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• 2 Microscópios biocular 

• 1 Microscópio triocular com sistema de câmara LCD e TV 

• 1 Geladeira- 320 L 

• 1 Sistema de Purificação de água, com osmose reversa 

• 1 Microcomputador completo  

• 1 Impressora jato de tinta 

• 1 aparelho para jar test para 6 provas simultâneas  

• 1 Viscosímetro Brook Field 

• 1 aparelho de ar condicionado  

• 1 aparelho titulador Karl Fisher  

• 1 fotômetro multiparâmetros de bancada  

• 1 fotômetro de chama 

• 1 forno de microondas  
 
Laboratório de Processos 

• 2 Tanques cilíndricos com agitador para homogeneização. 

• 1 Aparelho para abrandamento de água. 

• 2 Bombas centrífuga química horizontal. 

• 1 Envasadora manual. 

• 2 Agitadores mecânicos para 30L 

• 1 Agitador mecânico para 200L 

• 1 Viscosímetro Brook Field 

• 2 Balanças Eletrônicas capacidade 3 Kg 

• 1 Balança Eletrôncia capacidade 15 Kg 

• 1 Balança Eletrônica capacidade 100Kg. 

• 1 Medidor de pH de bancada. 

• 1 Chapa Elétrica Aquecedora retangular. 

• 1 Chuveiro lava olhos. 

•   1 Tensiometro 
 

Equipamentos do Laboratório de Bioquímica/Microbiologia 
 
 

• 1 Equipamento Analisador Bioquímico Automatizado  

• 1 Equipamento Analisador de íons/eletrólitos 

• 1 Equipamento Coagulômetro 
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• 1 Equipamento Analisador Hematológico Automatizado (contador 

eletrônico de células) 

• 1 Leitor de microplacas para teste de Elisa 

• 1 Lavador de microplacas para teste de Elisa 

• 1 Corador de lâminas automático 

• 2 Estufa de secagem e esterilização 

• 1 Centrífuga de bancada para Micro-Hematócrito 

• 1 Centrífuga 

• 1 Estufa de Cultura Bacteriológica 

• 1 Banho maria 

• 1 Agitador de Kline 

• 5 Aparelho Microscópio Biológico Binocular 

• 1 Aparelho Microscópio Biológico Trinocular 

• 3 Refrigerador de 240L. 

• 1 Homogeneizador horizontal de tubos 
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Implementação das adequações 
solicitadas no relatório circunstanciado 

processo n° 818001/2018 (processo 
CEE no 103/18) 
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Construção do almoxarifado específico 
para produtos químicos 
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Construção do almoxarifado específico para produtos químicos 
 

De acordo com a recomendação dos especialistas há a necessidade de 

construção de um almoxarifado para os produtos químicos. A Fundação já 

autorizou o início das obras no mês de agosto há a previsão de término no mês 

novembro. 
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Aquisição de novos livros 
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 No mês de julho a Fundação através de licitação, adquiriu novos livros, 

pois havia uma preocupação dos discente em relação à disponibilidade de 

livros na biblioteca. Os títulos solicitados estão discriminados abaixo. Alguns 

títulos já chegaram e disponibilizados aos alunos. A previsão de chegada de 

todos os títulos é para o final de setembro. 

 

ITEM QUANT
. 

UNID DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS 

1 5 unid 
STEWART, J. Cálculo, Vol. 1, 8ª ed, Editora Cengage 
Learning, São Paulo , 2017 ISBN – 10: 852212583X 13: 
9788522125838 

2 5 unid STEWART, J. Cálculo, Vol. 2, 8ª ed, Editora Cengage 
Learning, São Paulo , 2017 ISBN: 9788522126866 

3 5 unid SANTOS, R. J.; Matrizes vetores e geometria analítica; 
Belo Horizonte: UFMG, 2010 ISBN: 8574700142 

4 5 unid SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO. 81ª ed. São 
Paulo: Atlas, 2018. ISBN: 9788537017915 

5 5 unid 

GLOBALLY HARMONIZED SYSTEM OF 
CLASSIFICATION AND LABELLING OF CHEMICALS. 
Purple book. 7ª ed. 2017. ISBN – 10: 9211141318 13: 
9789211171310 

6 5 unid GARCIA, G. F. B.. Legislação de Segurança e Medicina 
do Trabalho. Método, 2012. ISBN: 9788530931285 

7 1 unid 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 
 TÉCNICAS. Ficha de informações de segurança de 
produtos químicos – FISPQ. NBR 14725, Rio de Janeiro, 
2001. ISBN: 9788570017035 

8 5 unid HARIKI, S. Matemática Aplicada. São Paulo: Saraiva, 
2003. ISBN: 9788502028029 

9 5 unid 
MONK, P.; MUNRO, L. J. Matemática para Química. São 
Paulo: LTC, 2012. ISBN 10: 8521620659 13: 
9788521620655 

10 5 unid CALDEIRA, A. M. et al. Pré Calculo. 3ª edição. São 
Paulo: Cengage, 2013. ISBN: 9788522116126 

11 5 unid BAIRD, C; CANN, M. Química ambiental. 4. ed. Porto 
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Os estudantes do Curso Tecnólogo em Processos Químicos realizaram 

diversas atividades pedagógicas durante o ano de 2018. Dentre elas, a 

“Semana da Química: Mundo, Tecnologia e Sustentabilidade” realizada na 

semana de 18 a 21 de junho com palestras e apresentações de TCC que 

possibilitaram um aprofundamento técnico e didático de alunos e professores. 

Vale ressaltar também a realização de visitas técnicas, participação em 

eventos institucionais e/ou internos, palestras, premiações, processos seletivos 

para novos cursos, treinamento técnico e aulas especiais. 

No mês de agosto o Curso de Tecnologia em Processos Químicos 

recebeu os Especialistas Paulo Marcos Donate e Ricardo Alexandre Galdino da 

Silva para a Avaliação de Reconhecimento do Curso junto ao Conselho 

Municipal de Educação. Estão sendo realizadas diversas ações técnicas, 

pedagógicas e estruturais para o atendimento das solicitações feitas no 

Relatório Circunstanciado.  
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Projeto FIECLabs 
Com o objetivo de inovar e capacitar ainda mais seus alunos, a FIEC inaugurou 

no dia 26 de janeiro o Laboratório de Ideias denominado, FIECLABS, em 

espaço destinado à FIEC, dentro do Polo Shopping, através dos projetos de 

extensão, com o desenvolvimento de atividades como: oficinas, palestras, 

workshop e oferta de produtos produzidos pelos alunos e com renda revertida 

para a APM. 

O “Laboratório de Ideias - FIECLABS” irá agregar inovação ao aprendizado de 

seus alunos, favorecer o estágio tão necessário para aquisição de uma 

experiência mínima ao ingresso no mercado de trabalho e contribuir com a 

sociedade, através das diversas ações programadas pela equipe pedagógica, 

coordenação, professores e alunos, nas diversas áreas técnicas. 

O “Laboratório de Ideias - FIECLABS” irá proporcionar aos alunos a 

possibilidade de aplicação prática, dos conhecimentos teóricos adquiridos nos 

Cursos Técnicos, uma vez que desenvolverão os projetos de extensão 

preparando-os de forma mais estruturada ao mercado de trabalho, fomentando 

o empreendedorismo e gerando o desenvolvimento pessoal e profissional dos 

alunos, bem como agregando valor à comunidade empresarial e da população 

em geral. 
• Projetos de Extensão  

Os projetos de extensão visam otimizar as relações de intercâmbio entre a 

FIEC e a sociedade, contribuindo para o seu desenvolvimento e 

sustentabilidade; facilitar e melhorar a articulação do ensino e da pesquisa, de 

acordo com as necessidades apresentadas no mercado de trabalho. 

Os alunos amparados pelos professores prestarão serviços à comunidade local 

nos diversos aspectos e necessidades da sociedade, adquirindo desta forma a 

prática necessária, com bases reais e quando chegarem ao mercado de 

trabalho estarão mais preparados para atuar com ética e responsabilidade 

social. 
• Conceito  

A atuação do FIECLABS será sem fins lucrativos, formado exclusivamente por 

estudantes técnicos, com apoio e supervisão dos professores e equipe 

pedagógica, que prestarão serviços de consultoria desenvolvendo projetos 
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para empresas, entidades e a sociedade em geral nas suas diversas 

especialidades ou campos de conhecimento. 

 Vale ressaltar que, o FIECLABS terá um caráter multidisciplinar, ou seja, serão 

constituídos por alunos dos diversos cursos técnicos da FIEC, que trabalharão 

de forma conjunta na elaboração e execução de projetos. 
• A Relevância do Projeto FIECLABS para os diversos cursos 

O FIECLABS vem promover uma aproximação maior entre aluno-escola-

sociedade através de experiência adquirida.  

O papel do FIECLABS da FIEC é aprimorar a formação dos estudantes, seja 

através da prática de seus conhecimentos teóricos, seja através da 

oportunidade de vivenciar a realidade empresarial, e atendimento ao público 

em geral.  

As vantagens de se constituir um Laboratório de Ideias são muito abrangentes, 

tanto para os alunos, quanto para às empresas, algumas destas vantagens 

serão descritas a seguir:  
• Os benefícios oferecidos aos alunos: 

 Aprimorar-se sobre relações humanas;  

 Colocar em prática os ensinamentos teóricos adquiridos em sala de aula;  

 Ter contato direto com a realidade empresarial;  

 Adquirir experiência em consultoria, gerenciamento, contabilidade, pois desenvolverão 

projetos para empresas parceiras;  

 Desenvolver um espírito empreendedor criativo;  

 Promover a integração entre aluno, escola, empresa e comunidade;  

 Elevar o conhecimento intelectual de cada aluno. 

 Estagiar em sua área de formação 

 
• Os benefícios oferecidos às empresas  

O FIECLABS oferecerá apoio através de consultoria e whorkshops dos setores 

de comércio, serviço, e terceiro setor, como para a coletividade.  

Os serviços oferecidos serão supervisionados pelos professores 

especializados, primando pela qualidade, auxiliando assim as empresas a se 

manterem no mercado competitivo que encontramos hoje.  
• Projeto de Consultoria e Worshop em Diversas Áreas Técnicas 
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Os projetos de consultoria a serem desenvolvidos pelo FIECLABS visam à 

prestação de serviços às empresas de Indaiatuba em diversas áreas 

profissionais. 

O propósito do FIECLABS da FIEC é facilitar a interação entre ás empresas ou 

pessoas físicas e à FIEC, possibilitar aos estudantes a oportunidade de 

aprimoramento técnico através de trabalhos realizados para os lojistas e 

população em geral, a terem uma visão real da necessidade das empresas e 

população, possibilitando a resolução de problemas práticos e aprimoramento 

profissional.  

A FIEC, através do Projeto FIECLABS, exercerá um papel inovador, no que se 

refere à responsabilidade social e a sustentabilidade. 
a. Workshop do curso de Meio Ambiente 

    - Redução e segregação de resíduo 

          - Utilização racional de água 
b. Workshop do curso de Química 

        - Produtos da FEQ - Fábrica Escola de Química 

        - Entendendo formulação e aplicação de produtos saneantes. 
• Participação Docente:  

Contaremos com o apoio de professores selecionados para os projetos, que 

serão feitos em parceria com as empresas e supervisionados pelos 

coordenadores. 
• Participação do Discente:  

A FIEC fará a seleção dos alunos que participarão do Projeto FIECLABS, e 

serão adotados os critérios de avaliação para captarmos os que demonstrarem 

total interesse na prática do processo de criação, pois requer dedicação.  

A seleção será por meio de entrevistas, avaliação de desempenho, avaliação 

técnica e análise comportamental do aluno A remuneração do discente, 

conforme informado no corpo deste projeto, contará como horas de estágio. 

Participação em finais de semana e feriados:  

As participações nos finais de semana e feriados serão por meio eventos de 

conscientização, aprendizado, mostra de projetos, entre outros.  

Esses eventos serão feitos pelos cursos da FIEC, com rotatividade entre os 

mesmos.  
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Esse modelo favorece uma ampla gama de conhecimentos para as pessoas 

que participem das atividades dentro do shopping, e, sobretudo garante a 

construção e integração dos conhecimentos adquiridos nos cursos. 
• Parceria com a Lenovo:  

O FIECLABS tem uma parceria com a empresa LENOVO, que contribuirá com 

o Projeto, fornecendo parte dos equipamentos tecnológicos para o 

funcionamento do espaço. 

A LENOVO é uma empresa do ramo de tecnologia com 33 anos de atuação no 

mercado de trabalho, que prima pela excelência de seus produtos e serviços 

prestados. 

• Resultados esperados:  

 A participação efetiva de alunos e professores no Projeto FIECLABS, 

que compreende todo um trabalho de responsabilidade social, e 

aprimoramento do aprendizado dos nossos alunos. 

 Identificação dos benefícios proporcionados às empresas e comunidade, 

por meio do trabalho de qualidade desenvolvido pelos alunos, através do 

Projeto. 

 Abertura do campo de estágio para os alunos da FIEC. 

Trata-se de uma loja que pela 1ª vez, que se sabe, uma escola técnica pública 

terá um espaço gratuito, dentro de um shopping, para que ocorra uma 

integração direta com a população através de um Laboratório de Ideias 

denominado FIECLABS, onde acontecerão oficinas, palestras, workshops e 

oferta de produtos produzidos pelos alunos da FIEC. Ressalta-se que toda a 

renda arrecadada será revertida para a Associação de Pais e Mestres, visando 

a realização dos projetos educacionais nacionais e internacionais. 

Fieclabs apresenta semana do curso técnico de Meio Ambiente com o tema: 

“CONSCIENTIZAÇÃO DO USO DA ÁGUA” 

A semana de 12 a 18/03 contará com a presença dos professores e alunos do 

curso técnico em Meio Ambiente que tratará o tema: “CONSCIENTIZAÇÃO DO 

USO DA ÁGUA”. 

O workshop vai ocorrer na semana que antecede o Dia Mundial da Água, 

instituída em 1992 e comemorada no dia 22 de março pela Organização das 

Nações Unidas (ONU). 
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Com objetivo de conscientizar a importância do uso racional deste patrimônio 

do planeta, o FIECLABS espera contribuir para uma melhor qualidade de vida 

para a nossa e futuras gerações. 

A poluição causada pelas atividades humanas faz com que a água esteja 

disponível, porém não esteja própria para o consumo. Estima-se que 20% da 

população mundial não tenha acesso à água limpa. A preservação da água é 

uma necessidade para a sobrevivência de todos os ecossistemas do planeta. 

Serão distribuídos folhetos explicativos do Saae (Serviço Autônomo de Água e 

Esgotos), além de orientações individualizadas sobre o tema. Gratuito. 

Horário: de segunda a sexta, de 12h às 20h; sábado de 12h às 18h; e domingo 

de 14h às 18h. 

Local:  Polo Shopping Indaiatuba - Alameda Filtros Mann, 670, Indaiatuba – 

SP. 

O espaço FIECLABS é um projeto de parceria entre a FIEC (Fundação 

Indaiatubana de Educação e Cultura), o Polo Shopping e a Prefeitura Municipal 

de Indaiatuba para apresentar e divulgar os trabalhos realizados pelos alunos 

da instituição e capacitá-los para o mercado de trabalho, além de realizar 

workshops e palestras gratuitas à população. 
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Projeto Rejuvenascente 
 

A FIEC (Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura) em parceria com o 

SAAE(Serviço Autônomo de Água e Esgoto), realizaram na quarta-feira (28/03), uma 

série de palestras envolvidas no projeto Rejuvenascente e o emplacamento na 

nascente da Chácara Vale do Sol, situada na rua José Escodro Sobrinho. 

  O projeto trata sobre um estudo das nascentes do município de Indaiatuba, 

desenvolvido pelos alunos dos cursos técnicos de Meio Ambiente e Química, sob o 

comando da professora Simone Santos Siqueira, que foi a primeira a ministrar uma 

palestra para os 60 alunos presentes no auditório do Saae com o tema: 

Rejuvenascente – Projeto da FIEC. Em seguida, foi a vez de Marco Antônio Secco que 

explicou a atuação do Conselho Municipal de Meio Ambiente (Comdema); depois 

Juliano Rufini, do Saae, falou sobre o Município Verde/Azul e, fechando o ciclo de 

palestras, Ildo Dias ressaltou a importância das Recuperações das Nascentes. 

  Finalizando, houve o emplacamento que contou com a presença do vereador 

João de Souza Neto (Januba). 

 

Meio Ambiente 

Alunos de Meio Ambiente realizaram atividades como a visita de campo, imagens das 

nascentes, relatório de visita técnica nas nascentes contendo os parâmetros 
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analisados da qualidade ambiental das nascentes, incluindo as informações das 

nascentes e pesquisa no Plano Diretor Municipal, Plano Municipal de Saneamento 

Básico, respondendo ao que é legalmente pontuado no Índice de Efetividade de 

Gestão Municipal e no Programa Municipal Verde Azul.  

  

Química 

Os alunos do curso Tecnólogo em Processos Químicos foram os responsáveis pelas 

análises das amostras de água das nascentes tendo os parâmetros para a análise da 

qualidade química e ambiental das nascentes, através de análise sensorial e 

perceptiva considerando a coloração aparente, o odor da água, o lixo no entorno, os 

materiais flutuantes, a presença de espuma e óleos, o esgoto, a vegetação, a 

presença de animais, o uso por seres humanos, etc. 
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Concurso da Microsoft “Imagine Cup” América Latina 
 

A Fiec (Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura) recebeu na manhã de 

sexta-feira, dia 18 de maio , a presença do prefeito Nilson Gaspar que veio conhecer 

pessoalmente os alunos e o projeto The Frog 2.0, que classificaram a Fiec como a 

única escola técnica a participar do “Imagine Cup” da América Latina, já que os 

outros projetos são de universidades da América Latina e Caribe. Trata-se da maior 

competição de soluções de tecnologia do mundo da Microsofft, que acontecerá em 

São Paulo, nos dias 22, 23 e 24 de maio. 

Após ver a apresentação do projeto pelos alunos e fazer diversos 

questionamentos, o prefeito oficializou que a Fiec juntamente com a Secretaria da 

Saúde, inicie os testes de captura que funciona atualmente via Bluetooth, permitindo 

a emissão dos dados para o smartphone do agente. A idéia é que o equipamento se 

conecte também via 4G. 

Inicialmente, o The Frog, era um aspirador que continha um dispositivo de 

Prevenção e Combate do Mosquito Aedes Aegypti. Ulisses Bernardinetti, 

responsável pelo Departamento de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de 

Saúde de Indaiatuba, foi quem trouxe o desafio para que a Fiec o ajudasse nesta 

questão e que foi aceito de imediato pelo superintendente João Neto. 

Em uma visita do superintendente realizada ao Instituto de Pesquisas 

Eldorado, em busca de uma parceria com a Microsoft, a equipe do Instituto, 

composta por Thiago Chati Ferreira, Diego Ferragut de Castro e João Ronaldo 

Cunha, do departamento de software da Microsoft, aceitaram o convite e vieram a 

Indaiatuba para conhecer a Fiec. Foi nesta ocasião, que viram alguns projetos 

desenvolvidos pelos alunos e se interessaram pelo The Frog, por considerarem ser 

este, um projeto inovador e que deveria participar do Imagine Cup America Latina. 

Para o desenvolvimento do The Frog, foi realizado um trabalho multidisciplinar 

entre os cursos de Mecânica, Mecatrônica, Eletroeletrônica, Design de Interiores, 

Química e Informática que contaram com todo suporte da instituição. 

O projeto foi se aperfeiçoando e o equipamento tornou-se leve, tecnológico e 

capaz de avaliar e combater mosquitos vetores de doenças perigosas como dengue, 

malária, febre amarela, entre outros. Enfim, o The Frog 2.0 atingiu o seu propósito. 
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V Fórum de Ensino Superior da Área de Química 

No dia 19 de maio , o professor Marcos Canto Machado juntamente com 

o aluno do curso do Tecnólogo participaram do V Fórum de Ensino Superior da 

Área de Química, realizado em São Paulo pelo CRQ-IV e pela SINQUISP. 

Nesse ano, o tema abordado foi ‘A importância da Química na Tecnologia de 

Alimentos e Bebidas’. O objetivo do fórum é apresentar temas de interesse 

envolvendo aspectos químico e tóxicológicos em segurança alimentar, 

incluindo tendências e inovações técnológicas. 

O mesmo conta com diversos representantes do Curso, docentes, 

coordenadores de curso, alunos de graduação e pós-graduação de cursos da 

área Química de demais profissionais. 
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41º Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química (SBQ) 

Entre os dias 21 e 24 de maio, os professores José Cirino de Melo e 

Marcos Canto Machado participaram da Reunião Anual da Sociedade 

Brasileira de Química (SBQ), realizada em Foz do Iguaçu. 

A SBQ realiza sua Reunião Anual, em geral, na última semana de maio. 

É o maior evento em Química da América Latina, onde participam cerca de 

2500 pesquisadores, incluindo professores e estudantes, com apresentações 

de cerca de 2200 comunicações distribuídas por áreas de atuação nas divisões 

científicas. 

Pela primeira vez em 41 anos, estudantes, professores e pesquisadores 

da área de química e de áreas correlatas, de todos os cantos do país, além de 

convidados e participantes estrangeiros, se reuniram neste quadro incrível para 

celebrar o avanço da ciência na área.  

O tema da RA foi "Construindo o Amanhã", propondo uma reflexão 

sobre a criação de novas condições para que o ambiente de ciência e 

tecnologia do Brasil volte a crescer e se firme como um eixo fundamental do 

desenvolvimento econômico do país. 
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Visita técnica no SAAE 

A Fiec (Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura) enviou alunos, 

em 22 de maio, para uma visita técnica no SAAE ( Serviço Autonomo de Agua 

e Esgoto), localizado no município de Indaiatuba, o SAAE tem como principal 

objetivo tratar água para consumo humano dentro dos padrões de potabilidade. 

Em 02 de Julho de 1968 foi criado o SAAE ( Serviço Autônomo de Água e 
Esgotos), pelo Prefeito Municipal Romeu Zerbini, mas somente em 01 de 

Janeiro de 1970, o SAAE foi instalado pelo Prefeito Mário Araldo. É um dos 

maiores investimentos em saneamento do município, estimado em cerca de R$ 

40 milhões, a maior parte recursos próprios do SAAE. O método de tratamento 

também é um dos mais modernos: o biológico de lodos ativados por aeração 

prolongada de ar difuso. Os alunos tiveram a oportunidade de em conhecer  

pessoalmente a  Estação de Tratamento de Água (ETA) da cidade e verificar , 

as informações prestadas em aula,   desde como a água é retirada de um 

manancial (rio), levada a uma estação de tratamento e distribuída para a 

população após tratada, ou seja, como é o funcionamento de um sistema de 

abastecimento de água na prática. 
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Realização do plantio na Rota dos Cavaleiros em comemoração ao Dia do Meio 
Ambiente  

O Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado no dia 05 de junho, em 

Indaiatuba começou com o plantio de 200 mudas de árvores de espécies 

nativas no entorno da Rota dos Cavaleiros. O prefeito Nilson Gaspar (MDB) e o 

vice-prefeito Túlio Tomass do Couto, e o vereador Luiz Alberto Pereira, o 

Cebolinha (MDB), participaram do plantio ao lado de alunos da Fiec (Fundação 

Indaiatubana de Educação e Cultura). A programação comemorativa também 

contou com a equipe do Projeto Click Árvore fazendo a doação de mudas nas 

praças Dom Pedro II e Rui Barbosa, e palestras, apresentações de teatro e os 

projetos Trilha das Águas e Semeando, com estudantes de escolas municipais.  

Entre as espécies nativas plantadas no trecho da Rota dos Cavaleiros, 

paralelo à rodovia João Ceccon, estavam os ipês branco, amarelo, rosa e roxo, 

sibipiruna, flamboyant gigante e pata de vaca. Todo o plantio foi acompanhado 

pelo secretário de Urbanismo e do Meio Ambiente, Leandro Dias de Souza, 

pelo assessor do Urbanismo, Guilherme Magnuson, e funcionários da equipe 

de plantio da Secretaria. O Saae (Serviços Autônomo de Água e Esgotos) foi 

representado na ação por Juliano Rufino.  

A programação de Indaiatuba para a Semana Nacional do Meio 

Ambiente, começou segunda-feira (04) e vai até domingo (10). Durante a 

semana, as escolas da Rede Municipal receberão palestras e peças teatrais 

sobre o tema, além dos projetos “Trilha das Águas”, em parceria com o Saae 
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(Serviço Autônomo de Água e Esgotos), “Semeando” e “Rota de Recicláveis”, 

em parceria com a Corpus.  

O Projeto “Domingo Ecológico” fechará a programação da Semana do 

Meio Ambiente, na Escola Municipal Ambiental Bosque do Saber. O evento 

terá início às 13h e contará com Gincana Ecológica com a equipe Terra 

Encantada da empresa Domus; peça teatral com o tema Meio Ambiente da 

empresa Mann Hummel; Oficina de Pancs (Plantas alimentícias não 

convencionais) e Oficinas sobre Feiras de Ciências.  

 
 
Visita técnica na Usina de Biodiesel. 

A Prefeitura de Indaiatuba por intermédio da Fiec (Fundação 

Indaiatubana de Educação e Cultura) realizou na terça-feira (07), a visita 

técnica a Usina de Biodiesel, com alunos do curso técnico em Química e com a 

equipe de alunos da empresa Eucatex.   

A visita técnica teve como objetivo, desenvolver o tema para o Trabalho 

de Conclusão de Curso com a recuperação da glicerina, que faz parte do 

“Projeto Biodiesel Urbano – Por uma Indaiatuba Saudável”. 

Durante a visita, os alunos acompanharam as explicações de um 

técnico, sobre o processo de obtenção do biodiesel e de todas as atividades 

que ocorrem no Projeto. Como exemplo encontra-se o sistema de coleta de 

óleo de cozinha usado, principal matéria-prima do biodiesel. 

Instalada em junho de 2006, a Usina de Biodiesel de Indaiatuba é 

pioneira, no mundo, na produção desse tipo de combustível, tendo por insumo 

o óleo de cozinha usado. Todo o processo é desenvolvido no próprio município. 
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Semana da Química- ‘Mundo, tecnologia e sustentabilidade 
 

A FIEC realizou, a partir do dia 18 de junho, uma semana dedicada a 

Química com programações destinadas a todos os profissionais da área. Para 

isso, os cursos técnicos em Química, Meio Ambiente e Tecnólogo em 

Processos Químicos participaram de uma intensa programação com os temas 

que envolvem a química no Mundo, Tecnologia e Sustentabilidade. 

Na “Semana da Química: Mundo, Tecnologia e Sustentabilidade” 

realizada na semana de 18 a 21 de junho foram realizadas palestras e 

apresentações de TCC que possibilitaram um aprofundamento técnico e 

didático de alunos e professores. 

Sendo a química a ciência que além de diversos estudos, busca entender 

e explicar as transformações da matéria, alunos e professores são agentes de 

transformação de uma sociedade mais sábia e mais fraterna. 

Na palestra proferida pelo fiscal do CRQ, Stefan Ott, foi explicada a 

importância do Registro Profissional e demonstrados alguns dos caminhos que 

nos levam à sustentabilidade. 

O Engenheiro Alex, na palestra “Consciência, Competência e Percepção 

Ambiental” oportunizou um olhar diferente da água, do mundo e de nós 

mesmos. 

Lutero Lima, ex aluno da Fiec e Coordenador do Novo Biodiesel Urbano, 

demostrou através do Projeto desenvolvido pela prefeitura de Indaiatuba como 

a Tecnologia e a Sustentabilidade andam juntas no desenvolvimento e 

aplicação do biodiesel como combustível renovável. 

A Osmóloga Veicular, Maria de Lourdes, em sua Palestra falou sobre a 

importância do olfato e o motivo de se avaliar o odor de veículos novos e como 

se efetua essa avaliação, assim como a importância de ser um químico o 

responsável por essa avaliação.  

A empresa Nippon Chemical através do seu colaborador Edson Murai 

elencou para os alunos as possibilidades de atuação profissional em empresas 

em geral,  dando enfoque especial nas atividades químicas. 

O encerramento das Palestras foi realizado pela Sra. Oleibe da Empresa 

Rugol Cosmetic que com maestria encantou a todos com sua abordagem 

empresarial, compartilhando como, através do resgate da tradicional marca, a 



                                       
 

228 
 

empresa busca novos rumos com respeito ao consumidor e a qualidade dos 

produtos que estão no mercado completando no próximo ano 100 anos de 

atividades sustentadas nos três pilares: responsabilidade, honestidade e 

qualidade. 

  Os TCC’s apresentados pelos alunos dos Cursos Técnicos em Química 

e Meio Ambiente, foram norteados pelos mais diversos temas, de 

desenvolvimento de novos produtos a partir de materiais já existentes, através 

de inovação de tecnologias à educação ambiental.  O que nos levou a refletir 

que mais do que a busca pelo novo, precisamos ressignificar o que já 

conquistamos.  
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Curso FIC de 
Auxiliar de Operação de Estação de Tratamento de Águas 
Realizado de 26 de julho à 24 de agosto 
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O Curso de Auxiliar de Operação de Estação de Tratamento de Águas 

oferecido através da formação inicial e continuada (FIC) ministrado pela FIEC 

prepara o profissional que desenvolve as seguintes atividades:  

• Captam águas subterrâneas e superficiais, registrando e controlando níveis 

de água, poços e reservatórios. 

• Analisam águas brutas, coletando amostras, realizando análises físico-

químicas parciais e registrando resultados das análises. 

• Tratam e distribuem águas, definindo dosagens e adicionando produtos 

químicos, inspecionando filtros, corrigindo o pH das águas filtradas e 

controlando os níveis dos reservatórios. 

• Realizam tarefas operacionais e pequenos reparos, lavando tanques, 

lubrificando equipamentos, reparando válvulas e trocando fusíveis. 

• Trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e preservação 

ambiental. 

Auxilia no monitoramento, controle e execução da operação e 

manutenção de sistemas de tratamento de águas (captação, floculação, 

decantação, filtração, desinfecção, armazenamento e distribuição) para 

abastecimento público e industrial. Auxilia em operações de laboratório de 

saneamento. 

Condições Gerais de Exercício 

Atuam em empresas de captação, purificação e distribuição de água e 

nos órgãos de administração pública, defesa e seguridade social. Organizam-

se em equipe, sob supervisão ocasional, em ambiente fechado ou a céu aberto 

e no sistema de rodízio de turnos. No desenvolvimento de algumas atividades 

permanecem expostos à ação de materiais tóxicos, ruído intenso, altas 

temperaturas e reagentes químicos. 

Para o exercício dessas ocupações requer-se Ensino Fundamental I (1º 

a 5º) – Completo. O pleno desempenho das atividades ocorre entre um e dois 

anos de experiência profissional. A(s)ocupação(ões) elencada(s) nesta família 

ocupacional demanda formação profissional para efeitos do cálculo do número 

de aprendizes a serem contratados pelos estabelecimentos nos termos do 

artigo 429 da consolidação das leis do trabalho - CLT, exceto os casos 

previstos no art. 10 do decreto 5.598/2005. 
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Visita Técnica da Turma de Auxiliar de Operação de Estação de 
Tratamento de Águas no SAAE 
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Feira de profissões Objetivo 
 

No dia 25 de agosto, o Colégio Objetivo Indaiatuba, realizou o 3º Fórum 

e Feira de Profissões, em parceria com a Congesa Engenharia e Construções. 

O evento tem por finalidade oferecer informações aos vestibulandos e 

ajuda-los a fazer a melhor escolha de carreira ou universidade.  

Com entrada gratuita, a Feira de Profissões contou com a participação 

de diversas faculdades, como: Escola Politécnica da USP, UNICAMP, ESPM, 

PUC Campinas, São Leopoldo Mandic, FACAMP, Mackenzie Campinas, UNIP, 

Faculdade Max Planck, FACENS e FATEC.  

Quem compareceu pôde assistir às palestras com profissionais das 

áreas de Medicina, Engenharia, Arquitetura, Psicologia, Direito, Publicidade e 

Propaganda, Administração, Relações Internacionais, Economia, Agronomia, 

da Politécnica da USP e da UNICAMP e também sobre o vestibular da 

Unicamp. As salas de bate papo com profissionais de 30 carreiras receberam 

alunos curiosos, que tiveram a oportunidade de tirar dúvidas sobre os cursos e 

profissões.   

Os visitantes também puderam participar de workshops, visitar os 

estandes das universidades, repor as energias na praça de alimentação e 

assistir às apresentações musicais de Quarteto de Cordas, Banda e Orquestra 

do Centro Musical Harmos . 

As famílias dos vestibulandos também receberam atenção especial e 

contaram com três palestras voltadas especialmente para elas. 

O 3º Fórum e Feira de Profissões contou com o patrocínio da Congesa 

Engenharia e Construções, Topázio Cinemas, Padaria Suíça, Yázigi 

Indaiatuba, Centro Musical Harmos, Oba Hortifruti e M Mídia e o apoio da 

Prefeitura de Indaiatuba e da FIEC 
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Curso de Química realiza visita técnica na empresa Rugol Cosmetic. 
 

A Prefeitura Municipal de Indaiatuba por meio da FIEC (Fundação 

Indaiatubana de Educação e Cultura) realizou na quinta-feira (14/09), uma 

visita técnica com 30 alunos do curso técnico em Química e do Tecnólogo em 

Processos Químicos, à empresa Rugol Cosmetic, localizada em São Paulo. 

Durante a visita, os alunos tiveram a oportunidade de participar de uma 

palestra com a presidente proprietária dona Oleibe Dal Mas Margotto, que falou 

sobre os produtos na indústria cosmética e contou um pouco sobre o estilo de 

gestão praticado no empreendimento e seus aspectos. Em seguida, 

conheceram a planta de processos da indústria, os laboratórios de controle de 

qualidade e ambientes afins fiscalizados pela ANVISA. 

A visita permitiu reforçar aos alunos a importância para o mundo 

moderno da área cosmética bem como, a atuação do químico na mesma. 

A empresa foi fundada em 1934 e seus principais produtos são Loção 

Brilhante e Creme Rugol, ambos fabricados há mais de 92 anos. A qualidade e 

eficácia desses produtos garantiram que sobrevivessem a décadas, sendo 

consumido por um público exigente e fiel. 
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VIII Mostra de Trabalhos de Cursos Técnicos 
 

Em 03 de outubro, os alunos dos cursos de química, mecânica e meio 

ambiente participaram da VIII Mostra de Trabalhos de Cursos Técnicos, 

realizado pelo Cotuca. 

A Mostra de Trabalhos de Cursos Técnicos tem o objetivo primordial de 

contribuir para a melhora do Ensino Técnico e Médio do país, através do 

incentivo a alunos e professores para desenvolverem, implementarem e 

publicarem seus projetos de protótipos e trabalhos técnicos e científicos. 

Nesse ano, a VIII Mostra de Trabalhos de Cursos Técnicos reuniu cerca 

de 2000 participantes de 114 instituições de vários Estados do Brasil. 
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empresa Natura. 
 

A Fiec (Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura) enviou 33 

alunos do curso técnico em Química e Tecnólogo em Processos Químicos, na 

quarta-feira (10/10), para uma visita técnica na Natura, localizada no município 

de Cajamar, onde concentra a fabricação da maior parte dos produtos e os 

escritórios administrativos. Nos últimos 5 anos, a marca Natura vem sendo 

apontada como uma das mais valiosas, admiradas e desejadas do Brasil por 

institutos de pesquisa e veículos de comunicação. 

Natura é uma empresa brasileira que atua no setor de produtos de 

tratamento para o rosto e o corpo, banho, óleos corporais, perfumaria, cabelos, 

proteção solar, infantil e higiene oral. Fundada em 1969, hoje está presente em 

sete países da América Latina e na França. 

Os alunos foram recepcionados no NAN - Núcleo de Aprendizado 

Natura, onde foi exibido vídeo institucional da Natura. Em seguida começou a 

visita técnica passando pelos prédios administrativos e de pesquisa e 

desenvolvimento antes de entrarmos para a visitação das linhas de produção. 

Na produção pudemos observar 4 fábricas e suas linhas de produção. 

Visualizaram os processos de envaze, inserção de bicos spray, tampas e 

embalagens. Quase tudo automatizado. Os conceitos de Organização e 

Gestão Empresarial também foram evidenciados na visita. 
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Treinamento de Primeiros Socorros 
 

A FIEC (Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura) realizou nos 

dias 06 e 24 de novembro um treinamento específico de Atendimento Pré 

Hospitalar – APH para profissionais de industrias da área Química. O 

treinamento foi oferecido para os alunos dos Cursos Técnico em Química, Meio 

Ambiente e Tecnólogo em Processos Químicos.  

No dia 06 o Professor Álvaro Roberto Resende Junior Técnico em 

Segurança do Trabalho, a Professora Andreza Nabarrete da Silva Ferreira 

Enfermeira e a Professora Sirleni Aparecida Lopes Técnica em Segurança do 

Trabalho realizaram uma série de Palestras e treinamentos abordando os 

conceitos e procedimentos de APH e através de estudo de casos demostram 

para os alunos técnicas e protocolos de atendimento. 

Durante os treinamentos foi demostrado e praticado a utilização de 

extintores de incêndio, dentre outras técnicas e protocolos, possibilitando aos 

alunos a vivencia de ocorrências e o aprendizado prático. 

Para os alunos a aprendizagem foi além da sala de aula e a troca de 

experiências com os profissionais possibilitou o esclarecimento de dúvidas, 

elevou o conhecimento e reforçou a necessidade de constante atualização 

profissional.  
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Fórum de Ensino Técnico e Superior realizado no CRQ 
 

Com o tema central “Tecnologia de novos materiais", o Fórum de 
Ensino Técnico da Área Química, promovido no dia 9 de novembro pelo 

CRQ-IV, tem como principal objetivo apresentar a tecnologia de novos 

materiais e suas aplicações, considerando aspectos de segurança química.  
O objetivo deste fórum foi apresentar temas de interesse envolvendo a 

tecnologia de novos materiais e suas aplicações, considerando aspectos de 

segurança química.  

O Aluno Gustavo e o professor Marcos foram sorteados com o Livro do 

Prof. Dr. Henrique Toma. 
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Visita Técnica na Carbocloro 
 

Os alunos Visitaram a Carbocloro no dia 19 de novembro dentro do 

Programa Fábrica Aberta. Este Programa é sucesso absoluto desde a sua 

criação, em 1985. Com o objetivo de ser um canal de comunicação aberto e 

transparente entre a fábrica e a comunidade, esse programa de visitas já 

mostrou a milhares de pessoas o que a Unipar Carbocloro faz e como faz. 

Além de conhecerem o processo de fabricação dos produtos e o uso 

deles no seu dia a dia, os alunos tiveram a oportunidade de ver a preocupação 

da Unipar Carbocloro em preservar o meio ambiente e manter a segurança 

constante dos colaboradores e da população do entorno da fábrica. 

O roteiro da visita compreende o processo industrial e também parte da 

área verde de 650 mil m², que inclui uma Reserva Particular do Patrimônio 

Natural (RPPN) e um Criadouro Conservacionista, ambos outorgados pelo 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(Ibama). 

O Programa Fábrica Aberta é inédito no mundo porque está apto a 

receber visitantes 24 horas por dia, todos os dias do ano. A visita é gratuitas e 

durou, em média, 2h30. Para participar é necessário ter idade mínima de 15 

anos. 

O case Fábrica Aberta recebeu o Prêmio Eco, em 2007, na modalidade 

Prática de Responsabilidade Social Empresarial, categoria Valores, 

Transparência e Governança, concebido pela Câmara Americana de Comércio 

(Amcham). A Unipar Carbocloro foi a única indústria química vencedora na 

ocasião. 

Desde 2008, o Fábrica Aberta integra o Roteiro Científico e Ambiental do 

Circuito Turístico Costa da Mata Atlântica, elaborado pelo Sebrae/SP, que 

reconhece a fábrica como local estruturado para receber visitantes a fim de 

observar a fauna e a flora do local. 

Em 2010, a Unipar Carbocloro, com esse Programa, foi reconhecida no 

8º Ranking Benchmarking Ambiental, selo de sustentabilidade que certifica as 

empresas detentoras das melhores práticas socioambientais. 
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Relatório de atividades ano 2017 
 

Centro de Educação Tecnológica da FIEC 
 
 
 

Relatório de Atividades 
 

Tecnólogo em Processos Químicos 
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Recertificação dos Cursos Técnicos de Química e Meio Ambiente com o 
Selo de Qualidade do IV Conselho Regional de Química (CRQ-IV). 
 

Os cursos técnicos de Química e Meio Ambiente, assim como o curso 

Tecnólogo em Processos Químicos realizaram diversas atividades 

pedagógicas durante o ano de 2017. Dentre elas, ressaltam-se as visitas 

técnicas, participação em eventos institucionais e/ou internos, palestras, 

premiações, processos seletivos para novos cursos, treinamento técnico e 

aulas especiais. 

Além disso, 2017 foi um ano bastante especial para esses cursos. 

Houve, pela segunda vez, a Recertificação dos Cursos Técnicos de Química e 

Meio Ambiente com o Selo de Qualidade do IV Conselho Regional de Química 

(CRQ-IV). Esse Selo é um instrumento de valorização do trabalho desenvolvido 

por instituições comprometidas com a formação de profissionais em Química. 

Com isso, a FIEC reitera sua qualidade como instituição, mantendo-se como 

referência tanto para contratantes como para estudantes que desejam 

ingressar na área. Abaixo, algumas fotos do dia da auditoria: 
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Ainda, no final de novembro, foram afixadas normas de segurança e 

procedimentos específicos nos laboratórios. Essa ação, já sinalizada pelos 

auditores do CRQ, foi providenciada para melhorar a qualidade das instruções 

recebidas pelos alunos durante as aulas práticas, além de relembrá-los das 

regras a cada novo turno. O resultado pode ser verificado pelas imagens 

abaixo: 
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Empresa ERS realiza palestra para alunos no Dia Mundial do Meio 
Ambiente 
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A Prefeitura de Indaiatuba por meio da FIEC (Fundação Indaiatubana de 

Educação e Cultura) realizou na segunda-feira (05), no auditório da unidade I, 

uma palestra ministrada pela engenheira ambiental Fernada Pincinatto, da 

empresa ERS, cujo tema escolhido foi: “Gestão de Resíduos Eletroeletrônicas”, 

em virtude do Dia Mundial do Meio Ambiente, estabelecido na Conferência de 

Estocolmo e comemorado todo dia 05 de junho. 

O superintendente João Neto abriu a palestra dizendo que o prefeito 

Nilson Gaspar visitou a empresa e pediu que fizesse uma explanação sobre 

reciclagem de eletroeletrônicos para os alunos da FIEC. 

Fernanda Pincinatto que é funcionária da ERS e prestadora de serviço 

pela Ambr, Ambiental Brasil  Gerenciamento e Consultoria Ambiental, 

agradeceu a presença das turmas dos cursos técnicos em Meio Ambiente, 

Química, Farmácia e Design de Interiores. “Sintam-se privilegiados por 

estudarem na FIEC”, ressaltou. 

A ERS International é uma empresa Canadense de reciclagem de 

aparelhos eletrônicos, é a maior empresa do mundo neste ramo de atividade. É 

a recicladora oficial de computadores de muitas cidades nos EUA e no Canadá. 

Desenvolve reciclagem de lixo eletrônico, reciclagem de computadores, 

programas eletrônicos de disposição de reciclagem e recolha de produtos para 

muitas corporações. 

Ambr Ambiental Brasil – é uma empresa especializada em serviços de 

consultoria e assessoria ambiental, proporcionando ao cliente o atendimento 
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aos requisitos exigidos pelas legislações ambientais, além desenvolver 

ferramentas para o crescimento da companhia de maneira sustentável. 

 
 

FIEC abre inscrições para o vestibular do curso superior de Tecnólogo 
em Processos Químicos 

 
 A Prefeitura de Indaiatuba, por meio da FIEC (Fundação Indaiatubana de 

Educação e Cultura), informa que a partir do dia 29 de maio a 20 de junho, 

estarão abertas as inscrições para o Vestibular da FIEC de Nível Superior: 

Tecnólogo em Processos Químicos. 

As inscrições serão On-Line, através do site www.fiec.com.br. A taxa a 

ser recolhida é de R$ 50,00 e o pagamento deverá ser efetuado em qualquer 

Agência da Caixa Econômica Federal ou Rede Bancária. O candidato deverá 

imprimir o boleto bancário para efetuar o pagamento da taxa de inscrição. 

O candidato poderá fazer as inscrições em computadores 

disponibilizados pela FIEC, na Unidade I:  Av. Engº. Fábio Roberto Barnabé, 

nº3. 405, Jd. Regina e na Unidade II. Rua Alberto Santos Dumont, nº1.849, 

Cidade Nova. 

Para ingressar no curso de Tecnólogo em Processos Químicos, modalidade 

presencial, o candidato deverá possuir certificado de conclusão do ensino 

médio com publicação ou equivalente. 

A prova será realizada no dia 09 de julho das 9 às 13 horas 

A FIEC divulgará os locais de realização das provas, com antecedência de até 

03 (três) dias da data do exame, no Quadro de Avisos da FIEC, no site 

www.fiec.com.br e na Imprensa Oficial do Município de Indaiatuba/SP. 

 O candidato deverá chegar uma hora antes do início das provas, ou seja, às 

08 horas para localização da sala e identificação pelo fiscal. Os portões dos 

locais, onde serão realizadas as provas, serão fechados às 08h55min. 
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 O gabarito estará disponibilizado na terça-feira, dia 11, a partir das 14 horas, 

no site da FIEC e também anexados aos quadros de avisos da FIEC. 

FIEC realiza aula Inaugural para alunos do Tecnólogo em Processos 
Químicos 

  
A Prefeitura de Indaiatuba através da FIEC (Fundação Indaiatubana de 

Educação e Cultura) realizou na terça-feira (01), a aula Inaugural para 40 

alunos do Vestibular da FIEC de Nível Superior: Tecnólogo em Processos 

Químicos. 

Estiveram presentes o prefeito de Indaiatuba Nilson Gaspar, o 

superintendente da FIEC João Neto, a diretora Eliane Geiss, coordenadora do 

curso de Química Marta Elisa Bergamo e o vereador João de Souza Neto 

(Januba da Banca). 

O superintendente deu início a aula inaugural parabenizando os alunos 

que passaram no vestibular, “ Parabenizo vocês pela primeira etapa vencida, 

aproveitem o curso e a oportunidade. Eu não conheço na região, um município 

que ofereça um curso superior gratuito, vocês devem se sentir privilegiados por 

estarem aqui, cursando um tecnólogo totalmente gratuito. João Neto também 

falou da constante busca de melhorias para a FIEC que afetam diretamente os 

alunos, “ Buscamos sempre parcerias com empresas do município e queremos 

que vocês do tecnólogo participem também dos projetos que estão sendo 

desenvolvidos pelos alunos de química e farmácia, essa vivência será 

importante para vocês no mercado de trabalho”. 

  Em seguida o Prefeito Nilson Gaspar falou sobre a importância da busca 

de aperfeiçoamento profissional e conhecimento na área de atuação “Hoje o 

mercado de trabalho está muito competitivo, e quem não se recicla acaba 

ficando excluído já que a concorrência é enorme. O prefeito finalizou dizendo 

“Acredito e torço para que o curso de Tecnólogo em Processos Químicos faça 

a diferença na vida de vocês, temos professores capacitados e uma completa 

infraestrutura para atendê-los, a FIEC é reconhecida pelos empresários de 
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Indaiatuba como um polo formador de mão de obra qualificada, portanto 

aproveitem tudo o que a instituição tem a oferecer, parabéns a todos e até a 

formatura”. 

  Na sequência houve a premiação dos três primeiros colocados do 

Vestibular que receberam o certificado de Honra ao Mérito. São eles: 

1° Josielly de Oliveira Martins 

2° Jonathan Camargo Goveia Silva 

3° Rafael Duarte Rossi 

Sobre o Tecnólogo 

Com duração de 3 anos o curso superior “Tecnólogo em Processos 

Químicos”, engloba conteúdo específico da área de química, é direcionado aos 

conhecimentos práticos voltados ao mercado de trabalho. Diferentemente dos 

cursos técnicos, o curso tecnólogo é mais abrangente e completo, 

possibilitando que o profissional formado nesta modalidade dê continuidade 

aos estudos em cursos de pós-graduação (especializações, mestrados e 

doutorados) após o término do curso. 
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Fábrica Escola de Química recebe misturador construído por alunos do 
técnico em mecatrônica 

  
Alunos do curso de mecatrônica da FIEC (Fundação Indaiatubana de 

Educação e Cultura) apresentaram ao prefeito Nilson Gaspar, o equipamento 

elaborado e construído por Alexandre Henrique Valim, Luís Henrique de Araújo 

e Lucas Silvestre. Trata-se de um misturador de porte médio para ser utilizado 

na Fábrica Escola de Química, com a intenção de otimizar a produção. 

Até a instalação do misturador o procedimento era feito manualmente. 

O equipamento tem a capacidade de produzir 200 litros de produtos 

químicos em cada processo e foram necessárias 180 horas para a construção 

do equipamento. O misturador foi construído no laboratório de automação e 

contou com a supervisão do professor Minioli e coordenador do curso Sergio 

Lopes. 
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Alunos da FIEC receberam treinamento técnico no Valer Laboratórios em 
“Cromatografia Líquida de Alta Eficiência” 

 

 
 

  

  
A Prefeitura de Indaiatuba por meio da FIEC realizou no sábado (23), o 

término do treinamento técnico da empresa Valer Laboratórios aos 28 alunos 

do curso técnico em Química e Tecnólogo em Processos Químicos. Na 

finalização foi passado a conceituação teórica, bem como a realização de 

injeções e treinamento prático nos cromatógrafos da empresa. No término, os 

alunos receberam os seus respectivos certificados de conclusão. 

O treinamento foi realizado nas dependências da empresa, aos sábados, 

totalizando 9 horas, com conteúdo que tratou os aspectos introdutórios da 
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técnica de cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC). A Valer Laboratórios 

é representante da marca de equipamentos japonesa Jasco que possui 

excelente reputação de fornecimento de instrumentos de alta qualidade. 

Inicialmente, as aulas abordaram o histórico e conceituação da 

cromatografia, assim como definições de parâmetros envolvidos nas técnicas 

de separação como colunas empacotadas, pratos teóricos, resolução, 

cromatograma, etc. 

Na avaliação do gerente técnico Roberto de Souza Cruz, os alunos da 

FIEC o surpreenderam positivamente. “Eles são interessados, capacitados e 

possuem uma base de conhecimento muito boa”. E, segundo o supervisor do 

laboratório, Vinicius dos Santos, o ensino técnico é muito importante, pois é ele 

que fornece todo o embasamento para que o aluno possa atuar 

profissionalmente. 

Para ambos, a experiência foi muito gratificante. Roberto também relatou que 

pretende dar continuidade ao treinamento e encerrou dizendo que é muito bom 

ver alunos tão aplicados como os da FIEC! 
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Alunos do Tecnólogo e dos técnicos em Química e Farmácia visitaram a 
Analitica Latin America 

 

  
A FIEC (Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura) participou na 

quarta-feira (27), da feira internacional de equipamentos de laboratório. Os 47 

alunos do curso superior Tecnólogos em Processos Químicos e dos cursos 

técnicos em Química e Farmácia estiveram na “Analitica Latin America”. 

VAnalitica Latin America é um dos principais pontos mundiais de 

encontro da indústria química analítica que ocorre bienalmente. Fornecedores, 

distribuidores e fabricantes dos setores de tecnologia laboratorial, biotecnologia 

e controle de qualidade apresentam as últimas novidades e tendências. 

Os alunos tiveram a oportunidade de visitar os estandes destes 

expositores e ter contato com as mais modernas e inovadoras tecnologias em 

análises. Também tiveram a chance de participar de demonstrações ao vivo 

com análises em tempo real e exposições teóricas sobre diversos 

equipamentos com especialistas de renomadas empresas do setor. 
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      FIEC participa da Feira Estudantil e Cultural de Indaiatuba e Região 

  

  
A FIEC (Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura) participou da 

Feira Estudantil e Cultural de Indaiatuba e Região que aconteceu no Polo 

Shopping de Indaiatuba, nos dias 03, 04 e 05 de novembro, com entrada 

gratuita para os visitantes. 

Os cursos de Mecânica, Eletroeletrônica, Mecatrônica e Química 

representaram a instituição e levaram para o estande, a exposição do 

misturador de 200 litros construído especialmente para a Fábrica Escola de 

Química; o robô com movimentos que ascende as luzes quando acionado; o 

aspirador da dengue THE FROG: Dispositivo de Prevenção e Combate do 

Mosquito Aedes Aegypti, desenvolvido para o Departamento de Vigilância 

Epidemiológica da Secretaria de Saúde de Indaiatuba, além de produtos 

fabricados pelos alunos na Fábrica Escola de Química. 

No total, 15 alunos entre os cursos técnicos em Química, Mecânica, 

Eletroeletrônica e Mecatrônica permaneceram alternadamente na Feira, com a 

finalidade de orientar os visitantes sobre as várias opções de cursos técnicos 

que a FIEC dispõe, além do tecnólogo em Processos Químicos. 
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FIEC realiza treinamento específico de Atendimento Pré Hospitalar 
 

A FIEC (Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura) realizou nos 

dias 06 e 24 de novembro um treinamento específico de Atendimento Pré 

Hospitalar – APH para profissionais de industrias da área Química. O 

treinamento foi oferecido para os alunos dos Cursos Técnico em Química, Meio 

Ambiente e Tecnólogo em Processos Químicos.  

No dia 06 o Professor Rogério Tadeu Técnico em Segurança do Trabalho com 

mais de 20 anos de experiência, abordou os conceitos e procedimentos de 

APH e através de estudo de casos demostrou para os alunos técnicas e 

protocolos de atendimento. 

O Corpo de Bombeiros de Indaiatuba, no dia 24, demonstrou com a 

viatura e equipamentos, procedimentos práticos de imobilização com maca, 

colete cervical; massagem cardíaca; utilização de extintores de incêndio, dentre 

outras técnicas e protocolos, possibilitando aos alunos a vivencia de 

ocorrências e o aprendizado prático. 

Para os alunos a aprendizagem foi além da sala de aula e a troca de 

experiências com os profissionais possibilitou o esclarecimento de dúvidas, 

elevou o conhecimento e reforçou a necessidade de constante atualização 

profissional.  
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REGULAMENTO DO COLEGIADO DE CURSO DE TECNOLOGIA DA FIEC 
 

TÍTULO I  
DO OBJETIVO E DA FINALIDADE  
 

Art. 1º. O Colegiado do Curso de Tecnologia da Faculdade de Tecnologia da FIEC é 

órgão administrativo normativo, deliberativo e de supervisão da organização acadêmica, 

constituído para cada um dos Cursos de Tecnologia oferecidos pela Fundação 

Indaiatubana de Educação e Cultura – FIEC, exercendo as atribuições previstas no 

presente Regulamento, subordinando-se à Coordenação de Curso de Graduação.  

 

TÍTULO II  
DA COMPOSIÇÃO 
 

Art. 2º. O Colegiado de Curso de Tecnologia é constituído, pelos membros: 

 

I. Coordenador do Curso de Tecnologia, como seu presidente;  

 

II. 03 (três) representantes do corpo docente de áreas representativas do Curso, 

nomeados pelo Diretor Geral, sendo 02 (dois) escolhidos pelo Coordenador Acadêmico 

e 01 (um) eleito por seus pares, com mandato de 01 (um) ano, podendo haver 

recondução;  

 

III. 01 (um) representante do corpo discente, indicado pelo órgão de representação 

acadêmica, com mandato de 01 (um) ano, com direito à recondução.  

 

TÍTULO III  
DAS ATRIBUIÇÕES DO COLEGIADO DE CURSO  
 

Art. 3º. São atribuições do Colegiado de Curso: 

I. Analisar e deliberar sobre o Projeto Pedagógico do Curso;  

II. Apreciar e aprovar semestralmente os Planos de Ensino;  
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III. Manter em arquivo todas as informações de interesse do Curso de Tecnologia, 

inclusive atas de suas reuniões, a fim de zelar pelo cumprimento das exigências legais; 

IV. Discutir e analisar o desempenho do Curso de Tecnologia e questões acadêmico 

administrativas relacionadas às atividades do Coordenador de Curso, respeitado o 

Regimento Geral da FIEC;  

V. Estimular e apoiar o aperfeiçoamento do pessoal docente; 

VI. Analisar, sempre que houver necessidade, outras questões acadêmicas de natureza 

não pedagógica apresentadas por docentes e discentes;  

VII. Analisar os casos de infração disciplinar e, quando necessário, encaminhar à 

Direção Acadêmica;  

VIII. Emitir parecer sobre os projetos de ensino, pesquisa e extensão que lhe forem 

apresentados;  

IX. Zelar pelo cumprimento de suas decisões. 

 

TÍTULO IV  
DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art. 4º. O Colegiado de Curso de Graduação deve se reunir, ordinariamente, por 

convocação do seu Presidente, 02 (duas) vezes por semestre e, extraordinariamente, 

sempre que convocado pelo Presidente ou a pedido da maioria de seus membros, 

registrando-se os atos praticados em ata, cuja lavratura e arquivo são de natureza 

obrigatória.  

 

Art. 5º. Casos omissos devem ser encaminhados pelo Coordenador para a devida 

orientação por parte da Coordenação Acadêmica. 
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REGULAMENTO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO DO CURSO DE 
TECNOLOGIA DA FIEC 
 

TÍTULO I  
DO OBJETIVO E DA FINALIDADE  
 

Art. 1º. A Comissão Própria de Avaliação (CPA) tem como objetivo coordenar e articular 

o processo avaliativo interno da Faculdade de Tecnologia da FIEC, em consonância com 

a Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (SINAES), com o intuito de promover a melhoria da qualidade da 

educação superior. A CPA prestará contas de suas atividades aos órgãos colegiados 

superiores, apresentando relatórios, e eventualmente recomendações. Busca-se com 

isso resultados que visem à melhoria da qualidade acadêmica e o desenvolvimento 

institucional pela análise consciente das qualidades, problemas e desafios para o 

presente e futuro. 

 

TÍTULO II  
 
CAPÍTULO I 
DA COMPOSIÇÃO 

 

Art. 2º. A Comissão Própria de Avaliação de Curso de Tecnologia é instituída por ato do 

Diretor(a) da FIEC, é integrada por representantes de todos os segmentos da 

comunidade acadêmica, pela sociedade civil organizada, e um coordenador, conforme 

estabelece o cadastro do e-MEC. É vedada a composição que privilegie a maioria 

absoluta de um dos segmentos, sendo assim constituída: 

 

I. 1 (um) representante do Corpo Docente. 

II. 1 (um) representante do Corpo Técnico-Administrativo. 

III. 1 (um) representante do Corpo Discente. 

IV. 1 (um) representante da Sociedade Civil Organizada.  

V. 1 (um) Coordenador. 
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Art. 3º. A Coordenação da CPA será exercida por um docente, coordenador ou técnico-

administrativo, que não exerça funções de assessoria à direção. 

 

Art. 4º. Os membros da Comissão Própria de Avaliação, de que tratam os incisos e o 

Coordenador serão designados pelo Diretor por meio de Portaria, sendo respeitadas as 

regras estabelecidas a abaixo: 

 

I. O representante do corpo docente e do corpo técnico-administrativo deverá pertencer 

ao quadro de profissionais devidamente registrados na instituição. 

 

II. O representante do corpo discente deverá estar em situação acadêmica e 

administrativa regular e não estar cursando o primeiro ou o último semestre letivo de 

seus cursos. 

 

III. O representante da sociedade civil organizada será escolhido pelo Diretor dentre os 

diversos organismos da comunidade local. 

 

Art. 5º. O mandato dos membros da CPA será de 3 (três) anos, garantindo-se a 

continuidade dos trabalhos de avaliação do ciclo avaliativo que passou a ser de 3 (três) 

anos, a partir de 2015, e será permitida a recondução pelo mesmo período. 

 

§1º Pelo menos 1/3 dos integrantes da CPA serão mantidos na gestão subsequente, 

visando a manutenção da memória viva dos trabalhos de avaliação interna realizados 

até então. 

 

CAPÍTULO II 
DA COMPETÊNCIA E DAS ATRIBUIÇÕES 
 

Art. 6º. A CPA atuará com autonomia, em relação aos demais conselhos e órgãos 

colegiados existentes na instituição. 

 

Art. 7º.  A CPA na Faculdade de Tecnologia da FIEC objetiva a implementação sistêmica 

do processo e a ela compete: 
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I. Coordenar os processos de avaliação internos da instituição. 

 

II. Elaborar programas e realizar a avaliação interna da instituição. 

 

III. Elaborar programas de sensibilização com a finalidade de divulgar as ações da CPA, 

estimular a participação da comunidade acadêmica nas ações de avaliação e prestar as 

informações ao INEP. 

 

IV. Promover ações institucionais necessárias ao cumprimento dos objetivos do 

SINAES. 

 

V. Conduzir, de forma ética, os processos de avaliação interna. 

 

VI. Estimular a cultura da autoavaliação no meio institucional. 

 

VII. Acompanhar as avaliações externas da IES e de cursos. 

 

VIII. Acompanhar o desempenho dos estudantes, no EXAME NACIONAL DE 

DESEMPENHO DE ESTUDANTE (ENADE). 

 

IX. Formular proposta de melhoria da qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão 

desenvolvidos na instituição, com base na análise dos resultados obtidos na avaliação 

interna e avaliação externa. 

 

X. Participar das atividades relativas aos eventos promovidos pelo Conselho Estadual de 

Educação Superior. 

 

Art. 8. São atribuições dos coordenadores da CPA: 

I. Convocar e presidir as reuniões. 

 

II. Nomear um membro para secretariar a reunião e elaborar a ata da mesma, para 

aprovação dos presentes. 
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III. Representar a comissão junto às instâncias internas e externas à instituição. 

 

IV. Assegurar autonomia do processo avaliativo. 

 

V. Preparar as comunicações da CPA e viabilizar a divulgação pertinente.  

 

 

CAPÍTULO III 
DO FUNCIONAMENTO 
 

Art. 9. A Comissão Própria de Avaliação realizará uma reunião ordinária a cada 

semestre letivo. Poderá realizar reuniões extraordinárias sempre que o coordenador 

e/ou qualquer um dos seus membros solicitar. 

Art. 10. A dinâmica de funcionamento da CPA poderá demandar a criação de grupos de 

trabalho com a participação do corpo dirigente, coordenadores de cursos, chefias de 

outros órgãos administrativos, representantes dos estudantes e representantes da 

comunidade externa. 

 
CAPÍTULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 11. Compete ao coordenador das CPA: 

 

I. Representar a CPA junto aos órgãos competentes da FIEC cujas atribuições estejam 

vinculadas à avaliação institucional. 

 

II. Convocar e presidir as reuniões da CPA. 

 

III. Cumprir e fazer cumprir os termos do presente regulamento. 

Art. 15. O presente regulamento entrará em vigor na data de sua aprovação, revogando-

se as disposições em contrário. 
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REGULAMENTO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO DE 
TECNOLOGIA DA FIEC 
 

CAPÍTULO I  
DOS OBJETIVOS E CARACTERÍSTICAS  
 

Art. 1o - O presente Regulamento disciplina as atribuições e o funcionamento do Núcleo 

Docente Estruturante (NDE) dos cursos de graduação, da FIEC. 

 

Art. 2o - O NDE é um órgão consultivo da coordenação de curso, responsável pelo 

processo de concepção, consolidação e contínua atualização do Projeto Pedagógico do 

curso.  

 

CAPÍTULO II  
DAS ATRIBUIÇÕES DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE  
 

Art. 3o - São atribuições do Núcleo Docente Estruturante:  

 

I. Elaborar, acompanhar a execução, propor alterações no Projeto Pedagógico do Curso 

(PPC) e/ou estrutura curricular e disponibilizá-lo à comunidade acadêmica do curso para 

apreciação;  

 

II. Avaliar, constantemente, a adequação do perfil profissional do egresso do curso;  

 

III. Zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades 

acadêmicas;  

 

IV. Indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de atividades de pesquisa e 

extensão oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado de 

trabalho e afinadas com as políticas pública relativas à área do conhecimento;  
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V. Zelar pelo cumprimento das diretrizes curriculares nacionais para o curso de 

graduação;  

 

VI. Propor, no PPC, procedimentos e critérios para a auto avaliação do curso;  

 

VII. Propor os ajustes no curso a partir dos resultados obtidos na autoavaliação e na 

avaliação externa;  

 

VIII. Convidar consultores ad hoc para auxiliar nas discussões do projeto pedagógico do 

curso;  

 

IX. Levantar dificuldades na atuação do corpo docente do curso, que interfiram na 

formação do perfil profissional do egresso;  

 

X. Propor programas ou outras formas de capacitação docente, visando a sua formação 

continuada.  

 

CAPÍTULO III  
DA CONSTITUIÇÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE  
 

Art. 4o - O Núcleo Docente Estruturante terá a seguinte constituição: 

 

I. A Coordenação de Curso, como seu presidente; 

 

II. No mínimo de 5 docentes pertencentes ao corpo docente do curso, preferencialmente 

garantindo-se a representatividade das áreas do curso e de docentes que participaram 

do projeto do curso.  

 

§ 1o - Pelo menos 60% dos membros do NDE devem ter titulação acadêmica obtida em 

programas de pós-graduação stricto sensu dando preferência para aqueles portadores 

do título de doutor, quando houver.  
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§ 2o - Todos os membros do NDE devem ter regime de trabalho de tempo integral ou 

parcial.  

 

Art. 5o - A indicação dos membros do NDE será feita por meio de procedimentos 

estabelecidos pelo Colegiado de Curso, tomando como base os critérios definidos no 

Art. 4o. 

 

§ 1o - Na indicação dos membros do NDE deve-se prever a renovação parcial dos 

integrantes do NDE de modo a garantir a continuidade do processo de 

acompanhamento do curso.  

 

CAPÍTULO IV  
DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE  
 

Art. 6o - Compete ao Presidente do NDE:  

 

I. Convocar e presidir as reuniões, com direito ao voto de qualidade (voto de 

desempate);  

 

II. Representar o NDE junto aos órgãos da instituição;  

 

III. Designar relator ou comissão para estudo de matéria a ser decidida pelo NDE; 

 

IV. Designar um membro do NDE para secretariar e lavrar as atas;  

 

V. Coordenar a integração do NDE com os demais colegiados e setores da instituição, 

quando houver.  

 

CAPÍTULO V  
DAS REUNIÕES  
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Art. 7o - O NDE reunir-se-á, ordinariamente, por convocação do Presidente, de acordo 

com calendário estabelecido no início do período letivo e, extraordinariamente, sempre 

que convocado pelo Presidente ou por solicitação de 1/3 (um terço) de seus membros.  

 

Parágrafo Único - No início de cada semestre letivo, no período de planejamento de 

ensino, o Presidente do NDE deve encaminhar à Diretoria o calendário de reuniões, 

prevendo a realização de pelo menos uma reunião.  

 

Art. 8o - As reuniões funcionarão com 2/3 (dois terços) dos seus membros. Constatada a 

falta de quorum, o início da sessão fica transferido para 15 (quinze) minutos e, após este 

prazo, funcionarão com maioria simples.  

 

Parágrafo Único - Esgotados os 15 (quinze) minutos e não sendo atingido o número 

mínimo, a reunião será cancelada e os professores que não atenderam a convocação se 

sujeitarão as penalidades previstas no Art. 9.o  

 

Art. 9o - O membro que, por motivo de força maior, não puder comparecer à reunião 

justificará a sua ausência antecipadamente ou imediatamente após cessar o 

impedimento. 

 

§ 1.o - Toda justificativa deverá ser apreciada pelo NDE na reunião subsequente.  

 

§ 2.o - Se a justificativa não for aceita, será atribuída falta ao membro no dia 

correspondente.  

 

§ 3.o - O membro que faltar, sem justificativa aceita, a duas reuniões seguidas ou a 

quatro alternadas no período de 12 (doze) meses, será destituído de sua função.  

Art. 10 - A pauta das reuniões ordinárias, indicadas na convocação constará de três 

partes, na seguinte ordem:  

 

I. Expediente;  

 

II. Ordem do dia; e  
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III. Comunicação dos membros.  

 

Art. 11 - As decisões do NDE serão tomadas por maioria simples de votos, com base no 

número de presentes.  

 

Art. 12 - Após cada reunião lavrar-se-á a ata, que será discutida e votada na reunião 

seguinte e, após aprovação, subscrita pelo presidente e secretário e publicada.  

 

CAPÍTULO VI  
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS  
 

Art. 13 - Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Diretoria de 

Graduação e Educação Profissional.  

 

Art. 14 - Os cursos com NDE já estabelecidos tem um prazo de até 2 (dois) anos para 

adaptar-se a este regulamento. 
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REGULAMENTO DAS EMPRESAS JUNIORES DA FACULDADE DE 
TECNOLOGIA DA FIEC 
 
 

CAPÍTULO I 
 

DA FINALIDADE E DA CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA JÚNIOR 
 
Art. 1° O presente regulamento tem por finalidade normatizar a qualificação, 

organização, funcionamento e desqualificação das empresas juniores, instituídas no 

âmbito da Faculdade de Tecnologia da FIEC. 

 

Art. 2° A Empresa Júnior (EJ), para efeito deste regulamento, é uma entidade jurídica de 

direito privado, sem finalidades econômicas e com fins educacionais, formalmente 

reconhecida, gerida por acadêmicos dos cursos superiores da FIEC, vedada qualquer 

forma de ligação partidária. 

 

§ 1º A EJ será inscrita como associação civil no Registro Civil das Pessoas Jurídicas e 

no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, conforme previsto na Lei nº 13.267/2016. 

 

§ 2º A EJ deverá contar com um professor ou profissional especializado como 

coordenador, que deverá fornecer instruções sobre o modelo de negócios, a gestão e o 

planejamento estratégico, respeitando a autonomia da empresa júnior. 

 

CAPÍTULO II 
DOS OBJETIVOS DA EMPRESA JÚNIOR DA FACULDADE DE TECNOLOGIA DA 

FIEC 
 

Art. 3° A EJ, instituída, terá os seguintes objetivos: 

 

I – proporcionar a seus membros as condições necessárias para a aplicação prática dos 

conhecimentos teóricos, referentes à respectiva área de formação profissional, dando-
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lhes oportunidade de vivenciar o mercado de trabalho, em caráter de formação, para o 

exercício da futura profissão, aguçando-lhes o espírito crítico, analítico e empreendedor; 

 

II – aperfeiçoar o processo de formação dos profissionais em nível superior; 

 

III – estimular o espírito empreendedor e promover o desenvolvimento técnico, 

acadêmico, pessoal e profissional de seus membros associados, por meio de contato 

direto com a realidade do mercado de trabalho, desenvolvendo atividades de consultoria 

e de assessoria para empresários e empreendedores, 

com a orientação de professores e profissionais especializados; 

 

IV – melhorar as condições de aprendizado em nível superior, mediante a aplicação da 

teoria dada em sala de aula, na prática do mercado de trabalho, no âmbito dessa 

atividade de extensão; 

 

V – proporcionar aos estudantes a preparação e a valorização profissionais, por meio da 

adequada assistência de professores e especialistas; 

 

VI – intensificar o relacionamento entre as instituições de ensino superior e o meio 

empresarial; 

 

VII – promover o desenvolvimento econômico e social da comunidade, ao mesmo tempo 

em que fomenta o empreendedorismo de seus associados; 

 

IX – desenvolver ações que contribuam para o atendimento das finalidades, princípios e 

objetivos da Faculdade de Tecnologia da FIEC e ao cumprimento do princípio da 

indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão. 

 

CAPÍTULO III 
DA CRIAÇÃO DA EMPRESA JÚNIOR 

Seção I 
Da Criação 
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Art. 4° A empresa júnior será criada com assembleia geral, conselho administrativo, 

diretoria executiva, conselho fiscal, estatuto e regimento próprios, e gestão autônoma 

em relação à Faculdade de Tecnologia da FIEC ou qualquer 

entidade estudantil. 

 

Art. 5° A criação de uma empresa júnior no FIEC requer afinidade de suas atividades 

com a área de formação acadêmica dos alunos. 

 

Art. 6° O projeto de criação de uma empresa júnior deverá contemplar: 

 

I – o Plano Acadêmico; 

II – sua estrutura de funcionamento; 

III – a natureza das atividades que serão realizadas; 

III – a proposta de regimento interno; 

IV – os Termos de Concordância das Coordenações de Cursos e do coordenador da EJ 

devidamente assinados; 

V – a previsão de um professor ou profissional especializado como orientador para cada 

projeto de consultoria que vier a realizar. 

 

Parágrafo único. Da proposta de regulamento referida no inciso III deste artigo devem 

constar: 

 

a) os recursos humanos a serem empregados ou alocados; 

b) a metodologia que será adotada para seu monitoramento e avaliação. 

 

Art. 7° O projeto de criação de uma empresa júnior deverá ser submetido à aprovação 

dos Colegiados dos Cursos, aos quais se encontram vinculados os alunos, e à Direção 

da Faculdade de Tecnologia. 

 

Seção II 
Da Qualificação 
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Art. 8° No caso de aprovação do projeto de criação a que se refere o art. 7º, será 

qualificada, perante à Faculdade de Tecnologia da FIEC, a EJ que esteja formalmente 

instituída, nos termos exigidos em lei, por discentes regulares, de 

qualquer curso de graduação do IFNMG, conforme previsto no Capítulo III, art. 6°, e que 

comprovem, junto a uma comissão específica do Campus, a formalização dos seguintes 

documentos: 

 

I – Registro de seu ato constitutivo, nos órgãos governamentais competentes, em que se 

expresse claramente: 

 

a) a finalidade não-lucrativa, com a obrigatoriedade de investimento de seus excedentes 

financeiros na sua própria atividade; 

b) a composição e atribuições da diretoria; 

c) a definição dos seus objetivos, com a clara expressão do interesse no 

desenvolvimento acadêmico, social e profissional de seus associados, bem como no 

desenvolvimento socioeconômico da localidade onde está instalado; 

d) a política apartidária, prazo indeterminado, sede e foro; 

e) a ampla publicidade, em meios eletrônicos e físicos, dos seus atos, inclusive do 

relatório de prestação de contas anual; 

f) a destinação do patrimônio dos bens adquiridos e saldos financeiros em favor da 

Faculdade de Tecnologia da FIEC, preferencialmente para os cursos envolvidos, em 

caso de encerramento da EJ. 

II – Regimento Interno; 

III – Ata de fundação da EJ e de eleição e posse da diretoria; 

IV – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

V – Inscrição Estadual e Inscrição Municipal, em caso de exigência legal; 

VI – Alvará, em caso de exigência legal; 

 

Parágrafo único. A Diretoria/Coordenação, após análise e julgamento, expedirá, em no 

máximo 30 dias, declaração de qualificação da EJ. 

 

Art. 9° A EJ estará vinculada à Diretoria/Coordenação, no qual a empresa tenha sido 

instituída. 
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Parágrafo único. O acompanhamento e a avaliação da atuação de cada EJ são de 

formada pelo seu coordenador, coordenador de curso, diretor ou diretor administrativo, 

sob a presidência do coordenador da empresa. 

 

CAPÍTULO IV 
DO PLANO ACADÊMICO 

 
Art. 10° Deverá ser formatado plano acadêmico da empresa júnior, cuja elaboração 

deverá contar com a participação do coordenador e dos estudantes envolvidos na 

iniciativa. 

 

§ 1º O plano acadêmico indicará os aspectos estruturais, que serão: o reconhecimento 

da carga horária dedicada pelo coordenador à empresa júnior, conforme estabelecido 

em regulamento próprio das atividades docentes; o suporte institucional, técnico e o 

material necessário ao início das atividades da empresa júnior, de acordo com a 

disponibilidade orçamentário-financeira. 

 

§ 2º O plano acadêmico deverá ser aprovado pelos colegiados dos cursos e referendado 

pelo respectivo Diretor da Faculdade de Tecnologia da FIEC. 

 

§ 3º As atividades registradas no plano acadêmico deverão estar reconhecidas como 

conteúdo acadêmico, inseridas nos currículos dos cursos, como atividade de extensão. 

 

Art. 11 Cada empresa júnior vinculada à Faculdade de Tecnologia da FIEC deverá ter 

suas atividades supervisionadas por um coordenador, cuja vigência de mandato será 

estabelecida no estatuto e/ou no regimento interno da empresa. 

 

§ 1º No caso da EJ ser formada por mais de um curso de graduação, a empresa poderá 

contar com um cocoordenador de cada curso. 
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§ 2º É permitida a renovação do mandato do coordenador e do co-coordenador, de 

acordo com o estabelecido no estatuto e/ou regimento interno da empresa, mediante a 

autorização da liberação da carga horária pelo seu superior imediato. 

 

§ 3º O coordenador e o co-coordenador deverão pertencer ao quadro de servidores da 

Faculdade de Tecnologia da FIEC, e ter afinidade com o modelo de negócios da 

empresa júnior. 

 

§ 4º O coordenador poderá prestar orientação em projetos específicos e fornecerá 

instruções sobre o modelo de negócios, a gestão e o planejamento estratégico, 

respeitando a autonomia da empresa júnior. 

 

§ 5º o servidor orientador dos projetos de consultoria deverá pertencer ao quadro de 

servidores da Faculdade de Tecnologia da FIEC. 

 

CAPÍTULO V 
DA ORGANIZAÇÃO 

 
Art. 12º Serão apoiadas as EJs formadas por pelo menos um curso de graduação, 

indicado no estatuto de cada EJ, independentemente da modalidade, de bacharelado, 

licenciatura ou de tecnologia. 

 

Parágrafo único. Não será apoiada a instalação de EJ para os cursos de Educação 

Profissional de Nível Médio ou de pós-graduação, podendo, entretanto, os discentes 

destes níveis de ensino atuarem como trainee ou estagiário em projetos correlatos a sua 

área de formação, desde que seja de interesse da diretoria da EJ. 

 

Art. 13º A composição do quadro diretivo da EJ e as atribuições dos seus integrantes 

serão definidas em estatuto próprio. 

 

CAPÍTULO VI 
DA INSTALAÇÃO 
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Art. 14º A FIEC poderá, a seu critério, definir o suporte institucional, técnico e material 

necessário ao início das atividades da EJ, de acordo com a disponibilidade 

orçamentário-financeira. 

. 

Art. 15º A FIEC é autorizada a ceder espaço físico a título gratuito, dentro da própria 

instituição, que servirá de sede para as atividades de assessoria e consultoria geridas 

pelos estudantes empresários juniores. 

 

Art. 16º A EJ implantada, em espaço cedido pelo FIEC, fará uso da infraestrutura nele 

disponível, conforme estabelecido em plano de trabalho desenvolvido pela diretoria da 

EJ e fará parte do contrato específico, a ser assinado pelo diretor e 

pela EJ. 

 

Parágrafo único. Excepcionalmente e devidamente autorizado pelo Diretor, a EJ poderá 

instalar-se, observadas as normas de hospedagem e utilização, em espaços externos à 

Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura. 

 

CAPÍTULO VII 
DO FUNCIONAMENTO 

 
Art. 17º Os trabalhos desenvolvidos na EJ – projetos, consultorias, prestação de 

serviços, elaboração de produtos, poderão ser cobrados e serão formalizados mediante 

Instrumento Jurídico de Prestação de Serviço, firmado entre a EJ e a pessoa física ou 

jurídica contratante, sem qualquer participação ou responsabilidade da FIEC. 

 

§ 1° A análise jurídica do contrato a que se refere o caput deste artigo e sua assinatura 

serão de total responsabilidade da EJ. 

 

§ 2° Todo trabalho contratado junto à EJ deverá ser orientado por profissional 

especializado ou professor pertencente ao curso a que a EJ esteja vinculada, em acerto 

direto do professor com a EJ, sendo tal atividade registrada pelo professor no 

regulamento próprio para este fim. 
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§ 3° A FIEC não assumirá, sob quaisquer circunstâncias ou motivos, responsabilidade 

pelo trabalho contratado junto à EJ, cabendo à diretoria da EJ responder pelos atos por 

ela assumidos e/ou praticados. 

 

§ 4° Os serviços prestados pela EJ deverão estar relacionados ao seu plano de trabalho, 

podendo, entretanto, efetuar a subcontratação de outra EJ, podendo também selecionar 

e contratar estagiários e trainees, no âmbito da FIEC/Faculdade de Tecnologia da FIEC, 

para o desenvolvimento de partes específicas e especializadas do serviço contratado. 

 

§ 5° A EJ deverá emitir, à Direção, relatórios semestrais de suas atividades. 

 

§ 6° As atividades desenvolvidas pela EJ deverão ser orientadas e supervisionadas por 

professores e profissionais especializados, e a empresa, desde que devidamente 

reconhecida nos termos do art. 8°, terá gestão autônoma em relação à instituição. 

 

Art. 18º Na eventualidade de os trabalhos desenvolvidos na EJ resultarem em patentes 

(por exemplo: de invenção, biotecnologia ou de modelos de utilidade) ou registros (por 

exemplo: de desenhos industriais, marcas, direitos sobre as informações não 

divulgadas, direitos decorrentes de outros sistemas de proteção 

de propriedade intelectual existentes ou que venham a ser adotados pela lei brasileira, 

direito de proteção de cultivares, normas e procedimentos relativos ao registro de 

programas de computador, registro de indicações geográficas, direitos autorais, 

topografia de circuitos integrados), todos esses deverão seguir as orientações do 

Manual de Propriedade Intelectual da Faculdade de Tecnologia da FIEC, bem como a 

legislação vigente. 

 

Parágrafo único. Por criação, produção científica ou tecnológica, entende-se toda a 

obra que possa se valer do direito de propriedade intelectual e que for realizada por 

professores, servidores técnico administrativos, discentes e demais profissionais, 

conforme disposição prevista no Regulamento de Propriedade Intelectual da Faculdade 

de Tecnologia da FIEC. 

 

CAPÍTULO VIII 
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DA VEDAÇÃO 
 
Art. 19º É vedado às empresas juniores Faculdade de Tecnologia da FIEC: 

I – captar recursos financeiros para seus integrantes, por intermédio da realização de 

seus projetos ou de qualquer outra atividade; 

II – propagar qualquer forma de ideologia ou pensamento político-partidário. 

 

§ 1º A renda obtida com os projetos e serviços prestados pela empresa júnior deverá ser 

revertida, exclusivamente, para o incremento das atividades-fim da empresa. 

 

§ 2º É permitida a contratação de empresa júnior por partidos políticos para a prestação 

de serviços de consultoria e de publicidade. 

 

CAPÍTULO IX 
DA DESQUALIFICAÇÃO 

 
Art. 20º Faculdade de Tecnologia da FIEC poderá, por meio do diretor, desqualificar a 

EJ, após emissão de parecer do coordenador, por descumprimento das normas 

estabelecidas neste regulamento ou por motivo que comprometa o nome da instituição. 

 

Parágrafo único. É assegurado, à diretoria da EJ, o direito à ampla defesa, no prazo 30 

(trinta) dias, cabendo ao Colegiado a análise e o julgamento da defesa apresentada pela 

EJ. 

 

CAPÍTULO X 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art. 21º O encerramento da EJ, por iniciativa da sua diretoria, deverá ser comunicado, 

com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, ao diretor. 

 

Parágrafo único. Deverão constar nas disposições do Estatuto Próprio o comunicado 

com antecedência mínima de 30 dias. 
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Art. 22º Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela diretoria, colegiado 

e coordenador. 

 

Art. 23º O presente regulamento entrará em vigor após sua aprovação pela direção da 

Faculdade de Tecnologia. 

 

SEÇÃO II 
DO REGIME FINANCEIRO 

 

Art. 24º Entende-se por regime financeiro da Empresa Júnior, o conjunto de 

procedimentos de controle escritural e contábil, adaptado às suas peculiaridades, 

destinado a apurar todo o fluxo de receitas e despesas do exercício financeiro.  

 

§ 1° O exercício financeiro coincidirá com o ano civil, estendendo-se de 1.º de janeiro a 

31 de dezembro, ocasião em que deverá ser apurado e demonstrado o resultado 

financeiro da empresa.  

 

§ 2° Pertencem ao exercício financeiro às receitas nele arrecadada e as despesas nele 

empenhadas.  

 

§ 3° Os resultados da EJ que se verificarem ao final de cada exercício fiscal, serão 

reinvestidos nas atividades que constituem os objetivos da empresa. 

 

§ 4° Fica vedada a remuneração de qualquer integrante da diretoria, bem como a 

distribuição de bonificações ou vantagens a dirigente e demais membros da Empresa 

Júnior. 
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ANEXO I 

 
Minuta de Termo de Permissão de Uso Não Remunerado 

 
 
TERMO DE PERMISSÃO DE USO NÃO REMUNERADO QUE ENTRE SI CELEBRAM 
A FACULDADE DE TECNOLOGIA DA FIEC E A EMPRESA JÚNIOR 
___________________________, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.  

 

Pelo presente instrumento, de um lado o FACULDADE DE TECNOLOGIA DA 
FIEC, doravante denominado simplesmente PERMITENTE, situado na rua XXXXXX nº 

XXXXXXXX / CEP XXXXXXXXXX, CNPJ nº XXXXXXXXX, representado neste ato pelo 

Diretor Geral  XXXXX, XXXXXXXXX, CPF nº XXXXXXXXXX, e, de outro lado, a 

EMPRESA JÚNIOR ___________________________________, doravante denominada 

simplesmente PERMISSIONÁRIA, inscrita no CNPJ XXXXXXXXX sob no 

_______________, estabelecida XXXXXXXXXXX, representado neste ato pelo 

Presidente __________________, CPF nº _____________, resolvem celebrar este 

Termo de Permissão de Uso Não Remunerado, de acordo com as seguintes cláusulas e 

condições.  

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

O PERMITENTE autoriza a PERMISSIONÁRIA a usar suas instalações e bens 

para seu funcionamento como Empresa Júnior no âmbito do Programa Institucional de 

Empresas Juniores da FACULDADE DE TECNOLOGIA DA FIEC.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 
São obrigações do PERMITENTE:  

 

2.1. Disponibilizar espaço físico da Faculdade de Tecnologia da FIEC 

_________________, sala ______ com área de ______ para o funcionamento da 

Empresa Júnior ____________.  
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2.2. Disponibilizar o mobiliário descrito a seguir, para consecução das atividades da 

PERMISSIONÁRIA.  

 

a) Uma mesa de escritório com as dimensões ____________com patrimônio número 

________________; b) Uma cadeira de escritório com patrimônio número 

_________________; c) Um armário com as dimensões de _____________ com 

patrimônio número _______________. 

 

2.3. Um computador de mesa com teclado, mouse, monitor, estabilizador e caixas de 

som, identificados pelo patrimônio com os números ________________, 

_______________, _____.  

 

2.4. Acesso à Internet por meio de um ponto físico disponibilizado no espaço físico 

acima mencionado; 

  

2.5. Energia elétrica para o desenvolvimento de atividades e iluminação do ambiente, 

com carga máxima permitida de ________ ampères;  

 

2.6. Serviço de telefone, disponibilizando ponto de acesso na forma de ramal do telefone 

geral do PERMITENTE;  

 

2.7. Serviço de limpeza e vigilância na forma usual das demais instalações físicas do 

PERMITENTE.  

 

São obrigações da PERMISSIONÁRIA:  
 

2.8. Fornecer ao PERMITENTE todas as informações necessárias para o 

acompanhamento das atividades desenvolvidas e o acesso às suas instalações, sempre 

que for necessário;  

 

2.9. Utilizar os recursos físicos e/ou financeiros disponibilizados pelo PERMITENTE nas 

formas que a lei permitir; da PERMISSIONÁRIA as consequências decorrentes do seu 

descumprimento.  
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2.10. Restituir o espaço ocupado e os equipamentos sob sua guarda desimpedidos e em 

perfeitas condições de uso, quando da extinção da permissão de uso;  

 

2.11. Manter o espaço e recursos permitidos, em perfeito estado de funcionamento, 

higiene, limpeza e segurança do trabalho, sendo de inteira responsabilidade;  

 

2.12. Utilizar o espaço e recursos permitidos, no prazo e condições estipulados na 

Cláusula Quarta deste instrumento.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO USO E ATIVIDADES  
 

É permitido o uso para o desenvolvimento das atividades específicas da natureza 

das empresas juniores, determinadas no Estatuto da Empresa Júnior 

_____________________.  

 

Parágrafo Primeiro – A presente permissão destina-se ao uso exclusivo da 

PERMISSIONÁRIA, vedada sua utilização, a qualquer título, bem como a sua cessão ou 

transferência, para pessoa estranha a este Termo.  

 

Parágrafo Segundo – É vedado o uso do espaço físico para a realização de 

propaganda político-partidária.  

 

Parágrafo Terceiro – É vedada a divulgação e veiculação de publicidade estranha ao 

uso permitido no espaço físico, objeto da Permissão de Uso, exceto a de caráter 

informativo de atividades próprias das estabelecidas neste Termo. 

 

Parágrafo Quarto – A PERMISSIONÁRIA fica diretamente vinculada ao 

Departamento/Coordenação ___________________, no que tange ao uso do espaço 

físico, objeto da presente Permissão.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO  
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Terá a PERMISSIONÁRIA o direito de usar os recursos físicos estipulados na Cláusula 

Segunda deste Termo, no período de _______________, a contar da assinatura deste 

instrumento.  

 

Parágrafo Único – Poderá ocorrer prorrogação do período de permissão firmado por este 

instrumento, quando do interesse das partes, observados os critérios de oportunidade e 

conveniência, por meio de novo Termo de Permissão de Uso Não Remunerado.  

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS DESPESAS E OUTROS PAGAMENTOS  
 

Parágrafo Único – São de responsabilidade da PERMISSIONÁRIA as despesas com 

manutenção, decorrentes do uso incorreto dos laboratórios e equipamentos 

disponibilizados pelo PERMITENTE.  

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS PROIBIÇÕES  
 

É proibido à PERMISSIONÁRIA:  

 

6.1. Transferir, ceder, emprestar, ou locar os recursos físicos objetos desta permissão;  

 

6.2. Alterar a estrutura física dos recursos disponibilizados pelo PERMITENTE, sem 

autorização prévia e expressa do PERMITENTE, formalizada por Termo Aditivo;  

 

6.3. Comercializar artigos proibidos por lei;  

 

6.4. Praticar ou permitir a prática de jogos de azar ou assemelhados;  

 

6.5. Colocar letreiros, placas, anúncios, luminosos ou quaisquer outros veículos de 

comunicação no espaço físico, sem prévia e expressa autorização do PERMITENTE;  

6.6. Desenvolver, no espaço físico, atividades estranhas às permitidas pelo Programa 

Institucional de Empresas Juniores da Faculdade de Tecnologia da FIEC;  
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6.7. Utilizar espaços do PERMITENTE como moradia eventual ou permanente e a 

utilização de qualquer tipo de eletrodoméstico, em suas dependências;  

 

6.8. Fazer ou permitir ações de pichação;  

 

6.9. Realizar atividades fora dos horários convencionais de funcionamento normal do 

PERMITENTE, sem prévia e necessária autorização do mesmo;  

 

6.10. Desatender às requisições previstas na Cláusula Oitava, item 8.6, desta Permissão 

de Uso. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA REVOGAÇÃO  
 

Constituem motivos para a revogação da presente permissão de uso:  

 

7.1. O não cumprimento ou o cumprimento irregular das condições previstas no presente 

Termo, bem como o não cumprimento de legislação federal, estadual ou municipal 

aplicável à espécie;  

 

7.2. O atraso injustificado no cumprimento das condições previstas neste Termo ou de 

quaisquer outras expedidas pelo PERMITENTE;  

 

7.3. O cometimento reiterado de falta punida em virtude de descumprimento deste 

Termo;  

 

7.4. A dissolução da PERMISSIONÁRIA;  

 

7.5. A alteração das finalidades institucionais da PERMISSIONÁRIA sem prévia e 

expressa concordância do PERMITENTE;  

7.6. Razões de interesse, necessidade ou utilidade públicas, devidamente justificada a 

conveniência do ato;  
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7.7. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovada, 

absolutamente impeditiva do prosseguimento da permissão de uso.  

 

Parágrafo Primeiro – Os casos de revogação acima descritos serão formalmente 

motivados em processo administrativo, especialmente aberto para tal fim, a ser 

tramitado nas instâncias competentes do PERMITENTE, assegurado o contraditório e a 

ampla defesa.  

 

Parágrafo Segundo – Revogada a permissão de uso por qualquer dos motivos 

previstos neste Termo, será expedido aviso para devolução do espaço permitido, no 

qual será consignado um prazo máximo de 90 (noventa) dias para a devolução completa 

e entrega do espaço.  

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES GERAIS  
 

Constituem disposições gerais deste instrumento:  

 

8.1. Todas as benfeitorias que venham a ser realizadas no espaço físico, 

automaticamente, incorporadas a esta, não remanescendo a PERMISSIONÁRIA direito 

a qualquer espécie de indenização nem, tampouco, exercício de retenção por aquelas 

benfeitorias;  

 

8.2. As construções e reformas efetuadas pela PERMISSIONÁRIA no espaço físico 

desta permissão só poderão ser efetuadas mediante prévia e expressa autorização do 

PERMITENTE e correrão a expensas da PERMISSIONÁRIA; 

 

8.3. Qualquer alteração na edificação do espaço físico, objeto da presente permissão, 

que se fizer sem a autorização referida, poderá ensejar, a critério do PERMITENTE, a 

revogação da permissão de uso;  

8.4. As instalações e equipamentos que se fizerem necessários para o perfeito 

funcionamento da atividade permitida serão de inteira responsabilidade da 

PERMISSIONÁRIA, correndo às suas expensas as despesas correspondentes;  
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8.5. Havendo risco para a segurança dos usuários, o PERMITENTE poderá exigir a 

imediata paralisação das atividades da PERMISSIONÁRIA bem como a completa 

desocupação do espaço físico;  

 

8.6. A PERMISSIONÁRIA é responsável civil e criminalmente por qualquer sinistro que 

porventura venha a ocorrer nas dependências do imóvel, em decorrência do 

descumprimento das condições estabelecidas na legislação edilícia do Município.  

 

CLÁUSULA NONA – DO FORO  
 

Fica eleito o foro da Justiça Municipal de(o) ______________, para dirimir todas as 

questões decorrentes deste Termo, que não possam ser resolvidas de forma consensual 

com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por estarem assim 

justos e acordados, os Partícipes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de 

igual teor e idêntico valor jurídico, na presença das testemunhas abaixo, dando tudo por 

firme e valioso, para que produzam os efeitos legais.  

 
XXXXXXXXX_____de _______________20________ 

 

 
__________________________________                        __________________________________  
XXXXXXXXXXXXXXX                                                      XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
DIRETOR DA FACULDADE DE TECNOLOGIA            PRESIDENTE DA EMPRESA JÚNIOR  
 
 
TESTEMUNHAS:     
                                                                           
DA FACULDADE DE                                                             EMPRESA JÚNIOR 
TECNOLOGIA DA FIEC  
 
_________________________________                             __________________________ 
                             NOME                                                                            NOME 
                               CPF                                                                                 CPF 
 
 
 
 

XXXXXXXXX_____de _______________20________ 
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____________________________________________ 
Assinatura do voluntário (a) 

 
 

_____________________________________________ 
Testemunha (nºCPF) 

 

 

ANEXO II 
Minuta de Termo de Permissão de Uso Não Remunerado 

 
TERMO DE PERMISSÃO DE USO NÃO REMUNERADO QUE ENTRE SI CELEBRAM 
A FACULDADE DE TECNOLOGIA DA FIEC E A EMPRESA JUNIOR 
________________, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.  
 

Pelo presente instrumento, de um lado A FACULDADE DE TECNOLOGIA DA FIEC  
_____________, doravante denominado simplesmente PERMITENTE, situado 

__________________________, CNPJ nº ____________________, representado neste 

ato pelo Diretor Geral do Campus_________________, Professor(a) 

______________________, CPF nº__________________, e de outro lado, a EMPRESA 
JÚNIOR ________, doravante denominado simplesmente PERMISSIONÁRIA, inscrito 

no CNPJ sob no _______________, estabelecido na Rua ____________________, 

______, município _________________, representado neste ato pelo Presidente 

__________________, CPF nº _____________, resolvem celebrar este Termo de 

Permissão de Uso Não Remunerado, de acordo com as seguintes cláusulas e 

condições.  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  
 

O PERMITENTE autoriza a PERMISSIONÁRIA a utilizar laboratórios e 

equipamentos para seu funcionamento como Empresa Júnior no âmbito do Programa 

Institucional de Empresas Juniores da FACULDADE DE TECNOLOGIA DA FIEC.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES  
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São obrigações do PERMITENTE:  
 

2.1. Disponibilizar os laboratórios descritos a seguir, para consecução das atividades da 

PERMISSIONÁRIA.  

 

a) Laboratório __________; 

b) Laboratório __________;  

c) Laboratório __________.  

 

2.2. Disponibilizar os equipamentos descritos a seguir, para consecução das atividades 

da PERMISSIONÁRIA.  

 

a) (equipamento) com patrimônio número _________;  

b) (equipamento) com patrimônio número _________;  

c) (equipamento) com patrimônio número _________.  

 

2.3. Acompanhar o desenvolvimento das atividades nos laboratórios descritos nesta 

Cláusula.  

 

2.4. Programar em conjunto com a PERMISSIONÁRIA a agenda para utilização dos 

laboratórios e equipamentos permitidos.  

 

São obrigações da PERMISSIONÁRIA:  
 

2.5. Fornecer ao PERMITENTE todas as informações necessárias para o 

acompanhamento das atividades desenvolvidas e o acesso às suas instalações, sempre 

que for necessário;  

 

2.6. Utilizar os laboratórios e equipamentos disponibilizados pelo PERMITENTE nas 

formas que a lei permitir;  
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2.7. Restituir o espaço ocupado e os equipamentos sob sua guarda desimpedidos e em 

perfeitas condições de uso, quando da finalização do uso, conforme a agenda 

programada em conjunto com o PERMITENTE;  

 

2.8. Manter o espaço e recursos permitidos em perfeito estado de funcionamento, 

higiene, limpeza e segurança do trabalho, sendo de inteira responsabilidade da 

PERMISSIONÁRIA as consequências decorrentes do seu descumprimento;  

2.9. Utilizar o espaço e recursos permitidos, no prazo e condições da agenda 

programada em conjunto com o PERMITENTE.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO USO E ATIVIDADES  
 

É permitido o uso para o desenvolvimento das atividades específicas da natureza 

das empresas juniores, determinadas no Estatuto da Empresa Júnior ___________.  

 

Parágrafo Primeiro – A presente permissão destina-se ao uso exclusivo da 

PERMISSIONÁRIA, vedada sua utilização, a qualquer título, bem como a sua cessão ou 

transferência, para pessoa estranha a este Termo. 

 

Parágrafo Segundo – A PERMISSIONÁRIA fica diretamente vinculada ao 

Departamento/Coordenação de Curso __________, no que tange ao uso do espaço 

físico objeto da presente Permissão.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO  
 

Terá a PERMISSIONÁRIA o direito de usar os laboratórios e equipamentos estipulados 

na Cláusula Segunda deste Termo no período ______________ a contar da assinatura 

deste instrumento.  
 

Parágrafo Único – Poderá ocorrer prorrogação do período de permissão firmado por 

este instrumento, quando do interesse das partes, observados os critérios de 

oportunidade e conveniência, por meio de novo Termo de Permissão de Uso Não 

Remunerado.  
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CLÁUSULA QUINTA – DAS DESPESAS E OUTROS PAGAMENTOS  
 

Parágrafo Único – São de responsabilidade da PERMISSIONÁRIA as despesas com 

manutenção, decorrentes do uso incorreto dos laboratórios e equipamentos 

disponibilizados pelo PERMITENTE.  

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS PROIBIÇÕES  
 

É proibido a PERMISSIONÁRIA:  

 

6.1. Transferir, ceder, emprestar, ou locar os laboratórios e equipamentos objetos desta 

permissão;  

 

6.2. Alterar a estrutura física dos recursos disponibilizados pelo PERMITENTE;  

 

6.3. Desenvolver, no espaço físico, atividades estranhas às permitidas pelo Programa 

Institucional de Empresas Juniores da FACULDADE DE TECNOLOGIA DA FIEC;  

 

6.4. Realizar atividades fora dos horários convencionais de funcionamento normal do 

PERMITENTE, sem prévia e necessária autorização do mesmo;  

 

6.5. Não atender às requisições previstas na Cláusula Sétima, desta Permissão de Uso.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA REVOGAÇÃO  
 

Constituem motivos para a revogação da presente permissão de uso: 

 

7.1. O não cumprimento ou o cumprimento irregular das condições previstas no presente 

Termo, bem como o não cumprimento de legislação federal, estadual ou municipal 

aplicável à espécie;  
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7.2. O atraso injustificado no cumprimento das condições previstas neste Termo ou de 

quaisquer outras expedidas pelo PERMITENTE;  

 

7.3. O cometimento reiterado de falta punida em virtude de descumprimento deste 

Termo;  

 

7.4. A dissolução da PERMISSIONÁRIA;  

7.5. A alteração das finalidades institucionais da PERMISSIONÁRIA sem prévia e 

expressa concordância do PERMITENTE;  

 

7.6. Razões de interesse, necessidade ou utilidade públicas, devidamente justificadas à 

conveniência do ato;  

 

7.7. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovada e 

absolutamente impeditiva do prosseguimento da permissão de uso.  

 

Parágrafo Primeiro – Os casos de revogação acima descritos serão formalmente 

motivados em processo administrativo especialmente aberto para tal fim a ser tramitado 

nas instâncias competentes do PERMITENTE, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa.  

 

Parágrafo Segundo – Revogada a permissão de uso por qualquer dos motivos 

previstos neste Termo, será expedido aviso, no qual será consignado um prazo máximo 

de 30 (trinta) dias para a revogação completa deste Termo.  

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES GERAIS  
 

Constituem disposições gerais deste instrumento:  

 

8.1. O PERMITENTE poderá exigir a imediata paralisação das atividades da 

PERMISSIONÁRIA, bem como a completa revogação do presente Termo, havendo 

risco para a segurança dos usuários;  
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8.2. Os espaços permitidos poderão ser requisitados, a qualquer tempo, pelo 

PERMITENTE, para atividades de interesse do mesmo, sem necessidade de notificação 

prévia à PERMISSIONÁRIA;  

 

8.3. A PERMISSIONÁRIA é responsável civil e criminalmente por qualquer sinistro que 

porventura venha a ocorrer nas dependências do imóvel, em decorrência do 

descumprimento das condições estabelecidas na legislação edilícia do Município. 

 

CLÁUSULA NONA – DO FORO  
 

Fica eleito o foro da Justiça Municipal de _______________ para dirimir todas as 

questões decorrentes deste Termo que não possam ser resolvidas de forma consensual, 

com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por estarem assim 

justos e acordados, os Partícipes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de 

igual teor e idêntico valor jurídico, na presença das testemunhas abaixo, dando tudo por 

firme e valioso, para que produzam os efeitos legais.  
 

XXXXXXXXX_____de _______________20________ 

 
__________________________________                        __________________________________  
XXXXXXXXXXXXXXX                                                      XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
DIRETOR DA FACULDADE DE TECNOLOGIA            PRESIDENTE DA EMPRESA JÚNIOR  
 
TESTEMUNHAS:     
                                                                           
DA FACULDADE DE                                                             EMPRESA JÚNIOR 
TECNOLOGIA DA FIEC  
 
_________________________________                             __________________________ 
                             NOME                                                                            NOME 
                               CPF                                                                                 CPF 
 

XXXXXXXXX_____de _______________20________ 
 

____________________________________________ 
Assinatura do voluntário (a) 

 
 

_____________________________________________ 
Testemunha (nºCPF) 



                                  

 291 

 
Bem-vindos ao Portal do Egressos do Curso Tecnólogo em Processos 

Químicos da Faculdade de Tecnologia da FIEC 
 
 

O sucesso no mercado de trabalho e na vida pessoal dos nossos egressos 

é, também, o nosso sucesso! 
 

O acompanhamento de egressos tem o objetivo de contribuir para a 

formação continuada dos egressos, desde o momento de inserção à 

permanência dos egressos no mercado de trabalho, e contribuir para o 

aperfeiçoamento do projeto pedagógico do curso do Tecnólogo em 

Processos Químicos.  

O Objetivo é do acompanhamento do egresso é: 

 Manter contato dos egressos junto à comunidade acadêmica da FIEC; 

 Consolidar o vínculo com o egresso, por meio da criação e 

implementação de ações, tendo em vista o compromisso e a 

responsabilidade com a comunidade; 

 Promover a realização de atividades extracurriculares buscando a 

valorização do egresso;  

 Atualizar e implementar um sistema de comunicação com os egressos, 

a partir de dados e registros atualizados; 

 Construir indicadores para que sejam verificados se as atividades 

desenvolvidas pelo egresso estão em consonância com os objetivos 

propostos pelo curso, visando o planejamento e replanejamento de 

ações a serem desenvolvidas pelo curso, com vistas a sanar as 

fragilidades, manter e ampliar as potencialidades, a partir da aplicação 

de questionários de pesquisa. 

 Estabelecer parcerias e divulgar oportunidades de emprego aos alunos 

formados colaborando para sua inserção no mercado de trabalho; 
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 Identificar demandas para cursos de graduação, pós-graduação e 

extracurriculares; 

 Oportunizar aos egressos, sempre que possível, a sua participação em 

eventos e cursos promovidos pelo Centro de Educação Tecnológico da 

FIEC, contribuindo para a formação continuada;  

 Construir banco de dados capaz de informar as atividades profissionais 

desenvolvidas pelos egressos, contribuindo, para possíveis ajustes no 

curso, face as demandas do mundo do trabalho, de forma a:  

a. Identificar o índice de satisfação dos profissionais formados pela 

Instituição,  

b. Identificar o grau de compatibilidade entre a sua formação e as 

demandas da sociedade e do mundo do trabalho e as suas 

expectativas quanto à formação profissional continuada; 

c. Avaliar o desempenho do curso, por meio do acompanhamento da 

situação e desenvolvimento profissional dos egressos; 

 Estimular o corpo docente a manter contato com o egresso e orientá-lo 

(oferecendo a possibilidade de acompanhar a carreira profissional 

durante os dois primeiros anos), sempre que necessário, em 

oportunidades profissionais e em aspectos diversos de seu 

planejamento de carreira; 

 Tornar o egresso uma referência para divulgação e valorização da 

Instituição; 
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PORTARIA DIR/FIEC 1/2018 de 13/08/2018 
 
 

“NORMATIZA OS PROCEDIMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DO 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO DOS ALUNOS MATRICULADOS 
NA FACULDADE DE TECNOLOGIA DA FUNDAÇÃO 
INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – FIEC. ” 

 
 
Considerando o disposto na Lei nº 11.788 de 26.08.2008 que “Dispõe sobre o estágio de 
estudantes; altera a redação do art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada 
pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, e a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996; 
revoga as Leis nos 6.494, de 7 de dezembro de 1977, e 8.859, de 23 de março de 1994, o parágrafo 
único do art.  82 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e o art. 6o da Medida Provisória no 
2.164-41, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências” e, 
 
Considerando que o Estágio Supervisionado no Curso Superior de Tecnologia da Faculdade de 
Tecnologia da Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura – FIEC constitui em uma atividade 
acadêmica de treinamento e qualificação profissional, de caráter integrados, que visa 
complementar o ensino teórico-prático, recebido no curso acadêmico, com caráter obrigatório da 
carga horária total constante na Matriz Curricular do Curso, 
 
A Direção da Faculdade de Tecnologia da Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura – FIEC, 
usando das atribuições que lhe confere a lei vigente, 
 
RESOLVE: 
 
CAPÍTULO I 
DOS OBJETIVOS E DEFINIÇÕES 
 
Artigo 1º - O Objetivo do Componente Curricular de Estágio Supervisionado é a vivência da prática 
profissional pelo estudante, na qual haja aprendizado técnico na área de seu curso, supervisionada 
conjuntamente pela FIEC, aprimoramento pessoal e cultural e contribuição do estágio para as 
diretrizes ou práticas da Cedente. 
 
Artigo 2º - O estudante poderá realizar o Estágio Supervisionado após cumprir os pré-requisitos 
mínimos constantes no Plano de Curso e Regimento Escolar e, formalizar a documentação 
necessária para início da atividade, sendo de responsabilidade do discente o cumprimento destas 
exigências. 
 
Artigo 3º - Para efeito desta portaria, ficam definidos os seguintes termos: 
 
I – Cedente - as pessoas jurídicas de Direito Público ou Privado, as organizações sociais de 
interesse público e os profissionais liberais de nível superior, devidamente registrados em seus 
respectivos conselhos de fiscalização profissional que ofereça ao estudante a oportunidade de 
realizar as atividades de Estágio Supervisionado sob sua responsabilidade. 
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II – Estágio Supervisionado -  está dividido em duas categorias: Estágio Obrigatório é aquele 
definido na Matriz Curricular do Plano de Curso cuja a Carga Horária é requisito para aprovação e 
obtenção do Diploma. Estágio Não Obrigatório é aquele desenvolvido livremente como atividade 
opcional, neste caso, as horas do estágio serão acrescidas à carga horária regular e obrigatória, 
quando tal previsão integrar o currículo acadêmico do curso. 
 
III – Plano de Atividades - constam as informações de identificação do aluno e da cedente, período 
e atividades previstas para o Estágio Supervisionado. 
 
IV – Termo de Compromisso de Estágio - para a realização de estágio haverá a formalização de 
Termo de Compromisso individual para cada estagiário, assinado por este e pela parte 
concedente. 
 
V – Acordo Jurídico de Cooperação - instrumento formal utilizado para criar um vínculo cooperativo ou de 
parceria com entidades privadas ou públicas para a contratação de Estagiários. 
 
VI – Supervisor de Estágio - profissional indicado pela Cedente para supervisão do aluno nas atividades do 
Estágio supervisionado. 
 
VII – Relatório Final de Estágio - documento em que são descritas as realizações do Estágio Supervisionado, 
com o objetivo de permitir a sua avaliação. 
 

 
CAPÍTULO II 
DA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
 

Artigo 4º - Poderá realizar o Estágio Supervisionado, o aluno que tenha concluído o 3º Módulo ou 
a critério do coordenador de estágio da FIEC. 

 

Artigo 5º - Os estagiários deverão ser alunos regularmente matriculados na FIEC e deverão estar 
frequentado o curso, sendo permitido sua realização por estudantes recém-formados 
matriculados para o estágio. 

 

Parágrafo Único - Os Estágios Supervisionados pós-curso somente serão permitidos aos alunos 
que fizerem matricula para o próximo período letivo em data a ser fixada pela Secretaria 
Acadêmica e não ter realizado estágios anteriormente. 

 

Artigo 6º - Para validar a realização do Estágio Supervisionado o aluno deverá estar devidamente 
matriculado e apresentar no departamento de estágio os seguintes documentos: 

I - Acordo jurídico de Cooperação (2 vias);  
II - Termo de Compromisso de Estágio (3 vias) e, 
III - Plano de Atividades (2 vias). 
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Parágrafo Único - Os modelos dos documentos referidos no artigo 6º estarão disponíveis no Setor 
de Estágios da FIEC. 
 
Artigo 7º – A contratação é formalizada e regulamentada exclusivamente pelo Termo de 
Compromisso de Estágio, não sendo regida pela CLT e não criando vínculo empregatício de 
qualquer natureza. 
 
Parágrafo único – O estagiário, a exclusivo critério da unidade cedente do estágio, pode receber 
os mesmos benefícios concedidos a funcionários, sem que o procedimento estabeleça vínculo 
empregatício. 
 

Artigo 8º - Será de responsabilidade da FIEC a orientação e o preparo de seus alunos para que os 
mesmos apresentem condições mínimas de competência pessoal, social e profissional, que lhe 
permitam a obtenção de resultados positivos desse ato educativo. 

 

Artigo 9º - O Estágio Supervisionado deverá ser realizado com a carga horária mínima constante 
na Matriz Curricular do curso, com período mínimo de 6 (seis) meses e máximo de 12 (doze) 
meses de contrato, quando remunerado, podendo apenas ser prorrogado, em ambas as situações, 
se o aluno ainda estiver frequentando o curso. Quando o Estágio Supervisionado não for 
remunerado, o aluno poderá realizar apenas o total da carga horária mínima obrigatória.   

 

Artigo 10 - Deverá ser observado o prazo-limite de 5 (cinco) anos para conclusão dos Cursos 
Superiores de Tecnologia, com realização do Estágio, contado a partir do primeiro dia letivo. 

 

Artigo 11 - A jornada diária do Estágio Supervisionado será compatível com o horário escolar do 
aluno, não sendo nunca superior a 6 (seis) horas diárias e não excedendo 30 (trinta) horas 
semanais. 

 

Artigo 12 - O aluno poderá estagiar em empresas públicas ou privadas com devido registro no 
CNPJ, bem como através de profissionais liberais de nível superior devidamente registrados em 
seus respectivos conselhos de fiscalização profissional.  

 

Artigo 13 - Para alunos com vínculo empregatício na área do curso, com comprovação de 6 (seis) 
meses de experiência através de Carteira Profissional, deverão apresentar os seguintes 
documentos:  

I - Carta de Equivalência; 

II - Declaração de Atividades; 

III - Cópias da Carteira Profissional ou Contrato de Prestação de Serviço ou Portaria quando for o 
caso e, 

IV -  Relatório com descrição das atividades, devidamente preenchidas e assinadas, conforme 
roteiro e modelos disponíveis no setor de estágio. 
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Artigo 14 – Os alunos proprietários de empresa devem apresentar os documentos abaixo 
relacionados, conforme modelos disponíveis no setor de estágios: 

I - Contrato social; 

II - Declaração de empresário individual; 

III - Cópia do CNPJ e, 

IV -  Relatório Final de Atividades. 

 

Artigo 15 - O Estágio Supervisionado pode, também, ser intermediado por agentes de integração 
devidamente autorizados. 

 

Artigo 16 - O aluno poderá estagiar em uma ou no máximo em duas unidades concedentes, 
assumindo o compromisso de atuar dentro da área de seu curso. 

 

Artigo 17 - O seguro de vida e acidentes para o estagiário é obrigatório e ocorrerá por conta da 
unidade concedente do estágio e/ou agente de integração. 

 

Artigo 18 – A ausência do Termo de Compromisso de Estágio (Contrato de Estágio) e/ou do Seguro 
de Acidentes Pessoais descaracteriza a contratação, gera vínculo empregatício e sujeita a empresa 
às sanções previstas na C.L.T. (Legislação do Estágio – Inciso II e Parágrafo 2º do Artigo 3º; Incisos I 
e IV do Artigo 9º; Artigo 15º, caput). 

 

Artigo 19 - É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 
(um) ano, período de recesso de 30 (trinta) dias, a ser gozado preferencialmente durante as férias 
escolares. Quando o estágio for remunerado, o recesso também deverá ser remunerado. Nos 
casos de o estágio ter duração inferior a 1 (um) ano, os dias de recesso serão concedidos de 
maneira proporcional.  

 

Artigo 20 – Os documentos constantes nos incisos I e II do Artigo 6º, deverão ser entregues no 
setor de estágios antes do início efetivo do Estágio Supervisionado, sendo estes devidamente 
preenchidos, assinados, rubricados e carimbados pela unidade concedente do Estágio 
Supervisionado, estagiário e testemunha da unidade concedente do estágio. 

 

Artigo 21 – O estagiário deverá providenciar a elaboração de Relatórios de Acompanhamento de 
Estágio periodicamente, conforme Inciso VIII, do Artigo 23 e, entregá-los no setor de estágio. Estes 
relatórios além de descreverem as atividades desenvolvidas durante o Estágio Supervisionado, 
poderão também analisar, concluir e apresentar sugestões para aperfeiçoamento dessas 
atividades. Os Relatórios deverão ser digitados, respeitando o modelo constante do anexo I desta 
Portaria. 
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CAPÍTULO III 
DO DESLIGAMENTO DO ESTAGIÁRIO 
 

Artigo 22 - O desligamento do estagiário da unidade concedente ocorrerá automaticamente após 
encerramento do prazo fixado no Termo de Compromisso de Estágio, podendo este ser 
prorrogado através de Termo Aditivo, respeitando os prazos estabelecidos no Artigo 9º. 

 

Artigo 23 - O aluno será desligado da unidade concedente antes do encerramento do período 
previsto no Termo de Compromisso de Estágio, nos seguintes casos: 

I - A pedido do estagiário, mediante a comunicação prévia à unidade concedente e FIEC através do 
Termo de Rescisão de Estágio, conforme modelo; 

II - Por iniciativa da unidade concedente, quando o estagiário deixar de cumprir obrigações 
previstas no Termo de Compromisso de Estágio, através do Termo de Rescisão de Estágio, 
conforme modelo; 

III - Por iniciativa da FIEC, quando a unidade concedente deixar de cumprir as obrigações previstas 
no Termo de Compromisso de Estágio; 

IV - Por iniciativa da FIEC, quando o aluno infringir normas disciplinares da Instituição que levem 
ao seu desligamento do corpo discente; 

V - Por iniciativa da FIEC, quando o aluno for considerado evadido ou desistente do curso; 

VI - O Estágio Supervisionado que estiver em desacordo com a presente norma ou com a 
legislação brasileira vigente; 

VII - O estagiário que deixar de apresentar Relatórios de Acompanhamento de Estágio por 2 (duas) 
vezes consecutivas; 

VIII - Houver ato de má fé, fraude ou tentativa de fraude em atividades e documentação relativas 
ao estágio, por qualquer das partes. 

 
 
 
CAPÍTULO IV 
DA CONCLUSÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
 

Artigo 24 - Ao término do Estágio Supervisionado, o aluno deverá elaborar o Relatório Final que 
descreverá as fundamentações teóricas e as técnicas desenvolvidas durante o período de estágio 
supervisionado e deverão considerar a caracterização do campo de desenvolvimento, inclusive os 
aspectos históricos, as medidas de segurança, os cuidados com a saúde do trabalhador, os 
cuidados com o meio ambiente e as relações interpessoais observadas e vivenciadas. O destaque 
dado a estes aspectos finais contribuirá na formação de um profissional com visão mais ampla de 
seu papel social, crítico e com capacidade de intervenção criativa no processo produtivo, sendo 
formatado de acordo com o roteiro fornecido pelo setor de estágios, conforme modelo do anexo 
IV desta Portaria. 
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Artigo 25 - O Relatório Final do Estágio Supervisionado deverá ser entregue em uma via original ao 
Setor de Estágios dentro do prazo de 60 (Sessenta) dias do término do curso ou 60 (Sessenta) dias 
ao término do estágio pós curso, juntamente com a Carta de Conclusão com o total das horas 
estagiadas, preenchidas pela empresa concedente e a Ficha de Avaliação do Estágio 
Supervisionado devidamente preenchidas e assinadas conforme modelo dos anexos II e III desta 
Portaria. 

 
CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Artigo 26 - As questões omissas serão tratadas no Setor de Estágios da FIEC juntamente com a 
Coordenação do Curso e Direção. 
 
Artigo 27 - Esta portaria entrará em vigor a partir da data de publicação. 
 
 

Indaiatuba, 27 de agosto de 2018. 
 
 

Eliane Raquel Geiss 
RG. 14.645.069-3 SSP/SP 

Diretora da FIEC 
 

Certidão 
Certifico que esta Portaria foi publicada em 27/08/2018. 

 
Edilene Ariane Scachetti Pietrobon 

Secretária Acadêmica  
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ANEXO I 

(PORTARIA DIR/FIEC 1/2018 de 13/08/2018) 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE ESTÁGIO 

1) DADOS DO ACADÊMICO ESTAGIÁRIO: 
Nome:  

Endereço:  

Cidade:  UF:  Cep: 

Curso:  R.A.:  

RG:  CPF:  

 

2) DADOS DA INSTITUIÇÃO CONCEDENTE DO ESTÁGIO: 

Nome:  

CNPJ:  

I.E.:  

Endereço:  

Cidade:  SP Cep: 

Supervisor de Estágio da 
Concedente: 

 

RG:  Cargo: 

 

3) PERÍODO DO RELATÓRIO 

Relatório referente ao período de: 

 

4) QUESTIONÁRIO DE ATIVIDADES (a ser preenchido pelo ESTAGIÁRIO) 
 

RELATÓRIO DE ESTÁGIO 

 

Conforme Lei n° 11.788, de 25/09/2008, Art. 7, IV uma das obrigações da Instituição de Ensino é exigir do educando 

a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) meses, de relatório das atividades. 

 
A) Descreva as principais atividades desenvolvidas no período do estágio. 
 
B) O estágio tem permitido que você adquira conhecimentos práticos, contribuindo para sua formação 

profissional? Em que área (s) o estágio mais contribui para a sua formação? 
 
C) Você considera que seu estágio está sendo realizado em conformidade com o currículo desenvolvido em seu 

curso? Que técnicas novas ou diferentes das aprendidas na escola você pode vivenciar durante o estágio? 
 

D) O estágio tem permitindo sua convivência com outros profissionais, de modo a desenvolver as suas 
competências gerenciais e comportamentais? Que competências você pôde desenvolver com mais ênfase? 

 
E) O estágio está sendo supervisionado e orientado pela empresa? O horário de estágio está sendo devidamente 

cumprido não interferindo no seu horário escolar? 
 

 
 

_______________ 
Estagiário 

 
 

____________________ 
Supervisor de Estágio 

Concedente 

 
 

________________ 
Coordenador do Curso  

 FIEC 

 
 

_________________________ 
Direção 

 FIEC 
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ANEXO II 
(PORTARIA DIR/FIEC 1/2018 de 13/08/2018) 

 
 

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO 
(a ser preenchido pela INSTITUIÇÃO CONCEDENTE) 

 
DADOS DO ACADÊMICO ESTAGIÁRIO:  
 

Nome: 

Curso: Módulo: 

Período:  RM: 

RG: CPF: 

 
Avaliação de competências que o Supervisor do Estágio faz do Estagiário, considerando o seu desempenho 
nas atividades realizadas: 
 

 
 
 
 
 
 
 

FATORES DE DESEMPENHO Conceitos 

 
Competências desenvolvidas 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

1 
Adaptação: adaptou-se às equipes de trabalho, às 
eventuais alterações na forma ou condições de 
execução de tarefas, bem como novas ideias. 

          

2 
Ética: Conduta idônea - conjunto de princípios morais 
que se deve observar no exercício da profissão. 

          

3 Comprometimento e dedicação: Comprometeu-se com 
o resultado final e demostrou empenho, interesse e 
envolvimento com as atividades desenvolvidas. 

          

4 
Equilíbrio emocional: trabalhou sob pressão, sem 
perder foco e agilidade na busca de resultados. 

          

5 
Relacionamento interpessoal: interagiu e criou rede de 
contatos de forma construtiva. 

          

6 Participação: apresentou ideias e projetos de forma 
profissional e persuasiva e disposição para negociar. 

          

7 Tomada de decisão: identificou e resolveu 
problemas/oportunidades de forma eficaz. 

          

8  Gerenciamento e entrega: planejou, organizou, 
implementou e controlou projetos e processos. 

          

9 Hábitos e postura de Segurança: realizou as atividades 
utilizando equipamentos e procedimentos de 
segurança. 

          

10 Capacidade Técnica: demostrou ou adquiriu 
conhecimentos teóricos e práticos no 
desenvolvimentos das atividades programadas. 

          

11 Aprendizagem prática: demonstrou capacidade de 
aprendizagem com a praticadas atividades agregando 
valor de aprendizagem à capacidade técnica. 

          

12 Qualidade:  realizou as atividades com a qualidade e 
melhorias em acordo com as condições oferecias e as 
expectativas.  
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CONTINUAÇÃO DO ANEXO II 
(PORTARIA DIR/FIEC 1/2018 de 13/08/2018) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARA A CONCEDENTE O DESEMPENHO DO ESTAGIÁRIO DE UMA FORMA GERAL, DURANTE O ÚLTIMO 
SEMESTRE FOI: Nota (Zero a Dez):   ___________ 

 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
  ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR DE ESTÁGIO DA CONCEDENTE 

A CONCEDENTE ESTÁ CIENTE E CONCORDA COM OS TERMOS DESTE RELATÓRIO. 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                              ASSINATURA E CARIMBO COORDENADOR(A) DE CURSO 

 
 

                                                                                                       Indaiatuba,  de                  de 20 

 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSINATURA DO ESTAGIÁRIO 
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ANEXO III 
(PORTARIA DIR/FIEC 1/2018 de 13/08/2018) 

 
 
 
 

CARTA DE CONCLUSÃO DE ESTÁGIO 
Para aluno estagiário 

 
(Digitar em papel timbrado da empresa ou na falta, carimbo do CNPJ) 

 
 
 
 
 

Local e data 
 
 
 
 
Ao  
Setor de Coordenação de Estágios 
FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FIEC 
Indaiatuba – SP 
 
 
 
 
Certificamos que o Sr (a) ___________________________________________________________________ 
Aluno(a) matriculado(a) no curso Superior de Tecnologia em ___________________________________ 
período _____________________ da Faculdade de Tecnologia da Fundação Indaiatubana de Educação e 
Cultura-FIEC, realizou estágio na empresa ____________________________________________________, 
no período de ___ / ___ / ___  a ___ / ___ / ___ , na área de ______________________ perfazendo um 
total de ________________ horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      (Nome e assinatura do responsável) 
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ANEXO IV 
(PORTARIA DIR/FIEC 1/2018 de 13/08/2018) 

 

RELATÓRIO FINAL DE ESTÁGIO 
 

 
FACULDADE DE TECNOLOGIA DA 

FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
 
 
 
 
 

RELATÓRIO FINAL DE  
ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 
 
 
 
 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM  
PROCESSOS QUÍMICOS 

 
 
 
 

NOME: <NOME DO ALUNO> 
RA: <NÚMERO DO RA> 

 
 
 
 
 
 
 

 INDAIATUBA – 2018 
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FACULDADE DE TECNOLOGIA DA 
FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  

 
 
 
 
 
 
 

RELATÓRIO FINAL DE  
ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOME: <NOME DO ALUNO> 
RA:  <NÚMERO DO ALUO>  
 
 
Empresa:  xxxx 
Supervisor (a) da empresa: xxxx 
Cargo do Supervisor (a): xxxx 
Coordenadora de Estágio da Fiec: xxxx 
Início e Término de Estágio: De dia/mês/ano a dia/mês/ano. 
Total de horas de Estágio: xxxx 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

INDAIATUBA – 2018 
 

RELATÓRIO DE ESTÁGIO APRESENTADO À 
FACULDADE DE TECNOLOGIA DA FIEC, 
COMO UM DOS PRÉ-REQUESITOS PARA A 
OBTENÇÃO DO TÍTULO DE TECNÓLOGO (A) 
EM PROCESSOS QUÍMICOS. 
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1. Introdução 

1.1. Histórico da Empresa  
(Comente a evolução da empresa. Cite as principais atividades da empresa) 
1.2. Principais produtos desenvolvidos 
Xxxx 

 
2. Análise da Estrutura Organizacional 

 2.1. Objetivos da Empresa 
(a função social da empresa, onde pretende chegar, se contribui para o “selo verde”)  
2.2. Política e Missão da Empresa 
Xxxx 
2.3. Ramo de atividade da Empresa 
Xxxx 

 
3. Caracterização da área de Estágio 

3.1. Organograma da área  
Xxxx 
3.2. Principais funções da área 
(Descreva a funcionalidade da área em seus detalhes com as respectivas atividades que a área 
desenvolve)  
3.3. Descreva os componentes curriculares que você cursou relacionadas ao seu estágio 
Xxxx 

 
4. Metodologias utilizadas no desenvolvimento das atividades  

 Quais processos/análises participaram; 

 Quais equipamentos e a descrição do seu manejo; 

 Outras descrições necessárias. 

 

5. Atividades desenvolvidas no Estágio   

Descreva todas as atividades desenvolvidas no seu estágio em detalhes, citando, por 

exemplo:  

 Análises realizadas durante um determinado período e seus resultados; 

 Acompanhamento a visitas técnicas; 

 Outras atividades internas ou externas à empresa, desde que relacionadas ao 

estágio. 

 Importante: Seja claro no texto, para que não haja dúvida sobre as atividades 

desenvolvidas.  

 

6. Sugestões 

Coloque aqui as sugestões para aprimoramento do seu curso, tais como assuntos a serem 

introduzidos ou mudanças no que já se desenvolve. 

 

7. Conclusão 

Progressos obtidos com a realização do estágio.  

 

8. Anexos (opcional) 

Qualquer material produzido pelo estagiário durante a execução das atividades. (Documentos, 

relatórios, apresentações, etc.). 
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PORTARIA DIR/FIEC 2/2017 de 22/12/2017 

  
“NORMATIZA O CAPÍTULO II – DO APROVEITAMENTO DE 
ESTUDOS E EXPERIÊNCIAS ANTERIORES DO REGIMENTO ESCOLAR DA FACULDADE DE TECNOLOGIA DA FUNDAÇÃO 
INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FIEC.”   

Tendo em vista o disposto no Capítulo II – Do Aproveitamento de Estudos e Experiências Anteriores, do Regimento Escolar da Faculdade de Tecnologia da Fundação Indaiatubana de 
Educação e Cultura – FIEC e, a necessidade de estabelecer os procedimentos necessários para a análise dos pedidos de Aproveitamento de Estudos conforme prevê o Artigo 113,  
 A Direção da Faculdade de Tecnologia da Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura – FIEC, 
 RESOLVE: 
 Artigo 1º - O aproveitamento de estudos é decorrente da equivalência entre os componentes 
curriculares cursados em Instituição Superior credenciada na forma da Lei.  
 Artigo 2º - A equivalência de componentes curriculares deve ser solicitada pelo aluno junto à 
Secretaria Acadêmica da FIEC no ato de sua matricula inicial e será objeto de parecer conclusivo da coordenação, no prazo de até 15 dias úteis a contar da data do requerimento. Solicitações fora dos prazos e períodos estipulados serão avaliadas pela coordenação. 
 Parágrafo Único - Caso um aluno ingressante obtenha equivalência em todas as disciplinas do 
primeiro semestre, passará imediatamente a semestres posteriores, liberando assim sua vaga para um ingressante em lista de espera, que será convocado nos termos previstos pela Portaria / Edital do processo seletivo Vestibular. 
 Artigo 3º - A equivalência entre componentes curriculares, do curso Tecnólogo em Processos 
Químicos e daqueles cursados em outras instituições de ensino superior, pode ser concedida desde que haja similitude entre suas ementas e programas e também compatibilidade de cargas horárias, superiores a 70% (setenta por cento). Quando pertinente dois ou mais 
componentes curriculares poderão ser considerados equivalentes a um ou mais componentes curriculares do quadro curricular, de forma a abranger diferenças de estrutura entre diferentes 
instituições.  Artigo 4º - Quando houver similitude de programas, mas uma compatibilidade de carga horária 
entre cinquenta (50%) e setenta por cento (70%), poderá ser concedida equivalência após a realização, pelo aluno, de um exame específico de avaliação, versando sobre a ementa do 
componente, cujo desempenho deverá ser igual ou superior a 5,0 (cinco), numa escala de 0 (zero) a 10 (dez).  
 § 1º -  A Coordenação do curso poderá exigir a realização do exame específico de avaliação 
em qualquer circunstância, mesmo quando a similitude de programas e ementas e 
compatibilidade de carga horária forem superiores a 70% (setenta por cento).  
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§ 2º - O exame de avaliação no componente curricular cuja equivalência é pretendida deverá 
ser realizado em data estabelecida pela FIEC, contida no mesmo semestre em que a 
solicitação for realizada, devendo a Secretaria Acadêmica dar ciência ao interessado, por escrito.   Artigo 5º - Em nenhuma hipótese será concedida equivalência quando o número de horas 
cursadas for inferior a 50% (cinquenta por cento) da carga horária do componente curricular 
pretendido, ainda que houver total similitude de programas e ementas. Neste caso, o aluno estará obrigado a cursá-lo.  Artigo 6º - O aluno que solicitar aproveitamento não estará dispensado do comparecimento nas 
atividades formais dos componentes curriculares durante o período de análise, devendo 
aguardar o parecer favorável da Coordenação.  Artigo 7º - Esta portaria entrará em vigor a partir da data de publicação. 
  

Indaiatuba, 22 de dezembro de 2017.   

 Eliane Raquel Geiss 
RG. 14.645.069-3 SSP/SP Diretora da FIEC 

  
CERTIFICADO 

 
Certifico que esta Portaria foi publicada em 22/12/2017. 

 

 Edilene Ariane Scachetti Pietrobon 
RG. 24.880.040-1 SSP/SP 

Secretária Acadêmica  
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PORTARIA DIR/FIEC 1/2017  de 20/09/2017 
 
 

“NORMATIZA O CUMPRIMENTO DOS COMPONENTES 
CURRICULARES EM DEPENDÊNCIA NAS MODALIDADES 
PRESENCIAL E NÃO PRESENCIAL DOS CURSOS 
SUPERIORES DE TECNOLOGIA DA FIEC – FUNDAÇÃO 
INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.” 

 
 
Tendo em vista o disposto no Artigo 74, do Regimento Escolar da Faculdade de Tecnologia da 
Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura – FIEC e, a necessidade de estabelecer 
normas para o cumprimento dos Componentes Curriculares em Dependência conforme prevê 
em seu Artigo 113,  
 
A Direção da Faculdade de Tecnologia da Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura – 
FIEC, 
 
RESOLVE: 
 
Artigo 1º - Os alunos reprovados por nota e/ou frequência em no máximo 3(três) componentes 
curriculares, conforme § 2º do Artigo 74 do Regimento Escolar, deverão cursar os respectivos 
componentes curriculares ao término do Módulo VI, mediante disponibilidade dos mesmos em 
outras turmas.  
 
Parágrafo Único - Quando houver limitação de vagas em um componente curricular, será 
priorizada a matricula dos alunos que:  
I -  Estiverem em fase com o curso;  
II -  Não tiverem sido reprovados por frequência;  
III -  Casos não previstos serão avaliados pelo colegiado.  
 
Artigo 2º - Para fins de cumprimento de dependências, os órgãos colegiados da FIEC, por 
solicitação da coordenadoria de curso e mediante disponibilidade do corpo docente, poderão 
autorizar o oferecimento de componentes curriculares em períodos alternativos.  
  
§ 1º -  Poderão ser oferecidos componentes curriculares em períodos alternativos aos 
semestres acadêmicos regulares, como nos períodos de férias de verão, férias de inverno ou 
ainda aos sábados, visando reforço e nivelamento, ou visando contribuir para que alunos 
reprovados em componentes curriculares obrigatórios possam retornar à situação “em fase” de 
seu curso.  
 
§ 2º -  As turmas de férias ou aos sábados dos componentes curriculares obrigatórios deverão 
receber suas matriculas pelo sistema acadêmico e terão as mesmas características de 
avaliação e ementários cumpridos quando de seu oferecimento regular, exceto pela forma de 
seu desenvolvimento: as atividades desenvolvidas se darão em períodos de até 8 horas diárias, 
contemplando ao menos 50% da carga horária do componente curricular regular em sala de 
aula, com carga horária complementar cumprida em atividades extraclasse, conforme 
estabelecido quando da divulgação de seu oferecimento. 
 
§ 3º - Os órgãos colegiados da FIEC poderão ainda, por solicitação da coordenadoria de curso, 
autorizar a abertura de turmas especiais de componentes curriculares que tenham alunos em 
situação de dependência. As turmas especiais são assim denominadas para fins de matrícula 
do aluno e poderão ter o mesmo docente responsável pela turma regular correspondente, que 
abrigará as atividades de avaliação propostas. 

http://www.fiec.com.br/
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Artigo 3º - O aluno matriculado em turma especial, denominado aluno especial, fica dispensado 
de frequentar as aulas e demais exposições, ficando obrigado a atender a todas as atividades 
de avaliação previstas no componente curricular. 
 
Artigo 4º - Para efeitos de matrícula em turma especial, serão aceitos apenas os alunos que 
atenderem os seguintes requisitos: 
I – Não ter sido reprovado por frequência no componente; 
II – Ter alcançado média final igual ou superior a três; 
III – Não ter sido reprovado em turma especial anterior para o mesmo componente curricular. 
 
Artigo 5º - A matrícula em turma especial poderá ter sobreposição de horários com outros 
componentes curriculares nos quais o aluno esteja matriculado, mediante autorização da 
coordenadoria. 
 
Artigo 6º - Só poderão ser autorizadas turmas especiais em componentes curriculares cujo 
sistema de aferição de aprendizado seja possível de ser realizado mediante exames escritos e 
trabalhos individuais. 
 
Parágrafo Único – Os componentes curriculares contendo carga horária prática superior a 
50%, não poderão ser oferecidas nessa modalidade. 
 
Artigo 7º - Esta portaria entrará em vigor a partir da data de publicação. 
 
 

Indaiatuba, 20 de setembro de 2017. 
 
 

Eliane Raquel Geiss 
RG. 14.645.069-3 SSP/SP 

Diretora da FIEC 
 

 
CERTIFICADO 

 
Certifico que esta Portaria foi publicada em 20/09/2017. 

 
 

Edilene Ariane Scachetti Pietrobon 
RG. 24.880.040-1 SSP/SP 

Secretária Acadêmica 

 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fiec.com.br/
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quinta-feira, 4 de julho de 2019 Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 129 (125) – 41

normas vigentes e à vista do Protocolo 372145/2019, expede a 
presente Portaria:

Artigo 1º - Fica aprovado o novo Regimento escolar do 
Instituto Educação Silveira Araujo, situado à Av. Nova Cantareira, 
1560, CEP 2330-002, Bairro Tucuruvi, de São Paulo, que preva-
lecerá sobre o anterior aprovado conforme Portaria do Dirigente 
Regional de Ensino, de 14-12-2007, no D.O. de 15-12-2007, 
mantido pelo Instituto de Educação Silveira Araujo, situado à 
Av. Nova Cantareira, 1560, CEP 2330-002, Bairro Tucuruvi, São 
Paulo, CNPJ 18.328.329/0001-41.

Artigo 2º - A Diretoria de Ensino - Região Norte 2, respon-
sável pela supervisão do estabelecimento de Ensino zelará pelo 
fiel cumprimento de normas contidas no Regimento Escolar, 
objeto desta Portaria.

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO SUL 1

 Portarias da Dirigente Regional de Ensino, de 3-7-
2019

Homologando, nos termos do Decreto 57.141/11, Resolu-
ção SE 51/17, com fundamento na Lei Federal 9.394/96, e à vista 
do parecer conclusivo do supervisor de ensino responsável pelo 
estabelecimento, o Plano Escolar para o ano letivo de 2019 do 
seguinte estabelecimento de ensino: Colégio Poly Master Código 
CIE 144708, localizado na Rua Padre José de Anchieta, 1062, 
Santo Amaro, CEP 04742-001 e extensão na Rua São Benedito, 
479, Santo Amaro, São Paulo – SP.

Homologando, nos termos do Decreto 64.187/19, com 
fundamento na Lei Federal 9.394/96, Parecer 67/98 e à vista 
do parecer conclusivo do supervisor de ensino responsável pelo 
estabelecimento, o Plano de Gestão Quadrienal de 2019-2022 
do seguinte estabelecimento de ensino: EE Leonor Quadros 
Código CIE 4868, localizada na Rua Baltazar Gomes Alarção, s/n, 
Jardim Miriam, CEP 04417-270.

(Port. 65)

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO SUL 3

 Portaria do Dirigente Regional de Ensino, de 3-7-2019
Declarando Vago, nos termos do artigo 59, inciso V, da LC 

180/78, a partir da data adiante mencionada, o cargo/função, 
em nome de Teresinha Villela Rocha, RG 22.705.765, PEB - SQC-
-II-QM, da E.E. Irmã Charlita, a partir de 21-10-2009, por motivo 
de falecimento.

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE 
CARAPICUÍBA

 Portaria do Dirigente Regional de Ensino, de 24-6-
2019

Homologando de acordo com o fundamento na Resolução S.E. 
102/03, o Plano de Reposição de aulas das disciplinas abaixo citadas 
da Escola Estadual Ana Rodrigues de Liso, Código CIE 906694.

Aulas não ministradas no período de: 02-05-2019 a 31-05-
2019.

-Período de Reposição: mês 06/2019.
Ensino Fundamental = 157 aulas.
Português = 6°A (01); 6°B (02); 6°C (01); 6°D (01); 6°E 

(01); 6°F (04); 7°A (02); 7°B (02); 7°C (02); 7°D (02); 7°E (01); 
7°F (06); 8°A (02); 8°B (01); 8°D (02); 8°E (01); 8°G (02); 9°A 
(01); 9°B (01); 9°C (02); 9° D (02); 9°F (01); 9°G (03); 9°H (01). 
Matemática = 6°F (02); 7°E (01); 8°A (02); 8°C (01); 8°D (01); 
8°E (03); 9°A (01); 9°B (02); 9°C (01); 9° D (01); 9°E (01); 9°F 
(02); 9°G (02). Geografia = 8°A (01); 9°A (01); 9°C (01); 9°E (01); 
9°F (01). História = 7°B (02); 7°C (02); 7°D (02); 8°A (01); 8°B 
(02); 8°C (02); 8°D (03); 8°G (02); 9°A (02); 9°B (02); 9°C (03); 
9° D (02); 9°E (02); 9°F (03); 9°G (03); 9°H (05). Ciências = 6°A 
(02); 6°C (02); 6°D (01); 6°E (01); 8°A (01); 8°G (04); 9°A (02); 
9°C (01); 9° D (01); 9°F (02). Inglês = 6°B (01); 6°E (01); 6°F 
(01); 8°B (02); 8° C (01); 8°E (01); 8°F (01); 8°G (01); 9°B (01); 
9°H (01). Arte = 6°A (02); 6°B (01); 6°C (01); 6°D (01); 7°A (01); 
7°B (01); 8°F (01); 9°A (01); 9°F (01); 9°H (01). Educação Física 
= 8°B (01); 8°C (01); 8°D (01); 8°F (01);8°G (01); 9°B (01); 9°C 
(01); 9° D (01); 9°F (01); 9°G (01); 9°H (01).

Ensino Médio = 202 aulas.
Português = 1°A (02); 1°D (02); 1°E (02); 1°G (02); 2°A 

(03); 2°B (06); 2°C (04); 2°D (03); 2°E (03); 3°A (05); 3°B (04); 
3°C (01); 3°D (03); 3°E (02); 3°F (03); 3°G (01). Matemática = 
1°C (05); 1°D (05); 1°E (02); 1°F (03); 1°G (02); 2°C (02); 2°D 
(04); 2°E (02); 3°C (01); 3°D (01); 3°E (01); 3°F (01); 3°G (01). 
Geografia = 1°A (01); 1°B (02); 1°C (02); 1°F (02); 2°A (01); 2°C 
(03); 2°D (02); 2°E (01); 3°A (01); 3°F (02). História = 1°B (01); 
2°A (01); 2°B (01); 2°C (01); 2°D (02); 2°E (01); 3°F (01); 3°G 
(01). Inglês = 1°C (01); 1°D (01); 1°E (01); 1°F (01); 1°G (01); 
2°A (01); 2°B (02); 2°C (03); 2°D (04); 3°B (03); 3°C (04); 3°D 
(01); 3°E (01); 3°F (04); 3°G (03). Arte = 2°B (01); 2°E (01); 3°C 
(01); 3°E (01); 3°G (02). Educação Física = 3°A (01). Física = 1°D 
(01); 1°E (01); 1°F (01); 1°G (01); 2°B (01); 2°C (01); 2°E (01); 
3°B (02); 3°C (01); 3°D (01); 3°G (01). Química = 1°A (02); 1°C 
(01); 1°D (01); 1°E (01); 1°G (01); 2°A (02); 2°B (01); 2°C (02); 
2°E (01); 3°B (02); 3°C (01); 3°D (02); 3°E (03); 3°F (01); 3°G (02) 
.Biologia = 1°B (01); 1°C (01); 1°D (01); 1°E (02); 1°F (02); 2°A 
(01); 3°A (01). Filosofia = 1°A (01); 2°A (02); 2°B (02); 2°C (01); 
2°D (02); 2°E (01); 3°A (01); 3°C (01); 3°G (02). Sociologia = 
1°F (01); 2°C (01); 2°D (01); 3°B (01); 3°C (01). (DRE-144-2019).

(publicada novamente por conter incorreções)

 DIRETORIAS DE ENSINO

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO CENTRO-SUL

 Termo de Reajuste e Renegociação de Contrato
Demonstrativo de Cálculo de 4º Reajuste de Preços.
Contratante: Diretoria de Ensino - Região Centro Sul.
Contratado: RJ Com. de Produtos de Limpeza Ltda. - EPP.
Objeto: Prestação de Serviços de Limpeza em Ambiente Escolar.
Processo 01310/0004/2015
Contrato 003/2016
Valor Total (15 meses) do Contrato Reajustado/Renegociado: R$ 1.545.941,49.
Memória de Cálculo:
Vigência do reajuste: 28-7-2018 a 27-10-2019.
- Base Mensal Atual: R$ 89.074,86
- Base Mensal Reajustado/Renegociado: R$ 91.835,74.

ITEM DESCRIÇÃO DOS AMBIENTES PREÇO UNITÁRIO MENSAL  PREÇO UNITÁRIO MENSAL VALOR UNITÁRIO MENSAL
  ATUAL JANEIRO 2018 REAJUSTADO RENEGOCIADO REFERENCIAL CADTERC - 
   JANEIRO 2019 2019 R$

01 Áreas Internas: salas de aula 6,50 6,7049 9,72
02 Áreas Internas: sanitários e vestiários 6,50 6,7049 9,72
03 Áreas Internas: sala de atividades complementares informática, 
 laboratório, oficinas, vídeo, grêmios 2,25 2,32 (*) 2,32
04 Áreas Internas: bibliotecas e salas de leitura 1,55 1,5942 2,32
05 Áreas Internas: áreas de circulação, corredores, escadas e elevadores 1,00 1,0315 1,49
06 Áreas Internas: pátios cobertos, quadras cobertas e refeitórios 2,57 2,6492 3,89
07 Áreas Internas Administrativas: Diretoria, Secretaria, Sala de Coordenação 
 e Orientação Pedagógica, Sala dos Professores 3,33 3,4346 4,96
08 Áreas Internas: almoxarifados, depósitos e arquivos 1,48 1,5239 2,20
09 Áreas Externas: pátios descobertos, quadras, circulações externas e calçadas 1,01 1,04 (*) 1,04
10 Vidros Externos – Face externa sem exposição à situação de risco - 
 freqüência mensal 201,47 207,7946 312,00
11 Vidros Externos – Face externa com exposição à situação de risco - 
 freqüência trimestral 2,08 2,1451 3,32
12 Áreas externas: coleta de detritos em pátios e áreas verdes 2,07 2,1335 3,31

(*) Valores renegociado com a empresa devido, após o reajuste de preços, demonstrarem superiores aos valores individuais do 
Cadterc, Vol. 15, itens renegociados com a contratada.

Gestor do Contrato: Nelson Roberto Sarao - RG 8.155.782
Fiscal do Contrato: Diretor e Vice-Diretor das unidades escolares atendidas.

Celebração de Convênio Ação de Parceria Educacional Estado/
Município para o atendimento do Ensino Fundamental, de 
acordo com o Decreto 51.673/07 e do Decreto 59.215/2013, 
entre o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria da 
Educação e os municípios de Barretos, Jaboticabal, Pindorama e 
São Bernardo do Campo.

2.2. Caberá à administração atentar para o cumprimento 
das normas do FUNDEB, em especial aquelas que se referem 
à aplicação dos recursos repassados, bem como o acompanha-
mento dos Planos de Trabalho objeto dos convênios.

2.3. Solicita-se especial atenção do Secretário da Edu-
cação às recomendações formuladas no Parecer Referencial 
CJ/SE 19/2019, e em especial, as relativas ao afastamento 
de pessoal da Secretaria da Educação junto aos municípios 
conveniados.

2.4 Ressalta-se que antes da formalização dos convênios, 
os Certificados de Regularidade dos Municípios para celebrar 
Convênios - CRM, deverão ser atualizados.

2.5 Após a formalização dos convênios, a Assembleia Legis-
lativa do Estado deverá ser cientificada, conforme dita o Artigo 
116, § 2º da Lei Federal 8.666/93.

Proc. 1074325/2019 - SEDUC e Fundação para o Desenvol-
vimento da Educação

Parecer 260/19 - da Comissão de Planejamento, relatado 
pelo Cons. Claudio Mansur Salomão

Deliberação: 2.1 A Comissão de Planejamento, nos ter-
mos do Artigo 2º, III da Lei Estadual 10.403/71, manifesta-se 
favoravelmente ao Termo de Convênio a ser firmado entre 
o Estado de São Paulo, através da Secretaria da Educação 
e a Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE, 
objetivando a execução e manutenção do 'Projeto Bolsa 
Universidade’, nos termos do Decreto 59.215 de 2013 e 
Decreto 48.781/2004.

2.2 O valor do presente Convênio é de R$ 26.674.947,38, 
repassados à FDE em 7 (sete) parcelas, conforme cronograma de 
desembolso previsto no Plano de Trabalho.

2.3 Para a apreciação, por este Conselho, de uma eventual 
solicitação futura para continuidade deste Projeto, deverá cons-
tar do Processo uma pesquisa avaliativa externa da qualidade e 
efeitos do Projeto.

2.4 O expediente deverá ser encaminhado ao Governador 
do Estado para autorização, conforme o exposto no Decreto 
59.215, de 21-05-2013, assim como ciência do mesmo à Assem-
bleia Legislativa do Estado, para os efeitos do Parágrafo 2º do 
Artigo 116 da Lei Federal 8.666/93.

Proc. 1019845/2019 - SEDUC, Universidade de São Paulo e 
Fundação Universitária para o Vestibular

Parecer 261/19 - da Comissão de Planejamento, relatado 
pelo Cons. Marcos Sidnei Bassi

Deliberação: 2.1 A Comissão de Planejamento, nos termos 
do Artigo 2º, III da Lei Estadual 10.403/71, manifesta-se favora-
velmente ao Termo de Convênio a ser firmado entre o Estado de 
São Paulo, através da Secretaria da Educação, a Universidade de 
São Paulo - USP e a Fundação Universitária para o Vestibular - 
FUVEST, objetivando a oferta de cursos de extensão universitária 
para alunos do Ensino Médio da Rede Estadual, para a execução 
do Programa Educa São Paulo, nos termos do Decreto 59.215 
de 2013.

2.2 O valor do presente Convênio é de R$ 3.600.000,00, 
considerando o pagamento de R$ 30,00 por estudante para 
cada curso de 40 (quarenta) horas, com a oferta total de 120.000 
(cento e vinte mil) matrículas.

2.3 Relatório Avaliativo sobre a eficácia deste Programa 
deverá ser encaminhado a este Conselho.

2.4 O presente Convênio deverá ser submetido à apreciação 
do Comitê Gestor do Gasto Público, da Secretaria de Governo, 
conforme determina o artigo 2º, X, do Decreto 64.064/2019.

2.5 O expediente deverá ser encaminhado ao Governador 
do Estado para autorização, conforme o exposto no Decreto 
59.215, de 21-05-2013, assim como dar ciência do mesmo à 
Assembleia Legislativa do Estado, para os efeitos do Parágrafo 
2º do Artigo 116 da Lei Federal 8.666/93.

 Comunicado
O Presidente do Conselho Estadual de Educação, com fun-

damento na legislação vigente, torna público a distribuição de 
processos realizada, mediante sorteio, no dia 3-7-2019:

Processos da Câmara de Educação Básica: 982898/2018 
(Proc. CEE 106/17) - IPHEC - Instituto Phorte de Educação e 
Cultura, Relator Francisco Antônio Poli; 169730/2019 - Escola 
Técnica Adélia Camargo Corrêa - Guarujá, Relatora Laura Laga-
ná; 334345/2019 - Colégio Universidade Brasil, Relator Mauro 
de Salles Aguiar; 572073/2019 - Centro Estadual de Educação 
Tecnológica Paula Souza, Relator Claudio Mansur Salomão; 
647881/2019, 647104/2019 e 646969/2019 - Centro Educacio-
nal e Técnico de Catanduva, Relator Denys Munhoz Marsiglia; 
903106/2019 - Colégio Técnico Industrial de Guaratinguetá 
“Prof. Carlos Augusto Patrício Amorim”, Relator Ana Teresa 
Gavião Almeida Marques Mariotti;

Processos da Câmara de Educação Superior: 805734/2019 
- Centro Universitário Municipal de Franca, Relator Edson His-
satomi Kai; 226108/2019 - Centro Universitário das Faculdades 
Associadas de Ensino de São João da Boa Vista, Relatora Eliana 
Martorano Amaral; 817288/2019 - Universidade Municipal 
de São Caetano do Sul, Relatora Iraíde Marques de Freitas 
Barreiro; 1025843/2018 (Proc. CEE 276/13) - Ceeteps - Fatec 
Mauá, Relator Francisco de Assis Carvalho Arten; 410603/2019 
(Proc. CEE 447/09) - Unesp - Faculdade de Filosofia e Ciên-
cias campus de Marília, Relator Décio Lencioni Machado; 
1513868/2019 - Escola Superior de Advocacia da OAB - São 
Paulo, Relator Marcos Sidnei Bassi; 1513967/2019 - Escola 
Superior de Advocacia da OAB - Núcleo Santos, Relator Luís 
Carlos de Menezes; 857189/2018 (Proc. CEE 110/18) - Escola 
Superior de Advocacia da OAB - Núcleo Americana, Relator 
Marcos Sidnei Bassi; 1514044/2019 - Escola Superior de 
Advocacia da OAB - Núcleo Mauá, Relatora Iraíde Marques 
de Freitas Barreiro; 870967/2018 (Proc. CEE 364/17) - Centro 
de Formação de Recursos Humanos para o SUS, Relator Luís 
Carlos de Menezes; 1316529/2018 (Proc. CEE 006/18) - Centro 
de Formação de Recursos Humanos para o SUS, Relatora Eliana 
Martorano Amaral.

(3-7-2019)

 COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E 
FINANÇAS

 DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE CONTRATOS 
E CONVÊNIOS

 CENTRO DE CONVÊNIOS
 Extrato
Terceiro Termo de Aditamento ao Convênio do Programa 

Creche Escola
Fundamento Legal: Decretos 57.367/2011,58.117/2012, 

62.733/17 e 63.466/2018.
Processo 14263/0000/2012
Objeto – Prorrogação excepcional da vigência do Ajuste 

para conclusão da obra, objeto do convênio celebrado para o 
Desenvolvimento do Programa de Ação Educacional Estado/
Município/Educação Infantil, para Construção de Creche.

Convenentes: Estado de São Paulo Secretaria da Educação 
de Estado; Fundação para o Desenvolvimento da Educação- FDE 
e a Prefeitura Municipal de Anhumas.

Data da assinatura: 03-07-2019
Prazo de vigência do convênio: prorrogado por 90 dias, de 

10-04-2019 até 09-07-2019.
Parecer Referencial CJ/SE 28/2018, emitido em 12-07-2018.

- Distrito de Vicente de Carvalho, Guarujá/SP, DER Santos, por 
atender às normas da Deliberação CEE 97/10.

2.2 Nos termos do art.14 da Deliberação, supra, a DER 
Santos deverá publicar o ato prévio de instalação do Polo e 
comunicar o início das atividades a este Colegiado, condicio-
nando o início de funcionamento da modalidade EaD à tal 
providência.

2.3 Envie-se cópia deste Parecer à Escola Técnica Adélia 
Camargo Corrêa - Guarujá, à DER Santos, Coordenadoria Peda-
gógica - COPED e à Coordenadoria de Informação, Tecnologia, 
Evidência e Matrícula - CITEM.

Proc. 85394/2019 - Colégio Marquês de Olinda - Guarujá
Parecer 251/19 - da Câmara de Educação Básica, relatado 

pela Consª Rosângela Aparecida Ferini Vargas Chede
Deliberação: 2.1 Aprova-se, nos termos da Deliberação CEE 

97/2010, o pedido de criação do Polo de Apoio Presencial do 
Colégio Marquês de Olinda - Guarujá, em parceria com a “Em 
Prol Solution Treinamentos Ltda.-ME”, situado na Avenida Artur 
de Queirós, 900, no município de Santo André/SP.

2.2. O Polo de Apoio Presencial ofertará, na modalidade 
EaD, os Cursos de Educação de Jovens e Adultos, nos níveis 
de Ensino Fundamental e Médio e o Curso Técnico em Admi-
nistração.

2.3 Envie-se cópia deste Parecer ao Colégio Marquês de 
Olinda - Guarujá; à DER Santos; à DER Santo André; à Coorde-
nadoria Pedagógica - COPED e à Coordenadoria de Informação, 
Tecnologia, Evidência e Matrícula - CITEM.

Proc. 818001/2018 (Proc. CEE 103/2018) - Centro de Edu-
cação Tecnológica da Fundação Indaiatubana de Educação e 
Cultura - Indaiatuba

Parecer 252/19 - da Câmara de Educação Superior, relatado 
pelos Conss. Francisco de Assis Carvalho Arten e Marcos Sidnei 
Bassi

Deliberação: 2.1 Aprova-se, com fundamento na Delibe-
ração CEE 142/2016, o pedido de Reconhecimento do Curso 
Superior de Tecnologia em Processos Químicos, do Centro de 
Educação Tecnológica da Fundação Indaiatubana de Educação e 
Cultura - FIEC/Indaiatuba, pelo prazo de dois anos.

2.2 O presente reconhecimento tonar-se-á efetivo por ato 
próprio deste Conselho, a partir da homologação deste Parecer 
pela Secretaria da Educação.

Proc. 976305/2018 (Proc. CEE 238/2015) - Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras de Penápolis

Parecer 253/19 - da Câmara de Educação Superior, relatado 
pela Consª. Eliana Martorano Amaral

Deliberação: 2.1 Aprova-se o plano de contratos e as Insta-
lações para os primeiros anos do Curso.

2.2 A Instituição deverá apresentar, em agosto, a confir-
mação de contrato dos dois professores de disciplinas do 3º 
semestre, constantes nos termos de compromisso.

2.3 Indefere-se o pedido de aumento de vagas além das 66 
previamente aprovadas.

2.4 Salienta-se a necessidade de atender às orientações da 
Deliberação CEE 162/2019 que vai evitar posterior reconheci-
mento do Curso.

Proc. 1030138/2018 (Proc. CEE 254/2017) - Escola de Enge-
nharia de Piracicaba

Parecer 254/19 - da Câmara de Educação Superior, relatado 
pelo Cons. Luís Carlos de Menezes

Deliberação: 2.1 Aprova-se, com fundamento na Delibera-
ção CEE 142/2016, o pedido de autorização de funcionamento 
do Curso de Ciências Contábeis, da Escola de Engenharia de 
Piracicaba, com oitenta vagas anuais.

2.2 A presente autorização tornar-se-á efetiva por ato pró-
prio deste Conselho, a partir da homologação deste Parecer pela 
Secretaria da Educação.

Proc. 1310709/2018 (Proc. CEE 120/2018) - Faculdade de 
Tecnologia Alvares de Azevedo - FAATESP

Parecer 255/19 - da Câmara de Educação Superior, relatado 
pelo Cons. Luís Carlos de Menezes

Deliberação: 2.1 Por todo o exposto, e com base na Deli-
beração CEE 53/2005, indefere-se o pedido de aprovação do 
Curso de Especialização em Gestão Escolar, da Faculdade de 
Tecnologia Álvares de Azevedo - FAATESP.

Proc. 410946/2019 - Universidade Municipal de São Cae-
tano do Sul

Parecer 256/19 - da Câmara de Educação Superior, relatado 
pelo Cons. Edson Hissatomi Kai

Deliberação: Com base na Deliberação CEE 112/2012 e em 
função da análise realizada no presente Parecer,

2.1 Aprova-se o Curso de Especialização na Área do Trans-
torno do Espectro do Autista -TEA, da Universidade Municipal 
de São Caetano do Sul, com quatrocentas vagas anuais, organi-
zadas em turmas de trinta e cinco alunos, com início previsto no 
segundo semestre de 2019.

2.2 Com a finalidade de assegurar o cumprimento do 
disposto no artigo 6º da Deliberação CEE 112/2012, a Univer-
sidade Municipal de São Caetano do Sul deverá remeter a este 
Conselho relação de alunos concluintes, no prazo de até 30 dias 
contados da data do término das aulas. A partir destas informa-
ções a Câmara de Educação Superior disponibilizará ao Sistema 
Estadual de Ensino o rol de profissionais habilitados nesse curso.

2.3 Ao final de cada turma, a Instituição deverá elaborar 
Relatório Final circunstanciado sobre o Curso, mantendo-o em 
seus arquivos para efeito de futura avaliação deste Conselho.

Proc. 777005/2019 - Faculdade INESP - Instituto Nacional 
de Ensino e Pesquisa - Jacareí

Parecer 257/19 - da Câmara de Educação Superior, relatado 
pelo Cons. Décio Lencioni Machado

Deliberação: 2.1 Aprova-se, nos termos da Deliberação CEE 
53/2005, o Curso de Especialização em Gestão Educacional, 
da Faculdade INESP - Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa - 
Jacareí, com quarenta e cinco vagas por turma, a ser realizado 
na Rua Santa Rosa, 168, Centro - Jacareí SP.

2.2 Ao final de cada turma, a Instituição deverá elaborar 
Relatório Final circunstanciado sobre o Curso, mantendo-o em 
seus arquivos para efeito de futura avaliação deste Conselho.

Proc. 1555203/2019 e Outro - SEDUC e Prefeitura Municipal 
de Cesáreo Lange e Outro

Parecer 258/19 - da Comissão de Planejamento, relatado 
pela Consª Rosângela Aparecida Ferini Vargas Chede

Deliberação: 2.1 Nos termos deste parecer, a Comissão 
de Planejamento, manifesta-se favoravelmente à continuida-
de da Celebração de Convênio Ação de Parceria Educacional 
Estado/Município para o atendimento do Ensino Funda-
mental, de acordo com o Decreto 51.673/07 e do Decreto 
59.215/2013, entre o Estado de São Paulo, por intermédio 
da Secretaria da Educação e os municípios de Cesáreo Lange 
e Viradouro.

2.2. Caberá à administração atentar para o cumprimento 
das normas do FUNDEB, em especial aquelas que se referem 
à aplicação dos recursos repassados, bem como o acompanha-
mento dos Planos de Trabalho objeto dos convênios.

2.3. Solicita-se especial atenção do Secretário da Educação 
às recomendações formuladas no Parecer Referencial CJ/SE 
19/2019, e em especial, as relativas ao afastamento de pessoal 
da Secretaria da Educação junto aos municípios conveniados.

2.4 Ressalta-se que antes da formalização dos convênios, 
os Certificados de Regularidade dos Municípios para celebrar 
Convênios - CRM, deverão ser atualizados.

2.5 Após a formalização dos convênios, a Assembleia Legis-
lativa do Estado deverá ser cientificada, conforme dita o Artigo 
116, § 2º da Lei Federal 8.666/93.

Proc. 1499012/2019 e Outros - SEDUC e Prefeitura Munici-
pal de Barretos e Outras

Parecer 259/19 - da Comissão de Planejamento, relatado 
pelo Cons. Claudio Mansur Salomão

Deliberação: 2.1 Nos termos deste parecer, a Comissão de 
Planejamento, manifesta-se favoravelmente à continuidade da 

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO LESTE 1

 Despacho do Dirigente Regional de Ensino, de 3-7-
2019

Processo 1698047/2019. Interessada: E.E. José de San 
Martin. Assunto: Doação de Material Permanente - PDDE/2019. 
Em face do processo em epígrafe, com fundamento no item 2 
da alínea b do inciso VI do artigo 80 do Decreto 57.141/2011 
e Resolução SE 45, de 18-04-2012, retificada no D.O. de 24-04-
2012, Autorizo, para uso exclusivo da unidade escolar indicada, 
e sem quaisquer ônus para a Administração, o recebimento em 
doação dos bens pertencentes à Associação de Pais e Mestres 
– APM, cuja Ata de Deliberação e Notas Fiscais se encontram 
acostadas nos autos, ficando igualmente autorizado ao Núcleo 
de Administração desta Diretoria de Ensino a firmar os termos de 
doação e adotar as providências necessárias ao cadastramento e 
incorporação contábil dos bens móveis ao Patrimônio Estadual.

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO LESTE 3

 NÚCLEO DE COMPRAS E SERVIÇOS
Ordem de Execução de Serviços
Processo 1690978/18.
Contrato: 2019CT00169
OES: 29/2019.
Contratante: Diretoria de Ensino - Região Leste 3.
Contratada: Sompo Seguros S.A.
Objeto: Serviço de Seguro de Imóveis, Móveis Máquinas e 

Equipamentos, Riscos Diversos para a DERL-3 e Rede do Saber 
que se encontra na EE Joaquim Silvério Gomes dos Reis.

Modalidade: Dispensa de Licitação - Contratação Direta.
Programa de Trabalho: 12122081561780000
Fonte de Recurso: 003001051
Natureza da Despesa: 33903945
PTRES.: 080103
Valor Total: R$ 3.134,45
Prazo de Vigência: 365 dias.
Data de Assinatura da OES: 03-07-2019.
Ordem de Execução de Serviços
Processo 1199568/19.
Contrato: 2019CT00167.
OES: 28/2019.
Contratante: Diretoria de Ensino - Região Leste 3.
Contratada: Marinho Santos Duroes - ME.
Objeto: Serviços de Manutenção ou Conservação Hidráulica 

- Água Fria, Vazamento nos banheiros feminino e masculino dos 
alunos da escola E.E. Cohab Inácio Monteiro III, Unidade Escolar 
jurisdicionada a esta Diretoria de Ensino - Região Leste 3.

Modalidade: Dispensa de Licitação - Contratação Direta.
Programa de Trabalho: 12368081525690000
Fonte de Recurso: 001002007
Natureza da Despesa: 33903979
PTRES.: 080107
Valor Total: R$ 6.900,00
Prazo de Vigência: 03-07-2019 a 02-08-2019.
Data de Assinatura da OES: 03-07-2019.

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO LESTE 5

 Ordem de Execução de Serviços
OES: 90/2018
Processo: 1812959/2018 - Dispensa de Licitação.
Contratante: Diretoria de Ensino - Região Leste 5.
Contratada: SER Comércio e Assistência Técnica Ltda., CNPJ 

23.247.811/0001-97.
Objeto: Contratação de empresa para manutenção predial 

na Unidade Escolar Prof. Santos Amaro da Cruz, a qual é jurisdi-
cionada à Diretoria de Ensino - Região Leste 5.

Valor da OES: R$ 6.854,40.
Valor Total da OES: R$ 6.854,40.
Classificação de Recursos: PT: 12368081561740000 - FR: 

001002007 - ND: 33903979 UGR: 080010 - UGO: 080268.
Assinatura da OES: 11-12-2018.

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO NORTE 1

 Portaria do Dirigente Regional de Ensino, de 3-7-2019
Designando para constituírem, nos termos da Resolução SE 

17, de 10-04-2017, e a Resolução SE 23, de 19-04-2017 (republi-
cada no D.O. de 27-04-2017), os servidores abaixo relacionados 
para comporem, sem prejuízo das atividades inerentes a seus 
cargos, vencimentos e vantagens das funções que exercerem, a 
Equipe de Apoio de Material Excedente - Eamex da Diretoria de 
Ensino - Região Norte 1: Eliane Duarte da Silva, RG 15.469.420-4, 
Supervisora de Ensino da ESE NT1; Jennifer Albuquerque Ferreira, 
RG 40.070.320-2, Diretora I do NAA NT1; Eliciano da Rodrigues da 
Silva, RG 35.008.402-6, Diretor I do NAD NT1; Arnaldo Frederico 
Guedes dos Reis, RG 49.368.384-7, Diretor Técnico I do NIT NT1; e 
Sergio José dos Santos, RG 16.709.461-0, PCNP do NPE NT1.

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO NORTE 2

 Portaria do Dirigente Regional de Ensino, de 3-7-2019

Dispõe sobre Alteração Regimental

O Dirigente Regional de Ensino, da Diretoria de Ensino - 
Região Norte 2, conforme o Decreto 57.141/11 e a Resolução 
SE 51/17, com fundamento na Deliberação CEE 10/97 e nas 
Indicações CEE 09/97 e CEE 13/97, Deliberações CEE 144/16 e 
CEE 155/17, alterada pela Deliberação CEE 161/2018 e demais 
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        CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA 
 
Portaria CEE/GP 322, de 22-07-2019 
 
O Presidente do Conselho Estadual de 

Educação, nos termos do Decreto 9887/77 e, considerando o contido no 
Parecer CEE 252/2019, homologado pelo Senhor Secretário de Estado 
da Educação, conforme Resolução SEE de 19-07-2019, publicada no 
D.O. de 20-07-2019, 

RESOLVE:  
Art. 1º - Aprovar, por dois anos, com 

fundamento na Deliberação CEE 142/2016, o Reconhecimento do Curso 
Superior de Tecnologia em Processos Químicos, do Centro de Educação 
Tecnológica da Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura – FIEC / 
Indaiatuba. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data 
de sua publicação. 

 
 
 
 
 
Cons. Hubert Alquéres 
           Presidente 
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PDS a serem pagas
080001
Data: 10-6-2015

UG LIQUIDANTE Nº DA PD VALOR R$

080266 2015PD00614 83,46
TOTAL  83,46
TOTAL GERAL  83,46

(10-6-2015).
 Comunicado
Considerando:
a) As disposições do artigo 5º e do inciso III do artigo 29 da 

Lei Federal 8.666/1993:
b) Os termos do artigo 6º da Lei Estadual 12.799/2008:
c) A necessidade de justificativa das alterações que tenham 

sido feitas na ordem cronológica dos pagamentos, conforme o 
inciso II do artigo 61 da instrução 01/2008 – Área Estadual, do 
Tribunal de Contas do Estado.

Listamos, a seguir, o impedimento de pagamentos devido 
aos credores estarem registrados no Cadin Estadual de modo a 
preservar a integridade da ordem cronológica a ser observada 
pela unidade gestora:

PDS a serem pagas
080088
Data: 10-6-2015

UG LIQUIDANTE Nº DA PD VALOR R$

080275 2015PD00600 374,15
TOTAL  374,15
TOTAL GERAL  374,15

(10-6-2015).
 Comunicado
Em obediência ao disposto no artigo 5º da Lei Federal 

8.666/93 e na Resolução 5/97, de 24-4-97, publicada no D.O. de 
10-5-97, do Tribunal de Contas do Estado, indicamos, a seguir, 
os pagamentos necessários que devem ser providenciados de 
imediato, pelo fato de envolverem despesas inadiáveis e impres-
cindíveis, pelo regime de adiantamento (material de consumo, 
despesas miúdas e de pronto pagamento, transportes, diárias, 
aquisição de combustíveis e bolsas de estudos), fornecedores, 
serviços de terceiros e de utilidade pública, indispensáveis para 
o bom andamento das atividades administrativas e pedagógicas.

Tais pagamentos, consideradas as excepcionalidades de 
Cada caso, estão sendo autorizados independentemente da 
ordem cronológica de sua inscrição no SIAFEM.

2015PDS
UGF 080050 - Fundo de Desenvolvimento da Educação 

em São Paulo
Data: 10-06-2015

UG LIQUIDANTE Nº DA PD VALOR R$

080347 2015PD01087 356,90
080347 2015PD01102 25,84
080347 2015PD01125 25,83
080347 2015PD01145 454,51
TOTAL  863,08
TOTAL GERAL  863,08

 Comunicado
Considerando:
a) As disposições do artigo 5º e do inciso III do artigo 29 

da Lei Federal 8.666/1993; b) Os termos do artigo 6º da Lei 
Estadual 12.799/2008;

c) A necessidade de justificativa das alterações que tenham 
sido feitas na ordem cronológica dos pagamentos, conforme o 
inciso II do artigo 61 da Instrução 01/2008 - Área Estadual, do 
Tribunal de Contas do Estado.

Listamos, a seguir, o impedimento de pagamento devido 
aos credores estarem registrados no Cadin Estadual, de modo 
a preservar a integridade da ordem cronológica a ser observada 
pela Unidade Gestora:

2015 PDs
UGF 080050 - Fundo de Desenvolvimento da Educação 

em São Paulo
Data: 10-06-2015

UG LIQUIDANTE Nº DA PD VALOR R$

080337 2015PD00613 1.688,21
TOTAL  1.688,21

UG LIQUIDANTE Nº DA PD VALOR R$

080343 2015PD00599 609,97
TOTAL  609,97
TOTAL GERAL  2.298,18

(10-6-2015).

 CHEFIA DE GABINETE

 Despachos do Chefe de Gabinete, de 10-6-2015
Processo: 175/0037/2015 (03 Volumes)
Interessado: Diretoria de Ensino – Região de Barretos
Assunto: Prestação de serviços de limpeza em ambiente 

escolar
À vista dos elementos que instruem o processo, Adjudico o 

objeto descrito no item 1 pelo valor mensal em R$ 46.105,35, a 
favor da empresa Maxtécnica Serviços Integralizados Ltda. - ME, 
CNPJ 09.289.112/0001-89, e Homologo o procedimento licitató-
rio adotado no Pregão Eletrônico 02/2015, relativo à oferta de 
compra OC – 080296000012015OC00012.

Processo: 588/0087/2014 (05 Volumes)
Interessado: Diretoria de Ensino – Região de Taubaté
Assunto: Prestação de serviços contínuos de transporte 

escolar dos alunos do ensino fundamental e médio
À vista dos elementos que instruem o processo, em 

especial, a manifestação do departamento de Suprimentos e 
Licitações (DESUP) às fls. 1001, Adjudico o objeto descrito no 
item 1 pelo valor total em R$ 5.549.448,15, a favor da empresa 
Smile Transportes e Turismo Ltda. - EPP, CNPJ 05.564.404/0001-
21, e Homologo o procedimento licitatório adotado no Pre-
gão Eletrônico 04/2015, relativo à oferta de compra OC – 
080346000012015OC00051.

Na sequência, Convalido os atos praticados pela Dirigente 
de Ensino às fls. 893, uma vez que o pregão eletrônico, enqua-
drou-se nas regras dos incisos VI e VII do artigo 3º do Decreto 
47.297/02 em face do valor da contratação.

 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
 Portaria da Diretora, de 10-6-2015
Designando os servidores abaixo elencados para, sem 

prejuízo dos vencimentos e das demais vantagens de seus encar-
gos, exercerem as funções de Gestor e Fiscal do Contrato 016/
DA/2015, Processo 7055/0000/2012, celebrado entre esta Pasta 
e a Empreitec Construções e Manutenções Ltda., objetivando a 
manutenção de grupo gerador no prédio EFAP situado à Rua 
João Ramalho, 1546 - Perdizes - SP - São Paulo.

Gestor:
Penha Aparecida Gomes, RG 18.202.514-7
Cargo: Assistente II
Fiscal:
Edegard Clemente Filho, RG 23.033.059-9
Cargo: Diretor II

 DIRETORIAS DE ENSINO

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO CENTRO

 Portarias do Presidente da Comissão de Verificação 
de Vida Escolar dos Ex-Alunos do Colégio Piratininga, de 
10-6-2015

Declarando Regular, em atendimento à Portaria de 
Cassação de Cursos do Coordenador da COGSP, de 18-6-2004, 

169 EE Oscar de Almeida Rio Claro
170 EE Ivone Palma Todorov Ruggieri Santo André
171 EE Profª Ivone Palma Todorov Rugierri Santo André
172 EE Dandolo Frediani São Paulo
173 EE João Ernesto Faggin São Paulo
174 EE Dulce Carneiro São Paulo
175 EE Zenaide Lopes de Oliveira Godoy São Paulo
176 EE Bento Pereira da Rocha São Paulo
177 EE José Nascimento São Paulo
178 EE Vicente Rao São Paulo
179 EE Nipo Brasileira São Paulo
180 EE Hugo Lacorte Vitale São Paulo
181 EE Luis Gonzaga Travassos da Rosa São Paulo
182 EE Prof. Flavio José Osorio Negrini São Paulo
183 EE Dib Audi São Paulo
184 EE Miguel Maluhy São Paulo
185 EE Fernando Gasparian São Paulo
186 EE Marilsa Garbossa Francisco São Paulo
187 EE Davina Aguiar Dias São Paulo
188 EE Alberto Badra São Paulo
189 EE Octalles Marcondes Ferreira São Paulo
190 EE Caran Apparecido Goncalves São Paulo
191 EE Heidi Alves Lazzarini São Paulo
192 EE Maria do Carmo Campos Ferreira São Paulo
193 EE Clorinda Tritto Giangiacomo São Paulo
194 EE Irene Iii São Paulo
195 EE Wander Taffo São Paulo
196 EE Eurico Gaspar Dutra São Paulo
197 EE Flavio La Selva São Paulo
198 EE Eudoro Villela São Paulo
199 EE Paulo Octavio de Azevedo São Paulo
200 EE Oswald de Andrade São Paulo
201 EE Eulalia Silva São Paulo
202 EE Afranio de Oliveira São Paulo
203 EE Neiva de Lourdes Andrade São Paulo
204 EE Myrna Ii São Paulo
205 EE Adelaide Rosa Fernandes Machado de Souza São Paulo
206 EE Clarina Amaral Gurgel São Paulo
207 EE José Geraldo de Lima São Paulo
208 EE Perillier (Mademoiselle) São Paulo
209 EE Jeronymo Monteiro São Paulo
210 EE Carlos Ayres São Paulo
211 EE Prof. Iturbides Bolivar de Almeida Serra São Paulo
212 EE Jacob Thomaz Itapura de Miranda São Paulo
213 EE Santo Dias da Silva São Paulo
214 EE Pres Tancredo de Almeida Neves São Paulo
215 EE Ana Luiza Florence Borges São Paulo
216 EE Benedito Ferreira de Albuquerque São Paulo
217 EE Mario Lopes Leao São Paulo
218 EE Antonio Pereira Lima São Paulo
219 EE Maria de Lourdes Almeida Sinisgalli São Paulo
220 EE Belkice Manhaes Reis São Paulo
221 EE Rossine Camargo Guarnieri São Paulo
222 EEI Guaraini Gwyra Pepo São Paulo
223 EEI Krukutu São Paulo
224 EE Prof. Benedito Dutra Teixeira Piracicaba
225 EE/CEL Prof. Antonio de Mello Cotrim Piracicaba
226 EE/CEL Mns Jeronymo Gallo Piracicaba
227 EE Prof. Abigail de Azavedo Grillo Piracicaba
228 EE Dr. Dario Brasil Piracicaba
229 EE Prof. Affonso José Fioravante Piracicaba
230 EE Cdor Luciano Guidotti Piracicaba
231 EE Prof. Mirandolina de Almeida Canto Piracicaba
232 EE Profª Juracy de Mello Ferracciu Piracicaba
233 EE Prof. Dr. João Chiarini Piracicaba
234 EE Prof. Helio Nehring Piracicaba
235 EE Dr. Samuel de Castro Neves Piracicaba
236 EE Pedro Moraes Cavalcanti Piracicaba
237 EE Paulo Luiz Valerio Piracicaba
238 EE Vicente Luis Grosso São Pedro
239 EE José Ariano Rodrigues Lins
240 EE 21 De Abril Lins
241 EE Cel João Francisco Coelho Promissão
242 EE Comunidade Nsa Sra Aparecida Promissão
243 EE Voluntário Carmo Turano Cedral
244 EE Achiles Malvezzi Potirendaba
245 EE Victor Britto Bastos São José Do Rio Preto
246 EE/CEL Mns Gonçalves São José Do Rio Preto
247 EE Prof. Antonio de Barros Serra São José Do Rio Preto
248 EE Prof. Bento Abelaira Gomes São José Do Rio Preto
249 EE Prof. Francisco Purita Ipiguá
250 EE Prof. Pedro Elias Uchoa
251 EE Profª Nair Sntoscunha São José Do Rio Preto
252 EE Cel Joaquim Sales Rio Claro
253 EE Prof. Alcides Boscolo São Paulo
254 EE Jd Andre Iii São Paulo
255 EE Prof. José Carlos Dias São Paulo
256 Eeprq Santos Dumont Guarulhos
257 EE Prof. Ederval da Silva Matão
258 EE José Carlos Pinoti Matão
259 EE/EMEF Antonio Sanches Lopes/Balbinos Balbinos
260 EE Dr. Afiz Gebara São Paulo

 Despachos do Secretário, de 10-6-2015
Protocolado: 86/0001/2009
Interessado: Centro do Professorado Paulista - CPP
Assunto: Afastamento/Solicitação.
Diante do que consta no presente expediente, e consideran-

do as disposições do artigo 69 da Lei 10.261/68, autoriza, nos 
termos propostos o afastamento de docentes da rede pública 
estadual de ensino para participarem dos Encontros Educacio-
nais, no dia 12/06/15 e 19/06/15 com os temas: “A análise das 
políticas voltadas para a construção da escola pública da melhor 
qualidade e para a carreira e valorização dos Profissionais da 
Educação” e “O contexto da elaboração e implantação das polí-
ticas públicas para a Rede Estadual de Ensino”, respectivamente.

Documento: 1479/0001/2009
Interessado: AFUSE
Assunto: Afastamento/Solicitação.
Diante do que consta no presente expediente, e consideran-

do as disposições do artigo 69 da Lei 10.261/68, autoriza, nos 
termos propostos o afastamento de servidores públicos estadu-
ais do QAE e do QSE, para o dia 19/06/15, para participarem 
das atividades promovidas pelo Sindicato dos Funcionários e 
Servidores da Educação do Estado de São Paulo - AFUSE, com os 
Temas relacionados com o cotidiano das Unidades de Trabalho: 
“Educação - impasses e desafios”, “Funcionário como sujeito 
de transformação: identidade e trajetória”, “O uso das inter-
faces midiáticas no ambiente escolar”, “Formação necessária 
aos funcionários e sua valorização”, “Qualidade de vida em 
qualquer idade”, “Prevenção de doenças do trabalho”, Planos 
de Educação: para quem?”, “Novos conceitos para humanizar 
o cotidiano escolar”, e “Políticas Públicas: mutações, conflitos 
e violências invisíveis”.

 Comunicado
Considerando:
a) As disposições do artigo 5º e do inciso III do artigo 29 da 

Lei Federal 8.666/1993:
b) Os termos do artigo 6º da Lei Estadual 12.799/2008:
c) A necessidade de justificativa das alterações que tenham 

sido feitas na ordem cronológica dos pagamentos, conforme o 
inciso II do artigo 61 da instrução 01/2008 – Área Estadual, do 
Tribunal de Contas do Estado.

Listamos, a seguir, o impedimento de pagamentos devido 
aos credores estarem registrados no Cadin Estadual de modo a 
preservar a integridade da ordem cronológica a ser observada 
pela unidade gestora:

033 EE Arcy São Paulo
034 EE Rubens do Amaral São Paulo
035 EE Raul Cardoso de Almeida São Paulo
036 EE Julio Ribeiro São Paulo
037 EE Francisco Mesquita São Paulo
038 EE Lucio de Carvalho Marques São Paulo
039 EE Prof. Umberto Conte Checcia São Paulo
040 EE Prof. Joaquim Torres Santiago São Paulo
041 EE Maria Jovita São Paulo
042 EE Republica do Haiti São Paulo
043 EE Irma Annette Marlene Fernandes de Mello São Paulo
044 EE Benedita de Rezende São Paulo
045 EE Apparecida Rahal São Paulo
046 EE Milton Cruzeiro São Paulo
047 EE Prof. Geraldo Domingos Cortez São Paulo
048 EE Profª Ma. Cecilia S. Grohmann São Paulo
049 EE Alvares de Azevedo São Paulo
050 EE Profª Emilia de Paiva Meira São Paulo
051 EE Prof. Edson Luiz Ribeiro Luzia São Paulo
052 EE Julio Dinis São Paulo
053 EE Thales Castanho de Andrade São Paulo
054 EE Nabiha Abdalla Chohfi São Paulo
055 EE Rev Irineu Monteiro de Pinho São Paulo
056 EE Escultor Galileo Emendabili São Paulo
057 EE Santos Dumont São Paulo
058 EE Prof. Gabriel Ortiz São Paulo
059 EE José Borges dos Santos Jr São Paulo
060 EE José de San Martin São Paulo
061 EE Tide Setubal São Paulo
062 EE Cassio Ciampolini São Paulo
063 EE Prof. Elyseo Simoes Machado São Paulo
064 EE Paulo Roberto Faggioni São Paulo
065 EE Tito Livio Ferreira São Paulo
066 EE Prof. Valace Marques São Paulo
067 EE Profª Aparecida Machado Julianelli São Paulo
068 EE Republica do Uruguai São Paulo
069 EE Profª Eliza Rachel Macedo de Souza São Paulo
070 EE Eliza Rachel Macedo de Souza São Paulo
071 EE Republica do Suriname São Paulo
072 EE Cleise Marisa Siqueira São Paulo
073 EE Amador dos Santos Fernandes São Paulo
074 EE Rubem Braga São Paulo
075 EE Renato Dias de Araujo São Paulo
076 EE João Doria São Paulo
077 EE Cristina de Castro Paes São Paulo
078 EE Henrique Smith Bayma São Paulo
079 EE Charles de Gaulle São Paulo
080 EE Mathathias Gomes dos Santos São Paulo
081 EE Lauro Celidonio Gomes dos Reis São Paulo
082 EE José Borges Andrade São Paulo
083 EE Belize São Paulo
084 EE Camilo Castelo Branco São Paulo
085 EE Fabio Agazzi São Paulo
086 EE Wilma Flor São Paulo
087 EE Itaquera Iv- I São Paulo
088 EE Carraozinho São Paulo
089 EE Prof. Fco de Assis Pires Correa São Paulo
090 Mariuma Buazar Mauad São Paulo/Cid. Tiradentes
091 EE Walter Belian São Paulo
092 EE João Evangelista São Paulo
093 EE Jandyra Vieira da Cunha Barra São Paulo
094 EE Kimako Kamada Kinoshita São Paulo
095 EE João Sarmento Pimentel São Paulo
096 EE República de Nicaragua São Paulo
097 EE José Talarico São Paulo
098 EE Infante Dom Henrique São Paulo
099 EE Dep Astolfo Araujo São Paulo
100 EE Astolfo Araujo São Paulo
101 EE Oswaldo Aranha Bandeira de Mello São Paulo
102 EE Paulo Lauro São Paulo
103 EE Prof. Antenor Santos de Oliveira São Paulo
104 EE Profª Julieta Terlizzi Bindo São Paulo
105 EE Aroldo de Azevedo São Paulo
106 EE Prof. Jocelyn Pontes Gestal São Paulo
107 EE Dona Pilar Garcia Vidal São Paulo/ São Mateus
108 EE Profª Anna Teixeira Prado Zacharias São Paulo
109 EE/ETEC Amadeu Amaral/Jose R. Mendes São Paulo
110 EE Prof. João Borges São Paulo
111 EE João Borges São Paulo
112 EE Congonhas do Campo São Paulo
113 EE/CEL João Dias da Silveira São Paulo
114 EE/CEL João Dias da Silveira São Paulo
115 EE Dep. Norberto Mayer Filho São Paulo
116 EE Eduardo Carlos Pereira São Paulo
117 EE Guilherme Giorgi São Paulo
118 EE Profª Almerinda Rodrigues de Mello São Paulo
119 EE Almerinda Rodrigues de Mello São Paulo
120 EE Cesar Marengo São Paulo
121 EE Profª Beatriz do Rozario B. Astorino São Paulo
122 EE Dr. Sacundino Domingues Filho São Paulo
123 EE Secundino Domingues Filho São Paulo
124 EE/ETEC Stefan Zweig/Sapopemba (Cl Descentr) São Paulo
125 EE Profª Branca Castro Canto e Melo São Paulo
126 EE Branca Castro Canto e Melo São Paulo
127 EE/ETEC Amadeu Amaral/José Rocha Mendes

(CL Descentr) São Paulo/Belém
128 EE Joaquim Salles Rio Claro
129 EE Afonso Pena Cafelândia
130 EE Wolney Radighieri Cafelândia
131 EE/EMEF José Pimenta de Padua Getulina
132 EE/EMEF Julia Ferreira Leite/Lourdes Baraldi

Viana Guarantã
133 EE Henrique Mourao Lins
134 EE Octacilio de Oliveira Lins
135 EE João Pedro de Carvalho Neto Lins
136 EE Walter Cardoso Galati Lins
137 EE Cdor Antonio Figueiredo Navas Promissão
138 EE Antonio Figueiredo Navas Promissão
139 EE Silvio de Almeida Promissão
140 EE Hugo Gambetti Promissão
141 EE Paschoal Flamino Uru
142 EE Prof. João Boemer Jardim São Paulo
143 EE João Boemer Jardim São Paulo
144 EE Martin Egidio Damy São Paulo
145 EE Francisco Faria Neto São Paulo
146 EE Augusto Ribeiro de Carvalho São Paulo
147 EE Ermano Marchetti São Paulo
148 EE Raul Antonio Fragoso São Paulo
149 EE Norberto Mayer Filho São Paulo
150 EE Castro Alves São Paulo
151 EE Justino Cardoso São Paulo
152 EE Dirce Pastore Donato São Paulo
153 EE Ermano Marchetti São Paulo
154 EE/CEL Antonio Raposo Tavares Osasco
155 EE Profª Joana Helena de C. Marques Penapólis
156 EE Profª Yone Dias de Aguiar Penapólis
157 EE Maria Eunice Martins Ferreira Avanhandava
158 EE José Carlos da Silva Barbosa
159 EEI India Maria Rosa Braúna
160 EE Ester Eunice Almeida Faria de Oliveira Penápolis
161 EE Joana Helena de Castilho Marques Penápolis
162 EE Yone Dias de Aguiar Penápolis
163 EE Paulo Luiz Valeiro Piracicaba
164 EE Augusto Melega Piracicaba
165 EE Odilon Correa Rio Claro
166 EE Carolina Augusta Seraphim Rio Claro
167 EE João Batista Leme Rio Claro
168 EE Delcio Baccaro Rio Claro

 Educação
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Resoluções, de 10-6-2015
Homologando, com fundamento no § 1º do artigo 9º, 

da Lei 10.403, de 6 de julho de 1971, os pareceres abaixo 
relacionados:

Parecer CEE 263/15 - que aprova, com fundamento na 
Deliberação CEE 99/2010, o pedido de Renovação do Reconheci-
mento do Curso Superior de Tecnologia em Mecânica: Processos 
de Soldagem, oferecido pela FATEC Pindamonhangaba, do 
Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, pelo 
prazo de cinco anos;

Parecer CEE 264/15 - que aprova, com fundamento na Deli-
beração CEE 99/2010, o pedido de Reconhecimento do Curso 
Superior de Tecnologia em Gestão de Serviços, oferecido pela 
FATEC Indaiatuba, do Centro Estadual de Educação Tecnológica 
Paula Souza, pelo prazo de três anos;

Parecer CEE 265/15 - que aprova, com fundamento na 
Deliberação CEE 99/2010, o pedido de Renovação do Reco-
nhecimento do Curso de Direito, do Instituto Municipal de 
Ensino Superior de Bebedouro “Victório Cardassi”, pelo prazo 
de cinco anos;

Parecer CEE 266/15 - que aprova, com fundamento na 
Deliberação CEE 99/2010, o pedido de Renovação do Reconhe-
cimento do Curso de Bacharelado em Odontologia, do Instituto 
Municipal de Ensino Superior de Catanduva - IMES, pelo prazo 
de três anos;

Parecer CEE 267/15 - que aprova, com fundamento na 
Deliberação CEE 99/2010, o pedido de Renovação do Reconhe-
cimento do Curso Superior de Tecnologia em Eletrônica Automo-
tiva, oferecido pela FATEC Santo André, do Centro Estadual de 
Educação Tecnológica Paula Souza, pelo prazo de cinco anos;

Parecer CEE 268/15 - que aprova, com fundamento na 
Deliberação CEE 99/2010, o pedido de Renovação do Reconhe-
cimento do Curso de Ciências Contábeis, do Instituto Municipal 
de Ensino Superior de Bebedouro “Victório Cardassi”, pelo prazo 
de três anos;

Parecer CEE 269/15 - que aprova, com fundamento na 
Deliberação CEE 99/2010, o pedido de Renovação do Reconhe-
cimento do Curso Superior de Tecnologia em Processos Meta-
lúrgicos, oferecido pela FATEC Sorocaba, do Centro Estadual de 
Educação Tecnológica Paula Souza, pelo prazo de cinco anos;

Parecer CEE 270/15 - que aprova:
- Com fundamento na Deliberação CEE 99/2010, o pedido 

de Renovação do Reconhecimento do Curso de Engenharia Ele-
trônica - ênfase em Telecomunicações, do Centro Universitário 
Fundação Santo André, pelo prazo de três anos;

- Convalidam-se os atos escolares praticados no período em 
que o Curso permaneceu sem o Reconhecimento;

Parecer CEE 271/15 - que aprova:
- Com fundamento nas Deliberações CEE 99/2010 e 

111/2012, o pedido de Renovação do Reconhecimento do 
Curso de Licenciatura em Geografia, da Faculdade de Ciências e 
Tecnologia do Campus de Presidente Prudente, da Universidade 
Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, pelo prazo de 
cinco anos;

- Convalidam-se os atos escolares praticados no período em 
que o Curso permaneceu sem o Reconhecimento;

Parecer CEE 272/15 - que aprova:
- Com fundamento nas Deliberações CEE 99/2010 e 

111/2012, o pedido de Renovação do Reconhecimento do 
Curso de Licenciatura em Geografia, do Instituto de Geociências 
e Ciências Exatas do Campus de Rio Claro, da Universidade 
Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, pelo prazo de 
cinco anos;

- Convalidam-se os atos escolares praticados no período em 
que o Curso permaneceu sem o Reconhecimento;

Parecer CEE 278/15 - que aprova:
- Que credencia o Centro de Educação Tecnológica da Fun-

dação Indaiatubana de Educação e Cultura - FIEC;
- O funcionamento do Curso Superior de Tecnologia em 

Processos Químicos, proposto pela Fundação Indaiatubana de 
Educação e Cultura - FIEC, a ser oferecido gratuitamente, nos 
termos do Projeto Pedagógico apresentado;

Parecer CEE 279/15 - Considera que a adequação curricular 
do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, encaminhada 
pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” 
- UNESP / Campus do Litoral Paulista - São Vicente, atende a 
Deliberação CEE 111/2012, alterada pelas Deliberações CEE 
126/14 e 132/15, a qual passa a ter vigência a partir do ano 
letivo de 2015.

Homologando:
com fundamento no § 1º do artigo 9º, da Lei 10.403, de 6 

de julho de 1971, o Parecer CEE 280/15, que aprova o Termo de 
Convênio a ser firmado entre o Estado de São Paulo, através da 
Secretaria de Estado da Educação e a Fundação Padre Anchieta 
- TV Cultura;

com fundamento no § 1º do artigo 9º, da Lei 10.403, de 6 
de julho de 1971, o Parecer CEE 281/15, que aprova a celebração 
do Convênio entre o Estado de São Paulo, por meio da Secretaria 
de Estado da Educação, a Fundação para o Desenvolvimento 
da Educação - FDE, objetivando a contratação de serviços 
preliminares de projetos e sondagem (manutenção/combate 
a incêndio), em 260 (duzentas e sessenta) Escolas da Rede 
Estadual, conforme quadro abaixo, às disposições do Decreto 
56.819/2011, em conformidade com os Decretos 58.488/2012 
e 59.215/2013, alterado pelo Decreto 60.868, de 29-10-2014.

NOME DA ESCOLA MUNICÍPIO
001 DER Marilia - Sede Marília
002 EE Arno Hausser Ilha Solteira
003 EE Lea Silva Moraes Ilha Solteira
004 EE Leopoldino Meira de Andrade Matão
005 EE Pres Afonso Pena Lins
006 EE Prof. Wolney Radighieri Lins
007 EE Ary Barroso São Paulo
008 EE Prof. Narbal Fontes São Paulo
009 EE Narbal Fontes São Paulo
010 EE Casimiro de Abreu São Paulo
011 EE/ETEC Mauro de Oliveira/Guaracy Silveira

(CL Descentr) São Paulo
012 EE Aristides de Castro São Paulo
013 EE Prof. Ceciliano José Ennes São Paulo
014 EE Pedro Fonseca São Paulo
015 EE Adolfino Arruda Castanho São Paulo
016 EE Dr. Kyrillos São Paulo
017 EE Luis Elias Attie São Paulo
018 EE Prof. João Cruz Costa São Paulo
019 EE Prof. Luiz Cintra do Prado São Paulo
020 Ee/Etec/Cel Pres Roosevelt/Carlos de Campos

(Cl Descentr) São Paulo/Liberdade
021 EE/CEL Julia Macedo Pantoja São Paulo
022 EE/ETEC Brisabella Almeida Nobre/

Martin Luther King (Cl Descentr) São Paulo
023 EE Carolina Augusta da Costa Galvao São Paulo
024 EE Olga Benatti São Paulo
025 EE José Heitor Carusi São Paulo
026 EE Oswaldo Guerner Gonzalez São Paulo
027 EE/ETEC Teotonio Alves Pereira/Getulio Vargas

(Cl Descentr) São Paulo
028 EE Mildre Alvares Biaggi São Paulo
029 EE Prof. Odon Cavalcanti São Paulo
030 EE Odon Cavalcanti São Paulo
031 EE Astrogildo Silva São Paulo
032 EE Melvin Jones São Paulo

eascachetti
Realce
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