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1

Dados da IES
Centro Federal de Educação Tecnológica de Santa Catarina – CEFET-SC
Rua 14 de Julho, 150 – Enseada dos Marinheiros – Coqueiros
CEP: 88.075-010 – Florianópolis - Santa Catarina
Fone: +55 (48) 3271-1400
FAX: +55 (48) 3271-1416
Endereço internet: www.cefetsc.edu.br
E-mail: direcao@cefetsc.edu.br
CNPJ: 81.531.428/0001-62

2

Dirigentes
Dados dos dirigentes responsáveis pela viabilização do programa.
z

Reitor ou equivalente
CPF: 464.521.509.44
NOME: Consuelo Aparecida Sielski Santos
TELEFONE: (48) 3271-1401
E-MAIL INSTITUCIONAL: direcao@cefetsc.edu.br

z

Pró-reitor ou equivalente
CPF: 591.649.809-87
NOME: Maria Clara Kaschny Schneider
TELEFONE: (48) 3271-1406
E-MAIL INSTITUCIONAL: dpp@cefetsc.edu.br

z

Coordenador do programa
CPF: 671.715.244-34
NOME: André Roberto de Sousa
TELEFONE: (48) 3221-0600
E-MAIL INSTITUCIONAL: asouza@cefetsc.edu.br

z

Diretor da unidade a qual pertence o programa
CPF: 738.937.149-87
NOME: Carlos Ernani da Veiga
TELEFONE: (48) 3221-0505
E-MAIL INSTITUCIONAL: direcaofpolis@cefetsc.edu.br

3

Proposta/Curso

Nome do Programa: Mecatrônica (PPGM)
Área básica: Projeto de Máquinas
Área de avaliação: Engenharias III
Nível do curso proposto: Mestrado Profissional
Situação do curso: Em projeto
Histórico do curso na CAPES: N – Proposta nova (apresentado pela 1a. vez)
Vinculado à Graduação Tecnológica em Automação Industrial – Desde 2002
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4

Infra-Estrutura

4.1 Administrativa
O programa dispõe de infra-estrutura administrativa exclusiva dentro do Departamento
Acadêmico de Metal-Mecânica (DAMM), da Unidade Florianópolis do CEFET-SC.
Essa infra-estrutura administrativa conta com 3 (três) técnicos-administrativos em educação (1
para apoio técnico em mecânica, 1 para apoio técnico em elétrica, e outro para secretariado), e as salas
da secretaria, da coordenação, e de reunião do programa.

4.2 Sala para Docentes
Atualmente, os professores vinculados ao programa possuem salas individuais e/ou coletivas
para desenvolvimento de suas atividades acadêmicas. Alguns destes ambientes serão reestruturados
para oferecer condições de trabalho que priorizem a privacidade, a otimização e racionalização dos
espaços, a comunicação, e o acesso aos recursos.
Cada ambiente dispõe de um ramal/extensão telefônico, acesso a rede de computadores, e
recurso de impressão, xerografia, e escaneamento.

4.3 Sala de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
Este ambiente comportará o espaço onde os alunos do programa desenvolverão suas atividades
extra-classe, de estudo e desenvolvimento. Neste ambiente, conta-se com mobiliário para 20 alunos,
ramal telefônico, bancadas de experimentos/leitura, além de 10 bancadas com computadores e acesso a
internet por meio de rede com fio e sem fio (wireless).

4.4 Sala de Orientação
Com o objetivo de facilitar a relação aluno-professor, está reservado e aprovado um espaço de
orientação, dedicado aos alunos do PPGM. Essa sala fica conjugada à de pesquisa, desenvolvimento e
inovação

4.5 Laboratórios para Pesquisa
A infra-estrutura laboratorial do PPGM conta com o suporte dos Laboratórios dos
Departamentos Acadêmicos de Metal-Mecânica, Eletrônica e Eletrotécnica, do CEFET-SC, da
Unidade Florianópolis. Atualmente, essa infra-estrutura laboratorial já é utilizada pelo curso de
graduação tecnológica em Automação Industrial, o qual esta proposta é vinculada.
Além disso, existem laboratórios que possuem uma maior carga horária mais dedicada ao
PPGM e são explicitadas no anexo deste projeto. Nesse anexo, algumas características dos laboratórios
podem ser observadas, a saber: o nome/identificação, o departamento ao qual pertencem, a descrição
da sua infra-estrutura, condições e quais são as disciplinas que os utilizam.

4.6 Biblioteca
O PPGM contará com a infra-estrutura de bibliotecas do sistema CEFET-SC. Em cada unidade
do CEFET-SC existe uma biblioteca própria com títulos na área de engenharia. Na Unidade
Florianópolis, sede do PPGM, a biblioteca conta com 7999 títulos, em dados até dez/2003. Deste total,
1968 títulos são da área de Engenharia, além disso conta com 1 periódico nacional impresso. De
jan/2004 a fev/2008, teve-se o acréscimo de mais 2178 títulos, sendo que 222 títulos são da área de
Engenharia.
O CEFET-SC é conveniado à Biblioteca Central da Universidade Federal de Santa Catarina,
pela qual é possível o acesso aos alunos do PPGM ao acervo impresso e digital. Além disso, também
dispõe de acesso realizado pelo programa COMUT (Comutação Bibliográfica) do IBICT (Instituto
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Brasileira de Informação em Ciência e Tecnologia).
.
Consulta online pelo endereço da internet: http://biblioteca.cefetsc.edu.br/sophia_web.

5

Caracterização da Proposta

5.1 Contextualização institucional e regional da proposta
O histórico da Unidade Florianópolis se confunde com a própria história do CEFET-SC até
1988. A Unidade Florianópolis era única no Estado. Somente neste ano de 1988, perde esta
característica, com a implantação da Unidade São José. Entretanto, ainda se mantém como Sede do
Sistema até o ano de 2006.
Ao longo do tempo, o Estabelecimento de ensino passa por sucessivas e importantes mudanças
estruturais, o que lhe rende a denominação de Liceu Industrial de Florianópolis, em 1937, Escola
Industrial de Florianópolis, em 1942, Escola Industrial Federal de Santa Catarina, em 1962, Escola
Técnica Federal de Santa Catarina, em 1968 e, finalmente, transformada em CEFET nos termos da Lei
no 8.948, de 08 de dezembro de 1994.
Florianópolis é composta por uma ilha oceânica de 424 km2 e uma pequena península
continental de 12 km2, totalizando 436 km2, onde habitam pouco mais de 406 mil pessoas (estimativa
IBGE em 2006). Localizada entre as principais capitais do Brasil e da América Latina, faz parte da rota
do Mercosul e é circuito de muitos eventos internacionais.
Florianópolis é o maior município da recém criada região metropolitana composta por nove
cidades: Águas Mornas, Antonio Carlos, Biguaçú, Governador Celso Ramos, Palhoça, Santo Amaro da
Imperatriz, São José e São Pedro de Alcântara. Possui uma taxa de urbanização de 97%, uma
densidade demográfica de 760 hab./km2, um produto interno bruto de R$ 4,2 milhões (2000) e PIB per
capita de R$ 12.292,00.
Além de ser a capital do Estado de Santa Catarina, comanda a região formada por 22
municípios, chamada Grande Florianópolis. Florianópolis destaca-se como centro regional na
prestação de serviços e no comércio. Além disso, sua condição de capital do Estado determina sua
atuação como centro político-administrativo. O setor terciário é o mais expressivo no Estado, pois
além de ser integrado pelas sedes do governo estadual e das representações de órgãos e entidades
federais, engloba um centro comercial e de serviços bastante desenvolvido e diversificado,
especialmente nas atividades bancárias, educacionais e de saúde.
O segmento do turismo, embora realizado prioritariamente de janeiro a março, com pouco
desenvolvimento no período de inverno, representa uma grande movimentação na economia local,
determinando diretamente o aumento da renda per capita.
O setor secundário vem, nos últimos anos, apresentando grande desenvolvimento, notadamente
na indústria do vestuário, alimentos, móveis, bebidas, mas, principalmente, na chamada indústria não
poluente da microinformática.
O destaque no setor industrial é o parque tecnológico, formado por cerca de 300 empresas de
ponta, que geram mais de 3 mil empregos diretos e outros 14 mil indiretos, determinando um
faturamento de R$ 500 milhões ao ano. O sucesso do parque tecnológico está ligado à presença de
incubadoras, que garantem apoio ao surgimento de empresas.
5.1.1 Os pólos regionais no Estado
O estado está localizado em uma posição estratégica no Mercosul. A capital, Florianópolis, está
a 1.850 km de Buenos Aires (Argentina), a 1.350 km de Assunção (Paraguai), a 1.360 km de
Montevidéu (Uruguai), a 705 km de São Paulo, a 1.144 km do Rio de Janeiro e a 1.673 km de Brasília.
Economicamente, Santa Catarina ocupa a sétima posição na formação do Produto Interno
Bruto brasileiro, mesmo possuindo 3% da população do país. A economia do Estado é uma das mais
equilibradas do país e suas regiões econômicas têm como garantir a qualidade de vida de seus
moradores.
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O Estado de Santa Catarina possui uma indústria de transformação que ocupa a quarta posição
no país em quantidade de empresas e a quinta em número de trabalhadores. O Estado ocupa a oitava
posição nacional em produtos de exportação. O PIB catarinense é o sétimo do país: o setor secundário
participa com 49%, o setor primário com 17% e o terciário com 34%.
O Estado de Santa Catarina é caracterizado por apresentar micro-regiões bem definidas do
ponto de vista sócio-econômico. No norte, predominam a indústria moveleira, de malhas e de motores.
No sul, predominam a extração mineral, a produção cerâmica e de descartáveis plásticos. No planalto
serrano, predominam a agropecuária e a indústria madeireira. No oeste, a agroindústria, com a
produção de frutas e de aves congeladas para exportação. E na região chamada Grande Florianópolis,
há predomínio do setor tecnológico e de serviços ligados ao turismo, à administração pública e ao
ensino. Portanto, Santa Catarina apresenta seis eixos industriais claramente identificados:
agroindustrial, eletro-metal-mecânico, mineral, florestal, têxtil e vestuário, tecnológico.
No comércio, Santa Catarina apresenta duas classes: comércio interno e comércio externo e,
ainda, o comércio varejista e atacadista. Isso gera em torno de 131 mil empregos. Outra atividade de
destaque da economia catarinense é a agricultura, com vários produtos em primeiro ou segundo lugar
no ranking nacional de produção. A indústria pecuária e os pólos tecnológicos vêm ganhando grande
importância na economia, onde o Estado já conta com três pólos tecnológicos: Florianópolis,
Blumenau e Joinville.
Os índices sociais do estado estão entre os melhores do país; a renda per capita catarinense é de
12.159 reais, a quinta maior do Brasil. Santa Catarina tem uma taxa de mortalidade infantil de 15,2 em
cada mil nascidos vivos e apresenta o segundo maior índice de alfabetização entre os estados do país,
atrás apenas do Distrito Federal.
A sua colonização foi largamente efetuada por imigrantes europeus: os açorianos portugueses
colonizaram o litoral no século XVIII; os alemães colonizaram o Vale do Itajaí e o norte catarinense
em meados do século XIX, e os italianos colonizaram o sul do estado no final do século. O oeste
catarinense foi colonizado por gaúchos de origem italiana e alemã na primeira metade do século XX.
Já Florianópolis é a capital de Santa Catarina e uma das três ilhas-capitais do Brasil.
Originalmente denominada Nossa Senhora do Desterro, em alusão à sua padroeira, ou simplesmente
Desterro, seu nome foi alterado ao fim da Revolução Federalista, em 1894, em homenagem ao então
presidente da República Floriano Peixoto. Deste nome deriva o apelido Floripa, pelo qual a cidade é
amplamente conhecida.
Destaca-se por ser a capital brasileira com o melhor índice de desenvolvimento humano (IDH),
da ordem de 0,875, segundo relatório divulgado pela ONU em 2000. Esse índice também a torna a
quarta cidade brasileira com a melhor qualidade de vida, atrás apenas de São Caetano do Sul e Águas
de São Pedro, no estado de São Paulo e Niterói (RJ).
5.1.2 O Perfil da Instituição
Do ponto de vista educacional e de gestão, inúmeras transformações têm ocorrido no CEFETSC. A Instituição vem desenvolvendo maturidade didático-pedagógica, ampliando as áreas de atuação
e a oferta de vagas e modificando a natureza dos cursos; descentralizou-se, inovou e renovou-se em
termos administrativos, democratizando o sistema administrativo e o relacionamento entre as pessoas;
ampliou, readaptou e reformou seu espaço físico interno e externo; incentivou e conquistou o aumento
do nível de capacitação de seus recursos humanos; implantou tecnologia da informação na área
administrativa e no currículo escolar; desenvolveu a pesquisa e implementou trabalhos de extensão,
conhecidos e respeitados em todo o território catarinense.
5.1.2.1

A finalidade e os objetivos

O CEFET-SC tem por finalidade formar e qualificar profissionais no âmbito da educação
tecnológica, nos diferentes níveis e modalidades de ensino, para os diversos setores da economia, bem
como realizar pesquisa aplicada e promover o desenvolvimento tecnológico de novos processos,
produtos e serviços, em estreita articulação com os setores produtivos e a sociedade, especialmente de
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abrangência local e regional, oferecendo mecanismos para a educação continuada (artigo 2o. do
Estatuto do CEFET-SC).
5.1.2.2

A missão e a visão de futuro

A missão do CEFET-SC é “desenvolver e difundir conhecimento científico e tecnológico,
formando indivíduos para o exercício da cidadania e da profissão”.
A visão de futuro do CEFET-SC é “consolidar-se como centro de excelência em educação
profissional e tecnológica no Estado de Santa Catarina”.
5.1.2.3

As áreas de atuação

As áreas de atuação atuais e onde o CEFET-SC deseja atuar segundo o seu PDI, estão
apresentadas na lista abaixo, e ilustradas na Figura 2.
1. Formação Inicial e Continuada
x
Especialização, Atualização, Aperfeiçoamento, Capacitação
2. Técnico
x
PROEJA, Subseqüente e Integrado ao Ensino Médio
x
Especialização, Atualização, Aperfeiçoamento, Capacitação
3. Graduação Tecnológica
x Tecnologia, Engenharia*, Licenciatura*
x Especialização, Atualização, Aperfeiçoamento, Capacitação
4. Pós-graduação
x
Lato sensu
x
Stricto Sensu*
* Áreas que o CEFET-SC deseja atuar nos próximos anos, conforme o PDI.

Figura 1. Áreas de atuação.
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5.1.2.4

O histórico

CEFET-SC é o resultado de uma evolução que teve origem no ano de 1909, quando a sociedade
passava da era do trabalho artesanal para o trabalho industrial, nascia em Florianópolis a Escola de
Aprendizes Artífices. Seu objetivo era proporcionar formação profissional aos filhos de classes sócioeconômicas menos favorecidas. Assim, em 01 de setembro de 1910, instala-se na capital catarinense,
num prédio situado na Rua Vítor Konder, oferecido pelo Governo do Estado, a então Escola de
Aprendizes Artífices de Santa Catarina.
Na Florianópolis de 1909, a Instituição oferecia, além do ensino primário, formação em
desenho e oficinas de tipografia, encadernação e pautação. Oferecia também cursos de carpintaria da
ribeira, escultura e mecânica, que compreendia ferraria e serralheria, para atender a necessidade da
sociedade de Florianópolis, que se deslocava através de bondes puxados a burro e embarcações que
transportavam carga do continente para abastecer a ilha. Essa era a tecnologia plenamente difundida no
início do século passado. Assim, a Instituição trabalhava em consonância com os avanços tecnológicos
de seu tempo para atender as demandas do setor produtivo e da sociedade da época, que necessitavam
de soluções em comunicação por meio impresso, e soluções em transporte, que tinha como principal
tecnologia a produção de pequenas embarcações e a produção de ferraduras.
Dez anos após a sua instalação, a Escola de Aprendizes Artífices de Santa Catarina transfere-se
para outro prédio, agora situado à Rua Presidente Coutinho, onde permanece até o ano de 1962,
quando então se transfere, em definitivo, para o atual prédio localizado na Avenida Mauro Ramos. Em
meados do século passado, a Instituição ocupava-se no ensino de desenho técnico industrial, mecânica
de máquinas, agrimensura, eletromecânica e edificações, que eram as atividades que tiveram grande
crescimento em decorrência das transformações ocorridas durante e após a Segunda Guerra Mundial.
Nas décadas de 70 e 80, foram implantados os cursos de Eletrotécnica, Estradas, Saneamento,
Eletrônica, Telecomunicações, Refrigeração e Ar Condicionado, motivados principalmente pelo
“milagre brasileiro”, que fomentou o uso da tecnologia para o desenvolvimento econômico e, ao final
da década de 80, instalava-se a primeira unidade de ensino em outro município: São José. Após a
década de 90, com a chegada da era dos serviços e da informática, acompanhando a demanda, a
Instituição passou a oferecer outros cursos, tais como: Segurança no Trabalho, Enfermagem e
Informática. No início da década, é criada a Unidade Jaraguá do Sul com cursos na área Têxtil e
Eletromecânica. Os cursos de Radiologia Médica, Automação Industrial, Construção de Edifícios,
Design de Produto, Sistemas de Telecomunicações, Sistemas Digitais (atualmente denominado
Sistemas Eletrônicos), Gestão de Sistemas de Energia e Gestão da Tecnologia da Informação, são
cursos superiores de graduação tecnológica criados após o ano 2000, seguindo a tendência de
valorização das profissões do setor de serviços. Essa tendência foi reforçada pela oferta de cursos na
área de Turismo e Gastronomia, com a criação da Unidade Continente, que veio oferecer Curso de
Hospedagem no ano de 2006. Neste mesmo ano, foi inaugurada a Unidade Chapecó, que veio oferecer
os cursos de Eletroeletrônica e Mecânica industrial, e a Unidade Joinville, que oferece também estes
cursos, além de Enfermagem. Este último já era ofertado desde 1995, como extensão da Unidade
Florianópolis.
Em suma, ao longo do tempo, o estabelecimento de ensino passa por sucessivas e importantes
mudanças estruturais, o que lhe rendeu a denominação de Liceu Industrial de Florianópolis, em 1937;
Escola Industrial de Florianópolis, em 1942; Escola Industrial Federal de Santa Catarina, em 1962;
Escola Técnica Federal de Santa Catarina, em 1968 e, finalmente, transformada em CEFET, no ano de
2002, cujo processo foi deflagrado com pleno êxito através da ampliação e diversificação de suas
atividades, especialmente com a implantação de cursos de graduação tecnológica, de cursos de pósgraduação em nível de especialização e da consolidação da pesquisa e da extensão.
Atualmente, vivenciamos um momento histórico para a Rede Federal, com o Plano de
Expansão I e II. Em Santa Catarina, havia apenas 3 unidades até o ano de 2005. Em 2006, foram
inauguradas 3 unidades: Chapecó, Joinville e a do Continente que foi federalizada. Em 2007, iniciaram
as aulas na Unidade Araranguá. Com o plano de expansão II, serão 15 unidades no estado catarinense.
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Esse intenso processo de revitalização da Rede Federal foi discutido na 1º Conferência
Nacional de Educação Profissional e Tecnológica (CONFETEC) em novembro de 2006. Nesse evento,
foi possível observar a fragilidade da Rede e a necessidade de um novo ordenamento jurídico.
Com a implantação do Plano de Desenvolvimento da Educação, a transformação dos CEFET’s
em IFET’s passou a ser prioridade para a educação profissional. E para tanto, o CEFET-SC
encaminhou ao MEC, o projeto de transformação em Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia – IFET, atendendo à chamada pública MEC/SETEC 002/2007.
A Figura 1 resume essa evolução histórica, quase secular, do CEFET-SC.

FIGURA 2. Evolução histórica do CEFET-SC: Linha do Tempo.
5.1.2.5

A distribuição das Unidades no Estado

Atento a esse contexto econômico no Estado de Santa Catarina, o CEFET-SC tem procurado
orientar seus cursos para atender a demanda profissional das empresas que compõem os setores mais
pujantes da economia. O CEFET-SC vem buscando a disseminação da educação profissional e
tecnológica por todas as regiões do Estado de Santa Catarina. O desempenho deste seu papel social,
por meio da inserção de ensino profissional e tecnológico, público e gratuito, tem se concretizado de
modo a auxiliar e promover o desenvolvimento de todas as regiões do Estado. Algumas unidades de
ensino já estão implantadas e outras estão em fase adiantada de implantação.
Diante deste panorama estadual, verifica-se a grande demanda educacional que se apresenta ao
CEFET-SC para o desenvolvimento do Estado, sobretudo em termos de educação profissional e
tecnológica. Vinculado ao Ministério da Educação, o Centro Federal de Educação Tecnológica de
Santa Catarina constitui-se num sistema composto por seis unidades de ensino: Florianópolis, São
José, Jaraguá do Sul, Joinville, Chapecó e Continente (Florianópolis).
Uma nova Unidade está em fase de construção em Araranguá. Outras unidades de ensino serão
implantadas (aprovadas no Plano de Expansão II do Governo Federal), em Videira (sede)/Caçador
(extensão), Lages (sede)/Urupema (extensão), Itajaí, Criciúma, São Miguel do Oeste, Canoinhas e
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Gaspar. Dessa forma, o Sistema CEFET-SC estará brevemente composto por 14 unidades de ensino.
O Estado apresenta grandes perspectivas em função da posição central no MERCOSUL, do
potencial econômico, das condições favoráveis para a produção agropecuária, do desenvolvimento da
agroindústria e do potencial hidrelétrico do Estado com a construção de novas usinas. O parque
industrial do Estado é diversificado e encontra-se em processo de crescimento e de necessidade de mão
de obra muito bem qualificada. As indústrias do ramo metal-mecânico produzem equipamentos para os
mercados nacional e internacional, além dos ramos de plásticos, embalagens, transportes, móveis,
bebidas, biotecnologia na industrialização de carnes, softwares, confecção e outros. Destacam-se,
também, os setores do comércio e de serviços.
A demanda educacional que se apresenta para o CEFET-SC, rumo ao desenvolvimento do
Estado é necessária e emergente. A concretização dos objetivos propostos estará favorecendo o
cumprimento do seu papel social, por meio da inserção de ensino profissional e tecnológico, público e
gratuito, e promovendo o desenvolvimento de todas as regiões do Estado de Santa Catarina.

FIGURA 3. Unidades do CEFET-SC

5.2 A Pós-Graduação e a Pesquisa
5.2.1 Contextualização
O CEFET-SC vem desenvolvendo pesquisa tecnológica aplicada realizada por quadro
profissional próprio formado por servidores graduados, especialistas, mestres e doutores, bem como
por estudantes estagiários do ensino profissionalizante de nível técnico e tecnológico.
A atividade de pesquisa no CEFET-SC é um dos meios de geração de conhecimento próprio e
de soluções tecnológicas. Para isso, leva em conta a identificação do avanço tecnológico e das
necessidades da sociedade e do setor produtivo. A conseqüente difusão desse conhecimento, por meio
dos cursos de nível técnico e tecnológico que mantém, resulta em forte interação entre pesquisa,
extensão e ensino.
A Diretoria de Pós-Graduação e Pesquisa (DPP) foi criada em agosto de 2006 e é composta de
uma Coordenação de Pesquisa e uma Coordenação de Pós-graduação. A Diretoria de Pós-graduação
vem desenvolvendo ações e parcerias com diversas instituições de ensino superior (UFSC, UDESC
entre outras) e também com empresas, visando ao aperfeiçoamento e fortalecimento do campo
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científico e tecnológico da Instituição.
O principal objetivo desta Diretoria é melhorar significativamente as produções científicas dos
docentes e discentes, de modo a estimular o desenvolvimento de soluções tecnológicas, de forma
criativa, estendendo seus benefícios à comunidade. Além disso, através de suas ações com empresas e
universidades, busca fortalecer os cursos de especialização e implantar os cursos de pós-graduação
stricto sensu como este projeto de novo curso de Mestrado Profissional.
A política de ensino, pesquisa e extensão do CEFET-SC consiste em:
x
Melhoria contínua da qualidade do ensino público e gratuito;
x
Ampliação e diversificação da oferta de educação profissional e tecnológica, visando à
verticalização do ensino de Santa Catarina;
x
Adoção de estratégias para inclusão e permanência do aluno;
x
Incremento das atividades de pesquisa e extensão como instrumento de interação do CEFETSC com a comunidade.
Para melhor divulgação dos trabalhos desenvolvidos pela comunidade, foi reeditada a Revista
Scripta. Outro veículo midiático é o Farol Tecnológico, que visa à prospecção de informações, na
Internet, sobre eventos científicos ou gerais de interesse da comunidade do CEFET-SC, com
divulgação por e-mail para todos os servidores, objetivando facilitar a participação dos interessados e
agilizar a pesquisa.
Na consecução do objetivo referente à pesquisa, o CEFET-SC se caracteriza pela realização de
pesquisas aplicadas e prestação de serviços.
Uma das ações para a consolidação da pesquisa é o direcionamento para a aproximação com os
órgãos e empresas de fomento à pesquisa, como: CNPq, Ministério da Ciência e Tecnologia, Eletrosul,
CELESC, FAPESC entre outros. Outras ações são a ampliação de recursos financeiros e o aumento no
número de pesquisadores e grupos de pesquisa cadastrados no CNPq.
Buscando permanentemente o cumprimento de seus objetivos e de sua missão, o CEFET-SC
propõe e desenvolve ações previstas em seu Plano Estratégico, que visam a disciplinar e fortalecer a
pesquisa, o desenvolvimento tecnológico e a inovação, das quais são destacadas:
1- A criação do INTEC - Instituto Tecnológico e Cientifico, uma organização social que visa ao
fomento e à viabilização de projetos de pesquisa aplicada, consultorias, assessorias e demais
serviços que podem ser desenvolvidos pelo CEFET-SC. Uma Instituição de apoio, com um
Conselho superior formado por professores do CEFET-SC e uma Gerência executiva específica
que mostra um grande potencial de articulação com o setor produtivo, não apenas na região da
Grande Florianópolis;
2- Implantação da Incubadora de Empresas no município de São José. Constituída
juridicamente em 2003, funciona em sede provisória na Unidade São José. Atualmente, a
prefeitura doou um terreno para a construção da sede própria. Um projeto para abrigar 30
empresas em 2007/2008;
3- Implantação de Pré-Incubadoras de Projetos: com o objetivo de preparar as empresas para
serem incubadas, o projeto visa à qualificação de jovens empreendedores desenvolverem
projetos dentro dos próprios laboratórios e espaços específicos nas Unidades de Florianópolis,
São José e Jaraguá do Sul;
4- Participação em programas específicos do SEBRAE, que visam à promoção da Inovação em
micro e pequenas empresas, como o SEBRAETEC e nos programas de qualificação
(treinamento) de novos empreendedores;
5- Implantação do Setor de Fomento ao registro de marcas e patentes, para apoiar
pesquisadores, projetos e empresas na proteção industrial. Somente no CEFET-SC, no ano de
2005, foram produzidos 36 novos produtos passíveis de requerimento de patente;
6- Criação do Centro de Inovação de Produtos – CIP com o objetivo de reunir, em um espaço
físico específico, laboratórios, equipamentos e pesquisadores de diversas áreas para o
desenvolvimento de tecnologias visando a inovação de produtos para empresas do setor de
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eletroeletrônica, metal-mecânica e plásticos;
7- Promoção de eventos de Ciência e Tecnologia abertos ao público externo. Na II Semana
Nacional de Ciência e Tecnologia do CEFET-SC, realizada em outubro de 2005, foram
apresentados em torno de 140 trabalhos em 30 estandes. A III Semana Nacional de Ciência e
Tecnologia foi realizada em outubro de 2007, na Praça da Alfândega, onde circulam mais de 50
mil pessoas diariamente;
8- Investimento em ações de divulgação da Instituição correlatas ao setor, como o patrocínio ao
projeto dos “20 anos do Pólo Tecnológico da Grande Florianópolis”: um projeto de resgate
histórico do Pólo Tecnológico produzido por uma produtora independente que teve como
apoiadores do projeto: FINEP, UFSC, FAPESC, Ministério da Ciência e Tecnologia, ACATE,
Sapiens Parque.
5.2.2 A Pós-graduação
A IES oferece cursos de pós-graduação em nível de especialização (lato sensu). Esses cursos
caracterizam-se como atividade de extensão e são oferecidos esporadicamente, podendo ter início em
qualquer época do ano, desde que devidamente aprovados pelos órgãos colegiado(s) e conselho(s)
competentes.
A partir de dados de 2007, foram ofertados quatro cursos de especialização lato sensu com um
total de 250 alunos matriculados:
z Curso de Especialização em Gestão Pública;
z Curso de Especialização em Desenvolvimento de Produtos Eletrônicos;
z Curso de Especialização em Educação Profissional Técnica Integrada ao Ensino Médio na
Modalidade de Jovens e Adultos;
z Curso de Especialização em Educação de Surdos.
5.2.3 A Pesquisa
A conquista de bolsas por meio dos programas PIBITI (Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação) e PIPC (Programa de Incentivo à Produção
Científica) foram as principais realizações da Diretoria de Pós-graduação e Pesquisa (DPP) em 2007.
Por meio do PIPC, pela primeira vez o CEFET-SC passa a fomentar a pesquisa interna. O projeto para
obter as bolsas PIBITI foi encaminhado em 2006, o que resultou em 10 bolsas aos alunos do CEFETSC. O PIPC garantiu 20 bolsas, sendo 10 para os alunos e 10 para os professores-pesquisadores.
Em dezembro de 2007, na Unidade Florianópolis, ocorreu o II Seminário de Pesquisa: A
Iniciação Científica no CEFET-SC, onde ambos os programas apresentaram os resultados das
pesquisas realizadas, para toda a comunidade. Para 2008, a instituição vai dobrar os números de bolsas
do PIPC, passando o total para 20 bolsas para alunos e 20 para os docentes.
A DPP organizou em Agosto de 2007, a 1a. Jornada da Produção Científica da Educação
Profissional e Tecnológica da Região Sul, um evento que teve 448 trabalhos inscritos. Na Jornada
Nacional, realizada em São Luís-MA, o CEFET-SC teve 17 participantes, o que representa pouco, mas
foi substancial considerando as dificuldades de conseguir recursos.
A DPP conseguiu também em 2007 implantar o doutorado interinstitucional (DINTER) em
Educação, em parceria com a UFSC. Há 9 (nove) professores do CEFET-SC fazendo doutorado em
Educação Científica e Tecnologia. Para 2008, a meta é instituir o DINTER em Automação e Sistemas
em conjunto com a UFSC, e o mestrado interinstitucional (MINTER) em Educação com a Unicamp. É
também uma meta aumentar o número de bolsas do PIQDTER (Programa Institucional de
Qualificação Docente para Rede Federal de Educação Profissional Tecnológica), por meio do qual,
atualmente, tem-se 3 (três) professores fazendo mestrado em Goiás, Paraná e São Paulo.
5.2.3.1

Os grupos de pesquisa instituídos

Os grupos de pesquisa do CEFET-SC, envolvidos em atividades de pesquisa e desenvolvimento
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e cadastrados no diretório de grupos do CNPq, estão relacionados abaixo.
Tabela 1. Grupos de Pesquisa cadastrados no diretório de grupos do CNPQ
Grupos de Pesquisa
Nome do Grupo

Área Predominante

Número de
Pesquisadores

Linhas de pesquisa

GEGSE

Engenharia Elétrica

06

Cognição e
Manualidade em
Design
Núcleo de pesquisa em
Inclusão Digital

Ciências Sociais
Aplicadas; Desenho
Industrial.
Ciências Humanas;
Educação.

06

NET – Núcleo de
Ensino Tecnológico

Engenharia;
Engenharia de
Produção.

04

*Ensino Tecnológico
*Gestão

Gestão Ambiental:
Estudos e Análises

Ciências Exatas e da
Terra

03

Grupo ECOenergia

Ciências Sócias
Aplicadas;
planejamento Urbano
e Regional.

03

GCOMPS

Engenharias;
Engenharia Elétrica.

02

*Análises Físico-químicos e
Biológicos Ambientais
*Gestão Ambiental
*Análise físico-químico
*Bombeamento de Água com
Energia Solar
*Fontes Alternativas de Energia
Eólica
*Programa de Conservação e
Eficiência Energética
*Recursos Hídricos
*Condições de Imagem/Vídeo

Núcleo Tecnologia
Clínica

Ciências da Saúde;
Medicina.

09

Habitat

Engenharias;
Engenharia Civil.

07

01

GMOC -Modelagem do Ciências Sociais
Conhecimento
Aplicadas; Ciências
da Informação.
NERsD
Ciências Exatas e da
Núcleo de Engenharia Terra; Ciências da
de Redes e Sistemas
Computação.
Distribuídos

01

Núcleo Techne

03

Ciências Humanas;
Educação.

05
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*Gerenciamento de Recursos
Energéticos de uma Indústria
*Acessibilidade e Design Inclusivo
*Design de Unidades e Cerâmica
*Sustentabilidade e Colaboração
*Inclusão Digital

*Educação em Saúde
*Proteção Radiológica
*Radiometria
Gerenciamento de Obras
*Habitação Popular
*Matérias de Construção Civil
*Resíduos
*Tecnologia de Construção Civil
*Modelagem do Conhecimento
*Suporte a Aprendizagem
*Administração e Gerência de Redes
*Ensino à Distância
*Gestão pelo lado da demanda no
Setor Elétrico
*Sistemas Distribuídos
*Sistemas Embarcados
*Telemática
*Educação Tecnológica
*Filosofia da Tecnologia

GERAC

Engenharias;
Engenharia
Mecânica.

05

Análise e Otimização
de Máquinas Elétricas

Engenharias;
Engenharia Elétrica.

04

Qualy-EMC

Engenharias;
Engenharia Elétrica.

04

Desenvolvimento de
Máquinas Automáticas
Especiais

Engenharias;
Engenharia
Mecânica.

08

NEPES

Ciências Humanas;
Educação.
Análise de Desempenho Engenharias;
de Motores de
Engenharia
Combustão Interna
Mecânica.
Grupo de
Engenharias;
Desenvolvimento
Engenharia de
Empresarial
produção.
Grupo de Mecânica
Engenharias;
Numérica Aplicada
Engenharia
Mecânica.

03

Núcleo Tecnológico
Educacional e
Educação a Distância
Educação, Trabalho e
Tecnologia.

Ciências Humanas;
Educação.

08

Ciências Humanas;
Educação.

14

Grupo de Pesquisa e
Desenvolvimento em
Sistemas de
Telecomunicações

Engenharias;
Engenharia Elétrica.

04

Grupo de Estudos de
Novas Tecnologias GENTec

Engenharias;
Engenharia Elétrica

07

*Eficiência Energética em Plantas
Industriais
*Treinamento em Chão de Fábrica de
Multiplicadores
*Analise de Máquinas Elétricas
Através de Métodos Numéricos
*Gerenciamento do ciclo de Vida de
Equipamentos Elétricos
*Perdas em Materiais elétricos
*Compatibilidade Eletromagnética
*Ensino de Compatibilidade
Eletromagnética
*Desenvolvimento de máquinas CNC
especiais
*Desenvolvimento de produto e
materiais
*Desenvolvimento de sistemas com
acionamento hidráulico e pneumático
*Educação de surdos

08

*Análise de Motores de Combustão
Interna

03

*Gestão da Informação
*Gestão da inovação Tecnológica
*Organização e Gestão de Processos
*Dinâmica de Estruturas *Dinâmica
dos Fluidos Computacional
*Otimização de Forma Aerodinâmica
*Transferência de Calor e Massa
Computacional
*Comunidades Virtuais e
Aprendizagem na EaD
*Matemática e EaD
*Ciência, Tecnologia e Sociedade
*Didática das Ciências
*Trabalho e Educação.
*Computação Móvel
*Protocolos para Sistemas de
Supervisão de Energia
*Sistemas de rede Multimídia
*Sistemas Embarcados para
Telecomunicações
*Kit Didático para
Microcomputadores
*Projeto de Interface
*Projeto de Transformadores para
Conversores Estáticos
*Qualidade de Energia
*Sistemas Digitais

04
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5.2.3.2

A relação de principais pesquisas

As principais atividades desenvolvidas (em 2007) pelos grupos de pesquisa tecnológica
aplicada estão relacionadas a seguir:
Tabela 2. Projetos de Pesquisa Científica e Tecnológica.
Projetos de Pesquisa Científica e Tecnológica
Projetos de Pesquisa
Área de Conhecimento
Métodos de ensino auxiliado por computador para a área de
Engenharia Elétrica
interferências eletromagnéticas (EMI)
Análise de filtros impressos via simulação eletrônica e
Engenharia Elétrica
experimentação prática
Análise de interferências eletromagnéticas em sistemas eletrônicos
Engenharia Elétrica
sem fio
Bombeamento de água com energia solar
Planejamento Urbano e Regional
Fontes alternativas de energia e estudo dos recursos hídricos do
Planejamento Urbano e Regional
CEFET-SC com bombeamento de água através da Energia solar.
Projeto de Estação de Energia Eólica
Planejamento Urbano e Regional
Programa de Conservação e Eficiência Energética
Planejamento Urbano e Regional
Controle Automatizado de Temperatura Via Computador para
Engenharia Mecânica
Fornos Industriais
Adequação Tecnológica de uma Mesa de Coordenadas XY de OxiEngenharia Mecânica
corte
Desenvolvimento de Máquina CNC de Usinagem de Prancha de
Engenharia Mecânica
Surf
Análise de Desempenho de Motores de Combustão Interna
Engenharia Mecânica
Metodologia de gerenciamento de processos e ferramentas de apoio
Engenharia de Produção
Ciclo de vida das organizações
Engenharia de Produção
Modelo e métodos aplicados à gestão de projetos
Engenharia de Produção
Ferramentas de suporte a gestão organizacional
Engenharia de Produção
Modelo de gestão de energia e ferramentas de apoio; Métodos e
Engenharia de Produção
ferramentas de apoio ao planejamento organizacional
Projeto SLAenergia – Desenvolvimento de sistema para o
Ciências Exatas e da Terra
gerenciamento dos dispositivos que compõem um sistema de
distribuição de energia
Projeto GRPSenergia – Desenvolvimento e implementação de um
Ciências Exatas e da Terra
sistema de supervisão em tempo real de falhas em transformadores,
empregando tecnologia GPRS.
Projeto GLDinfra – Utilização da tecnologia PLC (Power Line
Ciências Exatas e da Terra
Communication) como alternativa para a implementação de uma
infra-estrutura de comunicações para transmissão de informações de
monitoramento e controle em sistemas de medição de energia
elétrica residenciais, comerciais e industriais, visando à adequada
gestão dos recursos energéticos.
FPGAedu – Ambiente microprocessado para estudo de sistemas
Engenharia Elétrica
digitais suportado em tecnologia FPGA
Acessibilidade e Design Inclusivo
Ciências Sociais Aplicadas
Tecnologia Assistiva e Design
Ciências Sociais Aplicadas
Design Cerâmico
Ciências Sociais Aplicadas
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História oral de vida dos alunos do CEFET-SC da década de 1960
(IC Júnior).
História oral de vida dos alunos da educação de jovens e adultos do
CEFET-SC (IC Júnior)
Avaliação das medições efetuadas pelas estações convencional e
automática em Santa Catarina em relação às previsões dos modelos
numéricos de tempo (IC Júnior).
Comparação de medidas meteorológicas em pontos específicos da
Grande Florianópolis (IC Júnior).
Relação entre Sistemas Meteorológicos e Desastres Naturais em
Santa Catarina (IC Júnior).
Estudo da degradação do óleo vegetal utilizado em frituras por meio
de propriedades físicas e químicas (IC Júnior).
Feira do Imposto – Uma estratégia de divulgação e esclarecimento à
população da origem e aplicação dos impostos no Brasil (IC Júnior).
Tratamento de Resíduos do Laboratório de Química Geral do
CEFET-SC (IC Júnior).
Telescópios na escola: ciência para todos (IC Júnior).
5.2.3.3

Ciências Sociais Aplicadas
Ciências Sociais Aplicadas
Ciências Exatas e da Terra

Ciências Exatas e da Terra
Ciências Exatas e da Terra
Ciências Exatas e da Terra
Ciências Sociais Aplicadas
Ciências Exatas e da Terra
Ciências Exatas e da Terra

Os programas de intercâmbio e de cooperação

Serão apresentados abaixo os programas de intercâmbio e de cooperação ou projetos
interinstitucionais desenvolvidos pelo CEFET-SC nos últimos 3 anos (11 parcerias interinstitucionais).
Tabela 3. Programas de Intercâmbio e de Cooperação ou Projetos Interinstitucionais.
Programas de Intercâmbio e de Cooperação ou Projeto Interinstitucional
Área de
Número de Número de
Entidade*
Programa
Conhecimento
Docentes
Alunos
Carinthia Tech Institute Engenharia Remota
Eng. Elétrica
4
University of
Desenvolvimento de GSP
Eng. Elétrica
2
Nottingham
Indoor
Fundação VITAE
Fontes Alternativas de
Planejamento
1
2
Energia
Urbano e Regional
CNPQ/SEPROL
RHAE Inovação
Eng. Produção
1
4
CNPQ/BEST RESULT RHAE Inovação
Eng. Produção
2
2
CNPQ/MCT/PM
Apoio e Elaboração de PDP
Eng. Produção
2
5
TIJUCAS
W2B LTDA/CELESC Ciclo de P&D
Ciências da
1
2
S.A
CELESC/ANEEL 2003/2004
Computação
Projeto GPRSenergia
W2B LTDA/CELESC Ciclo de P&D
Ciências da
1
2
S.A
CELESC/ANEEL 2004/2005
Computação
Projeto GLDinfra
W2B LTDA/ CELESC CNPq – processo número: 5Ciências da
2
3
S.A.
0437020049
Computação
Fundação Vitae
Inclusão Digital Itinerante
Ciências Sociais e
6
2
Educação
FAPESC/CNPq
Iniciação Científica Júnior
Ensino Médio
7
17
Total
11
29
39
* Entidade ou Órgão que está envolvido no Programa de Intercâmbio ou da Cooperação.
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Dos 24 grupos pesquisa do CEFET-SC cadastrados no diretório de grupos do CNPq, 2 estão
envolvidos diretamente em atividades de pesquisa e desenvolvimento relacionados com a área de
concentração do Mestrado Profissional em Mecatrônica. Estes grupos e seus projetos relevantes nos
últimos 3 anos estão relacionados abaixo.
NERsD - Núcleo de Engenharia de Redes e Sistemas Distribuídos. Ciências Exatas e da
Terra; Ciências da Computação.
*Administração e Gerência de Redes
*Ensino à Distância
*Gestão pelo lado da demanda no Setor Elétrico
*Sistemas Distribuídos
*Sistemas Embarcados
*Telemática
GD+ - Desenvolvimento de Máquinas Automáticas Especiais. Engenharias.
*Desenvolvimento de máquinas CNC especiais
*Desenvolvimento de produto e materiais
*Desenvolvimento de sistemas com acionamento hidráulico e pneumático
Estes são grupos de pesquisa e linhas de pesquisa que colaborarão no desenvolvimento das
pesquisas no programa de mestrado profissional. O GD+ (grupo proponente desse projeto) e o NERsD
(grupo colaborador) serão os mantenedores deste programa no seu início, espera-se que,
posteriormente, outros grupos se associem na criação de novas linhas de pesquisa no programa.
5.2.3.4

Projetos do GD+ e NERsD

Nos últimos 3 anos os projetos desenvolvidos pelo GD+ na área de pesquisa aplicada foram:
Título: Desenvolvimento de Tecnologias e de Equipamentos para a Recuperação por Soldagem
no Setor Petrolífero e Petroquímico
Resumo: O presente trabalho seguirá a linha de pesquisa e desenvolvimento característica do
LABSOLDA - UFSC, onde é almejado o surgimento de novas tecnologias e métodos para
executá-las. Tal conduta proporciona maior desenvolvimento nacional, pois não fica
concentrada apenas na utilização de equipamentos existentes no mercado. No âmbito da
tecnologia da soldagem isto é relevante para o Brasil, uma vez que os produtos mais avançados
são oriundos de tecnologia estrangeira. Além disso, o desenvolvimento de tecnologia própria
gera grande flexibilidade para a pesquisa, pois não se está restrito as limitações impostas por
um equipamento comercial, sendo factível realizar alterações de acordo com necessidades
encontradas no decorrer do projeto.
Órgão: UFSC
Orientador: Prof. Dr. Jair Carlos Dutra
Co-orientador: Prof. Dr. Nelso Gauze Bonacorso
Aluno: Renon Steinbach Carvalho
Período de execução: jan/2007 - jan/2009
Título: CEFET-SC2007 - Driver de Corrente
Resumo: Pesquisa e Desenvolvimento de um driver de corrente para acionamento e controle de
Motores de Passo.
Órgão: CEFET-SC
Coordenador: Nelso Gauze Bonacorso
Aluno: Bruno Gevaerd
Período de execução: jun/2007 - dez/2007
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Título: CEFET-SC2007 - Microcontrolador
Resumo: Pesquisa e Desenvolvimento de uma arquitetura microcontrolada para sistemas
automatizados.
Órgão: CEFET-SC
Coordenador: Valdir Noll
Aluno: André Deecke
Período de execução: jun/2007 - dez/2007
Título: PIBITI2007 – Fresadora CNC
Resumo: Pesquisa e Desenvolvimento de uma fresadora CNC para PCIs.
Órgão: CNPq/CEFET-SC
Coordenador: Raimundo Ricardo Matos da Cunha
Aluno: Eduardo Bidesi Puhl
Período de execução: ago/2007 - jul/2008
Título: PIBITI2007 - Visão
Resumo: Pesquisa e Desenvolvimento de Sistemas Inteligentes baseados em Visão Artificial
para aplicação em dispositivos Robóticos e/ou Mecatrônicos.
Órgão: CNPq/CEFET-SC
Coordenador: Mário Lucio ROLOFF
Alunos: Daniel Melo
Período de execução: ago/2007 - jul/2008
Título: Máquina para Cápsulas
Resumo: Projeto de pesquisa e desenvolvimento de uma máquina de contagem, de medição de
cápsulas e de fechamento de recipientes para Farmácias de Manipulação.
Órgão: INTEC
Coordenador: Mário Lucio ROLOFF
Alunos: Daniel João Lucio, Jonathas Alexandre
Período de execução: jun/2007 - dez/2007
Título: A PREVENÇÃO PASSA PELA EDUCAÇÃO
Resumo: Pesquisa e desenvolvimento de uma máquina dispensadora de preservativos dentro do
contexto do Edital 01/2007 do MS/MEC.
Órgão: Edital 001/DST/Aids Ministério da Saúde e Ministério da Educação
Coordenador: Mário Lucio ROLOFF, Adriano HEEMANN (Design de Produto) e Laurete B.
Medeiros (Radiologia)
Alunos: André Luis Pessetti, Gabriel Costa Sousa, Guilherme Ferreira, Leda Regina Carvalho,
Najara Schuindt dos Anjos
Período de execução: mar/2007 – dez/2007
Destaque: 1o. Lugar Nacional no Prêmio do MS e MEC do Programa Saúde e Prevenção nas
Escolas.
Título: Fresadora CNC para preshaper de pranchas de surf - MFPS
Resumo: Pesquisa e desenvolvimento de uma máquina fresadora para pranchas de surf.
Órgão: Rodrigo Silva Surf ME
Coordenador: Nelso Gauze Bonacorso e Felício José Gesser
Período de execução: 2005 - <dias atuais>
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Título: Desenvolvimento e estruturação de estratégias de manutenção para as máquinas e
equipamentos do LABelectron
Resumo: Pesquisa e implantação dos sistemas de manutenção preditiva, preventiva e corretiva
no LABelectron/CERTI, empresa de desenvolvimento de placas de circuito-impresso.
Órgão Financiador: CERTI/LABelectron
Coordenador: Mário Lucio ROLOFF
Integrantes: Thiago Arthur L. Ferreira, Eloiza S. Rodrigues, Jackson M. Oliveira
Período de execução: Ago/2006 - Junho/2007
Título: Célula Flexível de Manufatura Didática
Resumo: Desenvolvimento de uma maquete de um sistema flexível de manufatura para
experimentos na área de engenharia de controle e automação industrial através de programação
utilizando métodos de eventos discretos.
Órgão Financiador: UFSC/DAS via parceria INTEC
Coordenador: Mário Lucio ROLOFF; Silvana Rosa Lisboa de Sá; Daniela Águida Bento.
Integrantes: Bruno Gevaerd; Cláudio Ronsoni; Fábio José Souza; Danilo dos Santos; Edson
Schmitt; Eduardo Puhl Bidese; Robson de Moraes; Thayana Larissa Belotto.
Período de execução: Ago/2006 - Abril/2007
Título: Pesquisa e replanejamento do processo de envase na linha de produção da empresa
Extratos da Terra com o objetivo de aumentar a produtividade e eliminar “gargalo”.
Resumo: Planejamento da linha de produção da empresa de cosméticos Extratos da Terra.
Órgão Financiador: IEL/SC & CNPq & Santa Terezinha (Extratos da Terra)
Coordenador: Mário Lucio ROLOFF
Bolsista: Ana Paula de Sousa Ferreira
Período de execução: Ago/2006 - Março/2007
Título: Desenvolvimento de um Sistema de Controle de Temperatura e Velocidade para um
Forno de Refusão Utilizado na Soldagem de Placas Eletrônicas
Resumo: Pesquisa e desenvolvimento de um sistema de controle de temperatura para fornos
industriais utilizados na soldagem de placas de circuito-impresso.
Órgão Financiador: IEL/SC & CNPq & InControl Controles Industriais Ltda.
Coordenador: Mário Lucio ROLOFF
Bolsista: Victor Pontes
Período de execução: Ago/2006 - Março/2007
Título: Projeto de atualização e padronização do desenvolvimento de desenhos técnicos de
máquinas de medir fios e cabos da empresa DOMINIK.
Resumo: Pesquisa e padronização do desenvolvimento de desenhos técnicos de máquinas de
medir fios e cabos.
Órgão Financiador: IEL/SC & CNPq & Dominik Ltda.
Coordenador: Silvana Rosa Lisboa de Sá
Bolsista: Paula Caroline da Rosa
Período de execução: Ago/2006 - Março/2007
7
Título: Automatização do sistema de controle Fancom para a área sanitária.
Resumo: Pesquisa e desenvolvimento de um sistema de controle para o setor agro-industrial.
Órgão Financiador: IEL/SC & CNPq & AGETEC Ltda.
Coordenador: Valdir Noll
Bolsista: Carlos Eduardo Novelleto Ricardo
Período de execução: Ago/2006 - Março/2007
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Título: T-REX
Resumo: Desenvolvimento de um robô manipulador de 5 eixos.
Órgão: CEFET-SC/DAMM/CSTAI
Coordenador: Mario Lucio Roloff, Silvana Rosa Lisboa de Sá e Daniela Águida Bento
Período de execução: 2006/02
Título: Desenvolvimento de uma máquina CNC de torno-fresamento para modelagem
Resumo: Desenvolvimento de uma máquina CNC de torno-fresamento para modelagem.
Órgão: CEFET-SC/DAMM/CSTAI
Coordenador: Felício José Gesser e Nelso Gauze Bonacorso
Integrantes: Alex Deeke, Jakson Matos de Oliveira, Marcelo Januário, Millene Spricigo, Victor
Pontes.
Período de execução: 2006/02
Título: Manipulador CNC 4 Eixos
Resumo: Desenvolvimento de um manipulador CNC de 4 eixos para soldagem MAG.
Órgão: CEFET-SC/DAMM/CSTAI
Coordenador: Felício José Gesser e Nelso Gauze Bonacorso
Integrantes: Cleber Marques, Eder Antônio Coelho, Eloiza Schlemmer Rodrigues, Leonardo da
Maia, Thiago Arthur Luchi Ferreira
Período de execução: 2006/02
Título: SmartHomes
Resumo: Automação residencial.
Órgão: CEFET-SC/DAMM/CSTAI & SmartHomes
Coordenador: Mário Lucio Roloff
Integrantes: George Martins da Cunha, Guilherme Campos Angeloni (sócio), Marcelo Justo
Kieling (sócio)
Período de execução: 2006/01
Título: GPA2
Resumo: Pesquisa e desenvolvimento de um sistema de controle de granja (aves) com vista a
automação agroindustrial.
Órgão: CEFET-SC/DAMM/CSTAI
Coordenador: Mário Lucio Roloff
Integrantes: Alexandre Marcondes, Juliano dos Passos Bez, Renon Steinbach Carvalho
Período de execução: 2006/01
Título: HARPIA
Resumo: Desenvolvimento de uma ferramenta para ensino e modelagem de sistemas de visão.
Órgão: FINEP
Coordenadores: Marcelo Ricardo Stemmer e Mário Lucio Roloff (GD+)
Período de execução: 2004 - 2006
Título: Unibot - Robô Móvel da UNISUL
Resumo: O principal objetivo o desenvolvimento de uma plataforma de pesquisa que possa ser
utilizada por alunos em trabalhos de TCC.
Órgão: Universidade do Sul de Santa Catarina - Auxílio financeiro.
Integrante do GD+: Cynthia Beatriz Scheffer Dutra.
Período de execução: 2005 - 2006
Título: Acessibilidade para Alunos Cegos
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Resumo: Projeto de pesquisa destinado à identificação de problemas e de soluções para
possibilitar e melhorar o acesso de alunos cegos aos recursos disponibilizados no ensino virtual
(ambiente virtual de aprendizagem) bem como no tocante ao atendimento pessoal aos alunos
com deficiência.
Órgão: UnisulVirtual - Curso Superior de Tecnologia - Remuneração.
Integrante do GD+: Cynthia Beatriz Schaffer Dutra
Período de execução: 2006 - 2006
Título: RoboTURB
Resumo: Um sistema automatizado, desenvolvido em conjunto pela UFSC, o LACTEC, a
COPEL e FURNAS, é capaz de realizar "in situ" a recuperação de superfícies erodidas por
cavitação de rotores de turbinas hidráulicas de grande porte.
Órgão: LACTEC, UFSC, FINEP, COPEL
Integrantes do GD+: Milton Pereira e Nelso Gauze Bonacorso
Período de execução: 2000 - 2005
Título: Correção Automática da Tensão Eficaz em Baixa Tensão usando Microcontrolador
Dedicado
Resumo: Sistema usado para medir as tensões eficazes trifásicas e corrigí-las acionando bancos
de capacitores.
Órgão: Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A.
Coordenador: Valdir Noll
Integrantes: Nelso Gauze Bonarcorso / Marcelo Carlos Silva / Carlos Fassheber Jr. / Edson
Mello / Ingo Schmidt
Período de execução: 2003 - 2004
Título: SISPORT - Sistemas de Visão Portáteis
Resumo: Desenvolvimento de um sistema de visão portátil baseado na arquitetura PDA
(Personal Digital Assistant).
Órgão: FINEP & Pollux - Sistemas Industriais de Visão
Coordenadores: Marcelo Ricardor Stemmer e Mário Lucio Roloff
Período de execução: 2003 - 2004
O grupo associado NERsD do programa desenvolveu nos últimos 3 anos os seguintes projetos:
Título: GLDinfra
Resumo: Infra-estrutura de Comunicações para Gestão de Energia pelo Lado da Demanda
Empregando Tecnologia PLC
Coordenador: Roberto Alexandre Dias
Título: GPRSenergia
Resumo: Infra-estrutura de Telecomunicações para Supervisão de Falhas em Transformadores
em Tempo Real, nas Linhas de Baixa Tensão, empregando Inteligência Artificial e Tecnologia
GPRS.
Coordenador: Roberto Alexandre Dias
Título: SLAenergia
Resumo: Implementação de Contratos de Nível de Serviço para o Setor de Distribuição de
Energia Elétrica Empregando Redes GSM/GPRS.
Coordenador: Roberto Alexandre Dias
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6

O Programa de Pós-Graduação em Mecatrônica (PPGM)

O Programa de Pós-Graduação em Mecatrônica do CEFET-SC (PPGM) visa prioritariamente a
formar pesquisadores e desenvolvedores com alto nível de qualificação em sistemas mecatrônicos, de
forma a ser o PPGM o locus da integração Universidade-Empresa da região, no âmbito da
Mecatrônica.
O PPGM tem o propósito de colocar à disposição das instituições locais e regionais
conhecimentos e recursos tecnológicos atualizados, que lhes assegurem melhores condições de,
independente do gênero ou tamanho, competirem tanto localmente como no país e/ou no exterior, com
suas congêneres.
Como conseqüência, constata-se uma crescente demanda na região por engenheiros de diversas
especialidades, com capacitação complementar em áreas de conhecimento interdisciplinares, e
especialmente, capacitados para o desenvolvimento e utilização eficiente das modernas tecnologias
voltadas para a geração de bens e serviços. Esta afirmativa pode ser constatada no documento de
Desempenho 2007 elaborado pela Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (FIESC).
Segundo a pesquisa apresentada no documento, os investimentos a serem realizados pelas indústrias
catarinenses estarão voltados principalmente para a modernização do parque fabril, uma vez que os
dois itens mais assinalados foram aquisição de máquinas e equipamentos e atualização tecnológica. Na
seqüência foram indicados: desenvolvimento de produtos, aumento da capacidade produtiva e
ampliação das instalações existentes (FIESC, 2007).

FIGURA 4. Finalidades dos investimentos das empresas segundo FIESC 2007.
Ainda no mesmo estudo, revelou-se a intenção de investimentos para os anos de 2007, 2008 e
2009. A utilização de recursos próprios continua sendo prioridade para as indústrias, já que, segundo
elas, irão financiar 56,6% dos investimentos futuros. No mercado financeiro serão captados recursos
na seguinte proporção: 24,6% em bancos de fomento, 6,5% em outros bancos nacionais e 4,2% na rede
bancária internacional. Percebe-se um aumento expressivo na intenção de captar recursos em bancos
de fomento, já que, em 2006, 15,4% dos recursos para os investimentos vieram destes agentes de
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desenvolvimento. A redução gradual das taxas básicas de juros iniciada em 2006 pode ter influído
positivamente neste resultado.
A previsão de investimentos para os três anos é de R$ 3,5 bilhões, sendo R$ 1,5 bilhão em
2007, R$ 1,0 bilhão em 2008 e R$ 991 milhões em 2009. Do total a ser investido até 2009, 72% serão
realizados em Santa Catarina, 26% em outros Estados e 2% no exterior. Os investimentos fora de Santa
Catarina terão como motivos: unidades industriais do grupo situadas fora do Estado, incentivos fiscais,
logística, ficando mais perto do mercado consumidor e da matéria-prima, estratégia comercial e
oportunidades de negócios.

FIGURA 5. Valores dos investimentos das empresas segundo FIESC 2007.
As indústrias catarinenses fecharam o ano 2007 com crescimento de vendas, horas trabalhadas
na produção, utilização média da capacidade instalada e remunerações pagas. Agrega-se a estes
resultados o crescimento das exportações e emprego, divulgados anteriormente. Foi um ano positivo
em relação ao anterior, quando nossa indústria observou queda de vendas e estagnação na produção.
Apesar de na média geral o desempenho ter sido bom, alguns segmentos de atividade apresentaram
comportamento negativo em 2007, prejudicados principalmente pelo câmbio, sendo eles: Madeira,
Mobiliário, Cerâmica e Vestuário. Na comparação de dezembro contra novembro o desempenho
industrial foi fraco, registrando queda de faturamento e maior gasto das indústrias com salários devido
ao pagamento de 13º salário e férias. Este comportamento mais fraco em dezembro pode ser explicado
pela sazonalidade, época em que várias indústrias concedem férias coletivas (FIESC, 2008).
Diante deste cenário, a pós-graduação profissional voltada para a solução de problemas
mecatrônicos proposta pelo CEFET-SC (Mestrado Profissional em Mecatrônica), leva ao preparo de
profissionais, fortalecidos tanto pelo conhecimento teórico nas dimensões da mecatrônica (a saber,
mecânica, eletro-eletrônica e informática industrial) quanto pela forma de abordagem das questões
tecnológicas. Ambos ausentes na formação ministrada nos cursos de Engenharia, Ciências e áreas
correlatas nas décadas de 80, 90 e atualmente, de onde são egressos os ocupantes dos postos-chaves
das cadeias produtivas e dos Arranjos Produtivos Locais (APLs) ligados a empreendimentos cujos
impactos tecnológicos consideram-se relevantes. Tais profissionais devem hoje atender às crescentes
exigências tecnológicas dos setores público e industrial estadual para um desenvolvimento sustentável,
fato que requer atualização concomitante ao aprofundamento de conhecimentos.
Uma série de projetos de pesquisa e extensão que vêm sendo desenvolvidos nos diversos
núcleos de pesquisas da instituição já prenunciava a busca por este novo patamar. Esse é o novo desejo
assumido pelo CEFET-SC: capacitar, num mestrado profissional e em parceria com as empresas e
outras instituições da região, profissionais preocupados com a sustentabilidade regional e engajados na
distribuição justa da riqueza e, sobretudo, empenhados na elaboração de projetos e práticas que sejam,
de fato, construtivas.
Assim, promover o desenvolvimento de ações, projetos, empreendimentos e tecnologias, que
permitam a sustentabilidade regional por meio da tecnologia, não é um sonho distante para o CEFETSC. É uma realidade que requer ser desenvolvida em novos e mais efetivos cenários. A implantação do
curso de Mestrado Profissional em Mecatrônica, com área de concentração em Sistemas Mecatrônicos,
é um instrumento fundamental nesta busca.
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6.1 Áreas de Concentração e Linhas de Pesquisa
Área de Concentração
Sistemas Mecatrônicos
O gerenciamento e o controle da complexidade dos processos de uma indústria moderna
exigem ferramentas sofisticadas para gerenciamento em tempo real dos diversos processos integrados
(a exemplo de planejamento da produção, controle dos processos, segurança, produção limpa, entre
outros). Essa complexa integração incorpora outros tipos de conhecimento que se somam ao do
manuseio das ferramentas computacionais. Entre eles, destacam-se o domínio sobre os processos de
manufatura, gestão dos sistemas, sistemas de informação (bases de dados inclusas), sistemas
mecânicos, elétricos e eletrônicos, tecnologia de sensores e atuadores e redes de computadores
industriais. O domínio integrado dessas diversas tecnologias é o que se pode chamar de Sistemas
Mecatrônicos. Ou, em uma definição mais formalmente aceita: "a integração sinérgica da engenharia
mecânica de precisão com eletrônica e controle computadorizado inteligente visando os processos de
projeto e manufatura de produtos". Esta definição é praticamente coincidente com a assumida pelo
Comitê Assessor para Pesquisa e Desenvolvimento Industrial da Comunidade Européia (IRDAC):
Mecatrônica é a integração sinergética da engenharia mecânica com eletrônica e controle inteligente
por computador no projeto e manufatura de produtos e processos. Mecatrônica é, então, uma disciplina
integradora que utiliza as tecnologias de mecânica, eletrônica e tecnologia da informação para fornecer
produtos, sistemas e processos melhorados.
Linhas de Pesquisa
Desenvolvimento e atualização tecnológica de máquinas automáticas (Des-Atu)
A atual política econômica do governo brasileiro depende muito do aumento das exportações. A
automação industrial, como meio de modernização do parque fabril nacional, é uma ferramenta vital
para se adquirir competitividade em preço e qualidade dos produtos brasileiros no exterior,
aumentando a qualidade e a quantidade de emprego no Brasil. No entanto, os sistemas mecatrônicos,
tais como máquinas-ferramentas por comando numérico e sistemas robóticos, costumam ser pouco
acessíveis às pequenas e médias empresas, pelo alto custo de instalação e manutenção de sistemas
importados. Em particular, o estado de Santa Catarina se caracteriza por uma grande diversidade de
pequenas e médias indústrias, as quais muitas vezes necessitam de máquinas especiais em seus
processos. A linha de pesquisa Desenvolvimento e atualização tecnológica de máquinas automáticas
se insere nesse contexto com o objetivo de facilitar o acesso dessas empresas aos sistemas
mecatrônicos por meio de pesquisa aplicada no desenvolvimento e atualização tecnológica de
equipamentos para o setor fabril. Entre os trabalhos recentes desenvolvidos pelo grupo, destacam-se o
desenvolvimento de uma máquina CNC para confecção de pranchas de surfe, a automação de uma
máquina para oxicorte de chapas metálicas e a atualização tecnológica (retrofitting) de uma máquina
CNC para confecção de placas de circuito impresso.
Projeto de sistemas de supervisão e controle (Pro-Sis)
Um sistema mecatrônico, que em poucas palavras, consiste em componentes eletromecânicos
controlados por computador, traz grandes desafios para as Tecnologias da Informação. Nesse sentido, a
linha de Projeto de Sistemas de Supervisão e Controle preocupa-se fundamentalmente com os aspectos
de confiabilidade, controle e coordenação relacionados com os componentes computacionais
(hardware e software) nos sistemas mecatrônicos, dando especial ênfase aos sistemas distribuídos, bem
característicos da manufatura. Em especial, busca-se o desenvolvimento de mecanismos adequados à
programação desses sistemas de forma a garantir um grau de confiança em seu funcionamento
(dependability), levando-se em conta a correção dos softwares envolvidos, falhas operacionais e de
ambiente.
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6.2 Caracterização do Curso
Santa Catarina possui um importante parque industrial, ocupando posição de destaque no
Brasil. A indústria de transformação catarinense é a quarta do país em quantidade de empresas e a
quinta em número de trabalhadores. O segmento alimentar é o maior empregador, seguindo-se o de
artigos do vestuário e de produtos têxteis.
O PIB catarinense é o sétimo do Brasil, registrando, em 2004, R$ 70,2 bilhões. As estimativas
preliminares para 2005 são de R$ 83,9 bilhões. O setor secundário participa com 52%, o setor terciário
com 34% e o primário com 14%. Dentro do setor secundário, a participação da indústria de
transformação é de 42%.
A economia industrial é caracterizada pela concentração em diversos pólos, o que confere ao
estado padrões de desenvolvimento equilibrado entre suas regiões: cerâmico, carvão e descartáveis
plásticos no Sul, alimentar no Oeste, têxtil e cristal no Vale do Itajaí, metal-mecânico e mobiliário no
Norte, madeireiro na região Serrana e tecnológico na Capital. Embora haja essa concentração por
regiões, muitos municípios estão desenvolvendo vocações diferenciadas, fortalecendo vários
segmentos de atividade, como, por exemplo, confecções nas regiões Norte e Sul e móveis no Oeste.
No estado estão situadas importantes indústrias, algumas com destaque inclusive mundial.
Somos líderes na América Latina em produção de eletrodomésticos (linha branca), máquinas para
indústria madeireira, impulsores de partida, mancais e polias para veículos, linhas para crochê, fitas
elásticas e camisas de malha. Aqui está situada a maior fundição independente do continente latinoamericano. Santa Catarina destaca-se também como maior produtor mundial de compressores
herméticos, equipamentos e instrumentos odontológicos, canecos de chope e papel higiênico folha
dupla, sendo o segundo estado em confecções de malha.
Santa Catarina é o maior produtor de suínos e pescados do Brasil e o segundo de frangos.
Ocupa posição de liderança no mercado nacional na fabricação de troféus e placas, centrais telefônicas,
compressores de ar, eletro-ferragens galvanizadas a fogo para distribuição de energia elétrica, telefonia
e TV a cabo, portas de pínus e batentes, componentes para bicicletas, embalagens plásticas para
fertilizantes, embalagens de papelão ondulado, cordas e fios de PET reciclado e polietileno, alimentos
industrializados (aves e suínos), software de soluções de auxílio à lista, fundidos para indústria
automotiva, conexões em ferro fundido para redes hidráulicas e de gás, máquinas em geral
direcionadas à linha de madeira, roupas esportivas, principalmente na linha surfe, e reposição de
escapamentos. Em Santa Catarina está a maior distribuidora de produtos médico-hospitalares
descartáveis do Brasil. O estado se destaca por estar em primeiro lugar no território nacional em
utilização da capacidade instalada na indústria de transformação, operando em média com 83% de sua
capacidade produtiva.
Santa Catarina está entre os estados mais exportadores do país. Em 2006 suas vendas para o
mercado internacional foram de US$ 6 bilhões - 4,3% do total exportado pelo Brasil – o que lhe
possibilitou a nona posição em nível nacional e permitiu um saldo positivo de US$ 2,5 bilhões na
balança comercial. Os principais mercados de destino dos produtos catarinenses em 2006 foram
Estados Unidos (23%), Argentina (6,6%), Alemanha (4,7%) e Holanda (4,3%). A indústria possui uma
participação de 70% nas exportações do estado.
O estado possui uma forte estrutura portuária, por onde escoa grande parte de nossa produção:
portos de Itajaí, São Francisco do Sul e Imbituba. O porto de Laguna atua voltado à pesca. Além
desses, em curto e médio prazos entrarão em operação os portos de Navegantes e Itapoá, agregando
maior valor logístico à região.
Esse quadro promissor fez surgir a necessidade de uma competência humana que dê suporte ao
desenvolvimento industrial. O cenário de crescimento sustentado e desenvolvimento tecnológico dos
parques produtivos não ocorrem de forma plena sem que existam profissionais com conhecimentos e
habilidades para desenvolver, implantar, operar e dar suporte operacional aos sistemas automatizados
existentes e que serão implementados. Essa carência é uma necessidade estrutural que mais cedo ou
mais tarde a indústria nacional irá sentir, caso não sejam formados recursos humanos competentes na
área de automação industrial.
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FIGURA 6. Regiões industriais de SC (FIESC, 2008).
Por integrar tecnologias bastante sofisticadas e complexas, de diferentes áreas do
conhecimento, a Mecatrônica requer profissionais com uma formação horizontal o suficiente para
cobrir as diferentes tecnologias envolvidas (mecânica, eletroeletrônica e informática industrial), mas
bastante vertical a ponto de dominar essas tecnologias em profundidade suficiente para aplicá-las na
solução de problemas reais.
Percebe-se, nesse contexto, uma carência de instituições de ensino que formem profissionais
com uma qualificação ampla, mas voltada para a aplicação de tecnologias para a solução de problemas
reais em automatização de plantas industriais. Um profissional com esse perfil precisa ter uma boa
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formação básica nos fundamentos das tecnologias envolvidas com a automação, mas precisa ser
competente para usar as tecnologias e atender demandas. Dessa forma, a sua formação precisa
conjugar a abrangência e aprofundamento de um curso de engenharia, com o perfil de aplicação que
caracterizam os cursos técnicos buscando um nível de aplicação da pesquisa no setor industrial.
Dada a contínua busca das empresas por qualidade e produtividade para ganho de
competitividade no mercado, a demanda por profissionais com competência nessa área tem a
perspectiva real de crescimento ao longo do tempo, tanto nas indústrias usuárias de sistemas
mecatrônicos como em empresas fornecedoras de soluções em automação. Atualmente existem
empresas especializadas em desenvolver projetos de sistemas e plantas fabris automatizadas, instalar e
realizar manutenção nesses sistemas. Existe ainda toda a cadeia de fornecedores de materiais e
equipamentos utilizados pelos sistemas automatizados. Essas ocupações foram mapeadas e
identificadas nas empresas ligadas diretamente ao fornecimento de equipamentos e soluções na área de
mecatrônica.
Este PPG em Mecatrônica do CEFET-SC foi concebido para ser um moderno curso de
mestrado profissional, com o objetivo de formar profissionais de alto nível, com conhecimentos e
habilidades para desenvolver e implantar soluções tecnológicas avançadas em Automatização de
Processos Industriais. A implantação do curso visa solucionar em nível regional e contribuir em nível
nacional para atender as necessidades deste tipo de profissional, potencializando o desenvolvimento
tecnológico sustentado da indústria, no que se refere à automação de processos produtivos.
Na sua estruturação curricular buscou-se efetivamente realizar um processo puxado pelas
necessidades do mercado, partindo-se de uma análise de contexto, identificação das atividades
demandantes e perfis de profissionais necessários. Essas informações fundamentaram a identificação
das competências necessárias, bem como os conhecimentos, habilidades e atitudes que as constroem.
Uma vez tendo definido de forma clara esses fatores, construiu-se a estrutura curricular do PPG em
Mecatrônica, compondo um ciclo que se fecha na formação dos mestres em Mecatrônica e sua
inserção no mercado. Ou seja, partindo-se das necessidades atuais e futuras do mercado para formar
profissionais em sintonia com essas demandas e oportunidades.
Este projeto busca a criação do que será o único curso público e gratuito de Mestrado
Profissional em Mecatrônica no Brasil, já que na lista de cursos homologados pela CAPES
(http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codi
goArea=30500001&descricaoArea=ENGENHARIAS+&descricaoAreaConhecimento=ENGENHARI
A+MEC%C2NICA) os programas de mestrado em Mecatrônica são todos Acadêmicos.

6.3 Objetivos
O PPGM tem por objetivo principal formar recursos humanos para atuar nas atividades
relacionadas à automatização de processos industriais ou como empresários que tenham na
mecatrônica o seu foco de atuação. Este profissional especializado poderá atuar nos seguintes postos
de trabalho:
projetista de sistemas mecatrônicos: esta função é atendida por profissionais que tenham
competência para desenvolver o projeto de um sistema automatizado, desde a análise de
viabilidade técnico-econômica da demanda do cliente, passando pelo projeto conceitual do
sistema, até o seu completo detalhamento;
integrador na fabricação de sistemas mecatrônicos: esta função compreende a parte de
construção do sistema automatizado envolvendo a fabricação e a integração de componentes
mecânicos, eletroeletrônicos e programas computacionais;
agente de manutenção e atualização tecnológica de sistemas mecatrônicos: atuar na
manutenção e na supervisão das plantas automatizadas ligadas às atividades de manutenção
preventiva ou corretiva desses sistemas, bem como sua atualização tecnológica por meio de
substituição e re-projetos de elementos mecânicos, eletroeletrônicos e computacionais;
Como objetivo específico o mestre em Mecatrônica, por meio de pesquisa aplicada, visa
desenvolver tecnologias para atender as necessidades de indústrias locais.
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6.4 Perfil do Profissional Egresso
O mestre em Mecatrônica é o profissional que atua nas áreas de mecânica, informática
industrial e eletroeletrônica, de forma multidisciplinar, para planejar, projetar, desenvolver,
implementar, manter e otimizar sistemas industriais. Ele apresenta também, competências para
desenvolver ações empreendedoras, gerenciar equipes de trabalho, demonstrando autonomia,
responsabilidade, facilidade de adaptação e de relacionamento e capacidade de tomar decisões, além
de interpretar e aplicar legislação e normas de segurança, de saúde do trabalho e ambientais. Ao final
do curso de mestrado, o mestre em Mecatrônica terá desenvolvido uma base técnico-científica
traduzida pelas seguintes competências:
x
x
x
x
x
x
x
x
x

planejar, projetar, desenvolver e executar projetos de sistemas mecatrônicos;
operacionalizar sistemas de manufatura baseados no uso do CNC, CAD/CAM, CLP/PACs e da
robótica;
avaliar, planejar e executar o retrofitting de máquinas com comando numérico
computadorizado;
projetar e ajustar os compensadores mais utilizados no controle de processos industriais;
planejar e executar a manutenção de sistemas mecatrônicos;
analisar e inspecionar serviços técnicos em automação;
dimensionar e avaliar a capacidade de sistemas automatizados industriais;
garantir procedimentos e métodos de controle e de avaliação de qualidade por meio de sistemas
mecatrônicos;
gerenciar processos em indústrias automatizadas.
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6.5 Unidades Curriculares/Disciplinas
6.5.1 1o. Trimestre
Nome: Acionamentos Eletromecânicos
Professor(es): Nelso Gauze Bonacorso / Valdir Noll
Área de Concentração: Sistemas Mecatrônicos
Linha de Pesquisa: Desenvolvimento e atualização tecnológica de máquinas automáticas / Projeto de
sistemas de supervisão e controle
Obrigatória: ( X) SIM ( ) NÃO
Carga Horária: 45h
Créditos: 3
Ementa: Visão geral da tecnologia eletromecânica, transformadores, motores elétricos, servo motores,
dispositivos elétricos, conversores estáticos de potência, drives para acionamento de motores, servo
drives, servo acionamentos, quadros elétricos de acionamento.
Bibliografia Básica:
LANDER, C. W. Eletrônica Industrial: teorias e aplicações. McGraw-Hill, São Paulo, 1988.
KOSOW, I. L. Máquinas Elétricas e Transformadores. Globo, São Paulo, 2000.
BARBI, Ivo. Eletrônica de Potência. Editora da UFSC, Florianópolis, 3a edição, 2000.
RASHID, M. H. Eletrônica de Potência Circuitos, dispositivos e aplicações. Editora Makron Books,
São Paulo, 1999.
Bibliografia Complementar:
FITZGERALD, A. E., KINGSLEY, JR., C. e UMANS, S.D. Máquinas Elétricas. Editora Bookman, 6ª
edição. 648 p. 2007.
FRANCHI, C. M. Acionamentos Elétricos. Editora Érica. 1ª edição. 256 p. 2007.
CREDER, H. Instalações Elétricas. Editora LTC, Rio de Janeiro, 2001.
AHMED, A. Eletrônica de Potência. Prentice Hall, São Paulo, 2000.
Nome: Sistemas Embarcados
Professor(es): Valdir Noll / Roberto Alexandre Dias
Área de Concentração: Sistemas Mecatrônicos
Linha de Pesquisa: Projeto de sistemas de supervisão e controle
Obrigatória: ( X) SIM ( ) NÃO
Carga Horária: 45h
Créditos: 3
Ementa: Visão geral de sistemas embarcados: Definição. Microcontroladores: Tecnologias;
Plataformas; Circuitos periféricos básicos; Especificações; requisitos de projeto. Confecção de placas
de circuito impresso: Requisitos. Ambientes de Desenvolvimento para Sistemas Embarcados
(hardware e software): Tipos. Softwares básicos: Análise; Performance; Proteção de dados; Regiões
criticas (atomicidade). Fundamentos de sistemas operacionais: arquiteturas; Gerenciamento de
Memória; Interrupções de Software; Gerenciamento de I/O; Temporizadores. Fundamentos de sistemas
operacionais de tempo real: Aplicação; Funcionamento temporal; Vantagens e desvantagens.
Aplicações de Sistemas Embarcados em Mecatrônica. Estudo de caso: Desenvolvimento de uma
aplicação microcontrolada para controle de processos.
Bibliografia:
BÁSICA:
SIMON. D. E. An Embedded Software Primer. Addison-Wesley Publishing, Co, 1999.
PONT, M. J. Embedded C. Addison-Wesley Publishing, Co. ISBN: 0-2101-79523-X. 2003.
NICOLOSI, D.E.C. Microcontrolador 8051 com linguagem C:prático e didático-família AT89S8252
Atmel. Editora Érica, São Paulo, 2005.
COMPLEMENTAR:
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BARR, M. Programming Embedded Systems in C and C++. O’Reilly Publishing Co. 1999.
BALL, R. S. Embedded Microprocessor System. Editora Newnes. 2007.
SILVA JUNIOR, V.P. Aplicações práticas do microcontrolador 8051. 11a. edição, São Paulo, Editora
Érica, 2003.
Nome: Projeto Mecânico de Sistemas Mecatrônicos
Professor(es): Raimundo Ricardo Matos da Cunha / Daniela Águida Bento
Área de Concentração: Sistemas Mecatrônicos
Linha de Pesquisa: Desenvolvimento e atualização tecnológica de máquinas automáticas
Obrigatória: (X ) SIM ( ) NÃO
Carga Horária: 45h
Créditos: 3
Ementa: Introdução. Materiais. Carga e Análise de Tensão. Deflexão e Rigidez. Falhas por
Carregamento Estático. Falhas por Carregamento Variável. Mecanismos. Projeto de Elementos
Mecânicos. Parafusos e Projeto de Junções Não-Permanentes. Soldagem e Projeto de Junções
Permanentes. Eixos Rotativos e Eixos Fixos. Mancais de Rolamento e Deslizamento. Sistemas de
Transmissão de Movimentos e Potência. Correias e Correntes.
Bibliografia:
BÁSICA
SHIGLEY, J. E.; MISCHKE, C. R.; BUDYNAS, R. G.. Projeto de Engenharia Mecânica. Editora
Bookman, 7a. Edição, Porto Alegre, 960 p., 2005.
NORTON, R. L. Projeto de Máquinas: Uma abordagem integrada. Editora Bookman, 2a. Edição,
Porto Alegre, 931 p., 2004.
COLLINS, J. A.. Projeto Mecânico de Elementos de Máquinas: Uma perspectiva de prevenção de
falhas. Editora LTC, Rio de Janeiro, 740 p., 2006.
COMPLEMENTAR
BEER, F. P.; JOHNSTON JR., E. RUSSELL. Resistência dos Materiais. Editora McGraw-Hill, 4a.
Edição, São Paulo, 808 p., 2006.
Nome: Metodologia de Projeto para Sistemas Mecatrônicos
Professor(es): Widomar Pereira Carpes Junior / André Roberto de Sousa
Área de Concentração: Sistemas Mecatrônicos
Linha de Pesquisa: Desenvolvimento e atualização tecnológica de máquinas automáticas / Projeto de
sistemas de supervisão e controle.
Obrigatória: ( ) SIM (X) NÃO
Carga Horária: 30h
Créditos: 2
Ementa: Introdução aos Produtos. histórico das metodologias de projetos. Metodologias de projeto
atuais e suas particularidades. Projeto informacional: planejamento do produto e geração dos requisitos
e especificações. A casa da qualidade do QFD (Quality Function Deployment). Projeto conceitual:
estabelecimento dos problemas do projeto, busca e avaliação de soluções para os problemas do projeto.
Projeto Preliminar: geração de esboços para o produto, configuração geral do produto. Qualidade de
um Produto: ergonomia, segurança, sustentabilidade, economia, produtibilidade, funcionalidade,
operacionalidade e estética. Projeto detalhado: documentação de um produto a ser fabricado.
Bibliografia:
BÁSICA
BAXTER, Mike. Projeto de Produto: guia prático para design de novos produtos. São Paulo: Edgard
Blücher, 2003.
BOOTHROYD, G. Assembly automation and product design (danufacturing engineering and materials
processing).Marcel Dekker, 2005.
PAHL, Gehard; BEITZ, Wolfang; FELDHUSEN, Jörg; GROTE, Karl-Heinrich. Projeto na
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Engenharia. São Paulo: Edgard Blucher, 2005.
COMPLEMENTAR
BONFE, M.; DONATI, C.; FANTUZZI, C. An Application of Software Design Methods to
Manufacturing Systems Supervision and Control. Conference of Control Applications. IEEE, 2002.
BONFE, M. Design and Verification of Mechatronic Object-Oriented Models for Industrial Control
Systems. Universita di Ferrara, Dip Ingegneria, via Saragat 1, Ferrara Italy, 2003.
MROZEK, Z. Design of the Mechatronic Systems with Help of UML Diagrams. 3rd Workshop on
Robot Motion and Control, Bukowy Dworek, Poland, 2002.
ROSENFELD, H. [et al]. Gestão de Desenvolvimento de Produtos. Uma referencia para melhoria da
processo. 1 edição, Ed. Saraiva, São Paulo, SP, 2006.
6.5.2 2o. Trimestre
Nome: Acionamentos Hidráulicos e Pneumáticos
Professor(es): Nelso Gauze Bonacorso / Valdir Noll
Área de Concentração: Sistemas Mecatrônicos
Linha de Pesquisa: Desenvolvimento e atualização tecnológica de máquinas automáticas / Projeto de
sistemas de supervisão e controle
Obrigatória: ( ) SIM (X) NÃO
Carga Horária: 45h
Créditos: 3
Ementa: Aplicação da tecnologia hidráulica e pneumática de acionamento, atuadores, válvulas, álgebra
booleana, tecnologias de lógica e acionamento: clássica, elétrica e a eletrônica, projeto de comandos
combinatórios, métodos seqüenciais, hidráulica e pneumática proporcional, servo-pneumática e servohidráulica.
Bibliografia:
BÁSICA
BOLLMANN, A. Fundamentos da Automação Industrial Pneutrônica. São Paulo: ABHP, 1998.
BONACORSO, N.; NOLL, V. Automação Eletropneumática. 10 ed., Editora Érica, São Paulo, 2007.
LISINGEM, I. V. Fundamentos de Sistemas Hidráulicos. Florianópolis: UFSC, 2001.
FIALHO, A. B. Automação Hidráulica: projeto, dimensionamento e análise de circuitos. Editora Érica,
São Paulo, 2002.
COMPLEMENTAR
ANDERSEN, B. W. The Analysis and Design of Pneumatic Systems. New York: John Wiley & Sons,
1967.
FIALHO, A. B. Automação Pneumática: projeto, dimensionamento e análise de circuitos. Editora
Érica, São Paulo, 2003.
STRINGER, J. Hydraulic Systems Analysis, an Introduction. New York, The Macmillan Press, 1976.
MERRITT, H. E. Hydraulic Control Systems. New York, John Wiley & Sons, 1967.
Nome: Controle de Processos
Professor(es): Cynthia Beatriz Scheffer Dutra / Mário Lucio Roloff
Área de Concentração: Sistemas Mecatrônicos
Linha de Pesquisa: Projeto de sistemas de supervisão e controle
Obrigatória: ( ) SIM (X) NÃO
Carga Horária: 45h
Créditos: 3
Ementa: Introdução ao controle de processos. Identificação de sistemas. Modelos de processos
contínuos e discretos. Validação de modelos. Projeto de controladores PID analógico e discreto.
Projeto de controladores via índices de desempenho. Técnicas de controle avançadas. Otimização do
controle. Aplicações.
Bibliografia:
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BÁSICA
CAMACHO, E.F.; BORDONS, C. Model Predictive Control. Springer-Verlag, 1999.
COELHO, A. A. R.; COELHO, L. Identificação de Sistemas Dinâmicos Lineares. 1. ed.
Florianópolis:UFSC, 2004.
DORF, R.C; BISHOP, R.H. Modern Control Systems. 8.ed. Addison Wesley. 1998.
OGATA, K. Engenharia de Controle Moderno. 4. ed. Prentice Hall, 2003.
OGATA, K . Discrete-Time Control Systems. 2. ed. Prentice Hall, 1995.
COMPLEMENTAR
BOLTON, W. Instrumentação e controle. Hemus, 2005.
CAMACHO, E.F.; BORDONS, C. Model Predictive Control in the Process Industry. Springer-Verlag,
1995.
PHILLIPS, C.L; NAGLE, H.T. Digital Control System: Analysis and Design. 3.ed. Prentice Hall,
1995.
Nome: Sistemas CAD/CAE/CAM
Professor(es): Raimundo Ricardo Matos da Cunha
Área de Concentração: Sistemas Mecatrônicos
Linha de Pesquisa: Desenvolvimento e atualização tecnológica de máquinas automáticas
Obrigatória: ( ) SIM (X) NÃO
Carga Horária: 45h
Créditos: 3
Ementa: Transformações Geométricas. Modelagem Geométrica. Modelos Gráficos Bidimensionais e
Tridimensionais. Curvas: Hermite, Bézier, B-Spline. Modelos de Superfície: Bi-cúbica, Bézier, BSpline. Modelos Sólidos. CSG. B-Rep. Features. Aplicações.
Bibliografia:
BÁSICA:
FARIN, G.. Curves and Surfaces for CAGD: A Practical Guide. Morgan Kaufmann; 5a. edição, 520 p.,
2001.
FOLEY, J. D.; VAN DAM, A.; FEINER, S. K.; HUGHES, J. F.. Computer Graphics: Principles and
Practice in C . Addison-Wesley Professional, Systems Programming Series, 2a. edição. 1200 p., 1995.
ROGERS, D; J. ADAMS, A.. Mathematical Elements for Computer Graphics. McGraw-Hill
Science/Engineering/Math; 2a. edição, 512 p., 1989.
ZEID, I.. CAD/CAM Theory and Practice. McGraw-Hill Science/Engineering/Math; 1a. edição, 576
p., 1991.
COMPLEMENTAR:
SHAH, J. J.; MÄNTYLÄ, M.. Parametric and Feature-Based CAD/CAM: Concepts, Techniques, and
Applications. John Wiley & Sons, Inc., New York, 1995.
Nome: Informática Industrial
Professor(es): Mário Lucio Roloff / Roberto Alexandre Dias
Área de Concentração: Sistemas Mecatrônicos
Linha de Pesquisa: Projeto de sistemas de supervisão e controle
Obrigatória: (X ) SIM ( ) NÃO
Carga Horária: 45h
Créditos: 3
Ementa: Circuitos elétricos lógicos. Comandos combinatórios simples. Comandos combinatórios com
memória. Comandos combinatórios com temporização e contadores. Comandos analógicos elétricos e
eletropneumáticos. Método seqüencial, Método de seqüencial mínima, Método seqüencial máxima.
Comandos especiais. Introdução aos CPL's, Módulos de E/S digitais e analógicos. Simulação.
Processamento de programa, Tipos de representação de programa, Programação estruturada,
Temporização, Contadores e comparadores, Métodos de programação. Introdução aos PAC's. Redes
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industriais. Sistemas supervisórios.
Bibliografia:
BÁSICA:
BOLLMAN, A. Fundamentos da Automação Industrial Pneutrônica, ABHP, SP, 1996.
BONACORSO, N.G. e NOLL, V. Automação Eletropneumática; ERICA; SP, 1997.
SILVEIRA, P.R. Automação e Controle Discreto. Ed. Erica, 1999.
COMPLEMENTAR:
BONACORSO, Nelso Gauze. Controladores Lógicos Programáveis. Apostila de CEFETSC;
Florianópolis; 1998.
SIEMENS. Manual de Programação em STEP5.
Nome: Sistemas de Medição
Professor(es): André Roberto de Sousa
Área de Concentração: Sistemas Mecatrônicos
Linha de Pesquisa: Projeto de sistemas de supervisão e controle
Obrigatória: ( ) SIM (X) NÃO
Carga Horária: 45h
Créditos: 3
Ementa: Fundamentação em Metrologia; Tipos fundamentais de sistemas de medição: Módulos de um
sistema de medição, Transdutores ativos e passivos, Princípios da anulação e da deflexão, Sistemas de
Medição inteligentes; Características estáticas e dinâmicas de sistemas de medição: Faixa de Medição,
Resolução, Incerteza , Precisão e Exatidão, Linearidade, Sensibilidade, Histerese, Zona morta,
Resposta em freqüência, Tempo de resposta; Confiabilidade Metrológica: Erros de medição,
Combinação e propagação de erros, Erros sistemáticos e Erros aleatórios, Incerteza de Medição,
Calibração e ajuste de sistemas de medição; Tecnologias dos sensores: Sensores mecânicos, Sensores
elétricos, Sensores ópticos, Sensores piezo-elétricos; Princípio funcional de sensores: Sensores de
proximidade, Sensores de nível, Sensores de Vazão, Sensores de Temperatura, Sensores de Pressão,
Sensores de Massa, Sensores de Força, Sensores de deslocamento linear e angular; Condicionamento
de sinais: Circuitos de Ponte, Amplificadores de instrumentação, Conversor A/D e D/A, Linearização
de sinais; Transmissão de sinais: Ruídos, blindagem e aterramento, filtros analógicos e digitais,
Transmissão em tensão e corrente, Transmissão digital, Transmissão em rádio-frequência; Aquisição e
registro de sinais: Sistemas de aquisição dedicados, Sistemas de aquisição baseados em PC, Interfaces
com computadores, Software de aquisição, Sistemas supervisórios.
Bibliografia:
BÁSICA:
MORRIS, Alan. S Measurement and Instrumentation Principles, 3a Ed. Ed. Elsevier, 2001. ISBN: 0
7506 5081 8
BOLTON, W. Measurement and Instrumentation Systems. Ed. Butterworth-Heinemann, 1998. ISBN:
0750631147.
LIRA, F. A. Metrologia na Indústria. Ed. Erica, 2001. ISBN: 857194783X
FIALHO, A. B. Instrumentação Industrial – Conceitos Aplicações e Testes, Ed. Erica, 2004. ISBN:
8571949220
COMPLEMENTAR:
DOEBELIN, E. O. Measurement Systems Application and Design, 5a. Ed. New York: McGraw-Hill,
2003. ISBN: 0072990724
Nome: Automação dos Processos de Manufatura
Professor(es): Jânio Rodrigues Lopes / Hélio Ormeu Ribeiro
Área de Concentração: Sistemas Mecatrônicos
Linha de Pesquisa: Desenvolvimento e atualização tecnológica de máquinas automáticas
Obrigatória: ( ) SIM (X) NÃO
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Carga Horária: 45h
Créditos: 3
Ementa: Soldagem: introdução à soldagem; o arco elétrico; fontes de energia; processos de soldagem
(soldagem a gás, soldagem com eletrodo revestido, TIG, MIG/MAG, arame tubular, arco submerso,
plasma, soldagem por resistência); corte (oxicorte, plasma e laser); automação da soldagem. Fundição:
fundição em areia; fundição em molde permanente; fundição de precisão; fundição Shell Molding;
fundição contínua; automação da fundição. Conformação Mecânica: laminação; forjamento; trefilação;
estampagem; extrusão; automação da conformação. Usinagem: ferramentas de corte; parâmetros de
usinagem; operações de torneamento, fresamento e retificação; automação da usinagem
Bibliografia:
BÁSICA:
VILLANI, P. M.; MODENESI, P. J.; BRACARENSE, A. Q. Soldagem:fundamentos e tecnologia.
Editora UFMG, Belo Horizonte,2005.
WAINER, E., BRANDI, S. D. MELLO, .F. D. H. Soldagem Processos e Metalurgia. Edgard Blücher,
São Paulo, 1992.
FERRARESI, D. Fundamentos da usinagem dos metais. Edgard Blücher Ltda, São Paulo; 1977.
CHIAVERINI, V. Tecnologia mecânica: estrutura e propriedades das ligas metálicas. 2a. edição, vols.
1 e 2. São Paulo.
STEMMER, C. E. Ferramentas de corte I e II. Editora UFSC, Florianópolis, 2001.
COMPLEMENTAR:
SENAI-SP. Soldagem. Org. Selma Ziedas e Ivanisa Tatini, São Paulo, 553p., 1997.
TOSHIE, O. TANIGUCHI. Engenharia de Soldagem e Aplicações. LTC – Livros Técnicos e
Científicos S. A, Rio de janeiro, 1982.
6.5.3 3o. Trimestre
Nome: Robótica Industrial
Professor(es): Nelso Gauze Bonacorso
Área de Concentração: Sistemas Mecatrônicos
Linha de Pesquisa: Desenvolvimento e atualização tecnológica de máquinas automáticas.
Obrigatória: ( ) SIM (X) NÃO
Carga Horária: 45h
Créditos: 3
Ementa: Definições de robô e robótica, classificações, estrutura e configurações de manipuladores,
sistemas de coordenadas e matrizes de transformação, cinemática direta, cinemática inversa,
cinemática diferencial, controle de robôs, planejamento de trajetórias, simulação e programação de
robôs manipuladores.
Bibliografia Básica:
SCIAVICCO, L.; SICILIANO, B. Modeling and Control of Robot Manipulators. McGraw-Hill. New
York, USA, 1996.
NOF, S. Y. Handbook of Industrial Robotics. John Wiley & Sons, INC. New York, USA, 1999.
YOSHIKAWA, T. Foundations of Robotics - Analysis and Control. The MIT Press, Cambridge,
Massachusetts, USA, 1990.
GROOVER, M.P.; WEISS, M.; NAGEL, R.N.; ODREY, N.G. Robótica: Tecnologia e Programação.
McGraw-Hill, 1998.
Bibliografia Complementar:
ROMANO, V.F.Robótica Industrial: aplicações na indústria de manufatura e de processos. São Paulo:
Edgard Blucher, 2002.
PAZOS, F. Automação de Sistemas & Robótica. Axcel, 2002.
GUPTA, K. Mechanics and Control of Robots. Springer Verlag, 1997.
SCHILLING, R. J. Fundamentals of Robotics: analisys & control. Prentice-Hall,1990.
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Nome: Sistemas de Tempo Real
Professor(es): Roberto Alexandre Dias / Valdir Noll
Área de Concentração: Sistemas Mecatrônicos
Linha de Pesquisa: Projeto de sistemas de supervisão e controle
Obrigatória: ( ) SIM (X ) NÃO
Carga Horária: 45h
Créditos: 3
Ementa: Definição, caracterização, exemplos de aplicações. Requisitos das aplicações. Escalonamento
dirigido por tempo. Escalonamento por prioridades. Escalonamento de tarefas aperiódicas e
esporádicas. Controle de acesso a recursos. Sistemas operacionais de tempo real. Programação
concorrente. Threads. Plataformas de desenvolvimento de sistemas de tempo real. Desenvolvimento de
sistemas de tempo real.
Bibliografia:
BÁSICA
BURNS, A.; WELLINGS, A.; Real-Time Systems and Programming Languages. Second edition.
Addison-Wesley, 1997.
LIU, J.; Real-Time Systems, Prentice Hall 2000.
COMPLEMENTAR
ELLISON, K. S.; Developing Real-Time Embedded Software in a Market-Driven Company, Jonh
Wiley & Sons.
BRIAND, L. P.; ROY, D. M.; Meeting Deadlines in Hard Real-Time Systems: The Rate Monotonic
Approach, IEEE Computer Society.
Nome: TEM – Tópicos Especiais em Mecatrônica
Professor(es): <vários>
Área de Concentração: Sistemas Mecatrônicos
Linha de Pesquisa: <ambas>
Obrigatória: ( ) SIM (X) NÃO
Carga Horária: 30h
Créditos: 2
Ementa: Abordagens de temas atuais, circunstanciais e/ou inovadores de problemas relacionados à
mecatrônica. Aprofundamento de técnicas específicas e aplicadas à solução de problemas locais e
regionais. Trata-se de disciplina sem ementa permanente. É adequada para introdução de novos cursos
normalmente não previstos.
Bibliografia: de acordo com o tema.
6.5.4 Sugestões de Tópicos Especiais em Mecatrônica (TEM) para 2009
Nome: TEM - Sistemas de Visão
Professor(es): Mário Lucio Roloff
Área de Concentração: Sistemas Mecatrônicos
Linha de Pesquisa: Projeto de sistemas de supervisão e controle
Obrigatória: ( ) SIM (X) NÃO
Carga Horária: 30h
Créditos: 2
Ementa: Ementa: Introdução; Componentes: Iluminação, Óptica, Transmissão de Dados, Sensores
(Câmeras, IR, Raio-X, Térmico, Especiais), Processamento (Aquisição e Algoritmos); Sistemas de
Suporte (CLP, I/O, Trigger, Strobo, Módulos, Sistema de Rejeito); Interligação - Comunicação;
Interligação Software/Hardware; Etapas de Projeto (Requisitos, Viabilidade, Planejamento, Projetos
ELE/MEC/SOFT, Integração, Testes (Try Out), Instalação, Validação, Treinamento); Aplicações de
Sistemas de Visão (Rastreabilidade);
Bibliografia:
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BÁSICA
RUSS, J. C.; The Image Processing Handbook. CRC Press - IEEE Press, 3 edition, 1998.
DAVIES, E. R.; Machine Vision - Theory Algorithms Practicalities. Elsevier - Morgan Kaufmann, 3
edition, 2005.
GONZALEZ, R. C.; WOODS, R. E.; Digital Image Processing. Pearson Education, 2 edition, 2002.
JAIN, R.; KASTURI, R.;SCHUNK, B. G.; Machine Vision. McGraw Hill, 1 edition, 1995.
COMPLEMENTAR
JÄHNE, B.; HAUSSECKER, H.; GEISSLER, P.; Handbook of Computer Vision and Applications Sensors and Imaging, volume 1. Academic Press, San Diego - CA, 1
edition, 1999.
Nome: TEM - Materiais para Fabricação de Sistemas Mecatrônicos
Professor(es): Henrique Cezar Pavanati
Área de Concentração: Sistemas Mecatrônicos
Linha de Pesquisa: Desenvolvimento e atualização tecnológica de máquinas automáticas
Obrigatória: ( ) SIM (X) NÃO
Carga Horária: 30h
Créditos: 2
Ementa: Tipos de materiais: metálicos, cerâmicos, poliméricos e compósitos. Propriedades dos
materiais. Estrutura da matéria. Diagramas de fase binários: Diagramas isomorfos, eutéticos Diagrama
ferro-carbono, ligas eutéticas, hipereutéticas e eutetóides. Ligas metálicas ferrosas: aços e Ferro
fundido, Materiais não ferrosos. Estrutura, propriedades, aplicações e tratamentos térmicos dos
materiais metálicos, Tipos de materiais poliméricos e processamento de polímeros, Técnicas de
caracterização de materiais.
BIBLIOGRAFIA:
BÁSICA
CALLISTER JR, W. D. Ciência e Engenharia de Materiais: Uma introdução. Rio de Janeiro: LTC,
2002. 589 p.
PADILHA, F. Materiais de Engenharia: Microestrutura e propriedades, Curitiba: Hemmus, 2000. 343p.
VAN VLACK, L.H., Princípios de Ciência e Tecnologia dos Materiais, Rio de Janeiro: Campus, 1994,
567p.
COMPLEMENTAR:
CANEVAROLO Jr, S. V. Ciência dos Polímeros: Um texto básico para tecnólogos e engenheiros,
2ª.Ed. São Carlos: Artliber (2006) 280p.
REED-HILL, R. E.; ABBRASCHIAN, R. Physical Metallurgy Principles, 3rd. ed. Boston PWS, 1991.
926 p.
DIETER, G. E. Mechanical Metallurgy, 3rd. ed. Boston: McGraw-Hill, 1986. 751 p.
PORTER, D.A., EASTERLING, K.E. Phase transformation in metals and alloys, 2nd ed. CRC Press,
1992,
BRANDON, D.; KAPLAN, W.D. Microstructural Characterization of Materials, New York: John
Wiley & Sons, 1999.
SMITH, W.F. Structure and properties of engineering alloys, 2a. edição, New York: McGraw-Hill,
1993, 630p.
Nome: TEM - Integração e Troca de Dados CAD/CAE/CAM
Professor(es): Raimundo Ricardo Matos da Cunha
Área de Concentração: Sistemas Mecatrônicos
Linha de Pesquisa: Desenvolvimento e atualização tecnológica de máquinas automáticas
Obrigatória: ( ) SIM (X) NÃO
Carga Horária: 30h
Créditos: 2
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Ementa: Modelagem para Troca de Dados. Padrões de Arquivos de Troca de Dados: DXF, IGES,
STEP. Técnicas e Metodologias Modernas de Troca de Dados. Aplicação.
Bibliografia:
BÁSICA:
CHANG, T-C.; WYSK, R. A.; WANG H-P.. Computer-Aided Manufacturing. Prentice Hall, 3a. edição,
748 p., 2006.
SHAH, J. J.; MÄNTYLÄ, M.. Parametric and Feature-Based CAD/CAM: Concepts, Techniques, and
Applications. John Wiley & Sons, Inc., New York, 1995.
COMPLEMENTAR:
Normas ISO STEP.
Nome: TEM - Automação da Documentação de Projeto
Professor(es): Raimundo Ricardo Matos da Cunha
Área de Concentração: Sistemas Mecatrônicos
Linha de Pesquisa: Desenvolvimento e atualização tecnológica de máquinas automáticas
Obrigatória: ( ) SIM (X) NÃO
Carga Horária: 30h
Créditos: 2
Ementa: Informações de Projeto. Modelo de Informação Baseado em Features de CAD/CAM.
Gerenciamento da Informação em Projeto. Aplicação.
Bibliografia:
BÁSICA:
SHAH, J. J.; MÄNTYLÄ, M.. Parametric and Feature-Based CAD/CAM: Concepts, Techniques, and
Applications. John Wiley & Sons, Inc., New York, 1995.
COMPLEMENTAR:
CUNHA, R. R. M. da.. Modelagem de Informações Baseadas em Objetos Aplicados às Fases do
Processo de Projeto de Produto. Tese (Doutorado em Engenharia Mecânica). Programa de PósGraduação em Engenharia Mecânica. Universidade Federal de Santa Catarina, 2004.
Nome: ED - Estudo Dirigido
Professor(es): vários
Área de Concentração: Sistemas Mecatrônicos
Linha de Pesquisa: Ambas
Obrigatória: ( ) SIM (X) NÃO
Carga Horária: 15h
Créditos: 1
Ementa: Ementa será sugerida de acordo com o tema a ser tratado e o professor responsável.
Bibliografia (Básica e complementar): de acordo com o tema e professor.
6.5.5 Dissertação (2o. Ano)
Nome: Pesquisa para Dissertação
Professor(es): orientadores
Área de Concentração: Sistemas Mecatrônicos
Linha de Pesquisa: Ambas
Obrigatória: (X) SIM ( ) NÃO
Carga Horária: 90h
Créditos: 6
Ementa: Ementa será sugerida de acordo com o tema a ser tratado e o professor orientador.
Bibliografia (Básica e complementar): de acordo com o tema e professor.
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TABELA 4. Grade Curricular com as Disciplinas do PPGM
Tipo

Linha

Obrig.

Ambas

Obrig.

Pro-Sis*

Disciplina

Créditos

Professores

Acionamentos Eletromecânicos

3

Nelso / Valdir

Sistemas Embarcados

3

Valdir / Roberto

Obrig. Des-Atu** Projeto Mecânico de Sistemas Mecatrônicos

3

Raimundo / Daniela

Opt.

Ambas

Metodologia de Projeto para Sistemas Mecatrônicos

2

Widomar / André

Opt.

Ambas

Acionamentos Hidráulicos e Pneumáticos

3

Nelso / Valdir

Opt.

Pro-Sis

Controle de Processos

3

Cynthia / Roloff

Opt.

Des-Atu

Sistemas CAD/CAE/CAM

3

Raimundo

Obrig.

Pro-Sis

Informática Industrial

3

Roloff / Roberto

Opt.

Pro-Sis

Sistemas de Medição

3

André

Opt.

Des-Atu

Automação dos Processos de Manufatura

2

Jânio / Hélio

Opt.

Des-Atu

Robótica Industrial

3

Nelso

Opt.

Pro-Sis

Sistemas de Tempo Real

3

Roberto / Valdir

#

Opt.

Des-Atu

TEM – Materiais para Fabricação de Sistemas Mecatrônicos

2

Henrique

Opt.

Des-Atu

TEM – Integração e Troca de Dados CAD/CAE/CAM

2

Raimundo

Opt.

Des-Atu

TEM – Automação da Documentação de Projeto

2

Raimundo

Opt.

Pro-Sis

TEM – Sistemas de Visão

2

Roloff

##

Opt.

Ambas

ED – Estudo Dirigido

1

Vários

Obrig.

Ambas

Pesquisa para Dissertação

6

Orientador

* Projeto de sistemas de supervisão e controle
** Desenvolvimento e atualização tecnológica de máquinas automáticas
#
TEM - Tópicos Especiais em Mecatrônica
##
podem ser ofertadas ao longo do curso, não pertencendo a um trimestre específico

6.6 Funcionamento do Curso
6.6.1 Duração
O curso de Mestrado Profissional em Mecatrônica deverá ser integralizado pelo aluno no prazo
mínimo de 1 (um) e no prazo máximo de 3 (três) anos letivos, aí incluídos os prazos para
integralização dos créditos, desenvolvimento das atividades obrigatórias e entrega da Dissertação para
julgamento.
6.6.2 Organização Acadêmica
O Mestrado Profissional é estruturado para que o aluno possa concluir seu curso entre 18 e 24
meses. Para tanto, o aluno deverá cumprir as seguintes etapas:
z Integralizar um mínimo de créditos em disciplinas;
z Desempenhar as atividades curriculares obrigatórias;
z Ter projeto de pesquisa aprovado;
z Elaborar, entregar e defender Dissertação de Mestrado.
As disciplinas são oferecidas em regime trimestral. Ao final de 12 meses o aluno já deve ter
cumprido os créditos em disciplinas e ter apresentado seu projeto de dissertação, que será avaliado por
uma banca de qualificação. O segundo ano é dedicado à pesquisa, elaboração e defesa da dissertação.
6.6.3 Orientação
Um vez selecionado e tendo sido efetivada a matrícula regular, com a aprovação do Colegiado,
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o aluno passará a cursar as disciplinas e, no momento oportuno, um dos professores credenciado pelo
curso assumirá a função de orientador do aluno, e o acompanhará, conforme prevêem as Normas
Complementares para Cursos de Pós-graduação Stricto Sensu do Colegiado de Ensino de PósGraduação e Pesquisa do Conselho de Coordenação do CEFET-SC, e o Regimento do Curso, até a
defesa de sua Dissertação. A qualquer momento, a pedido do orientador, o Colegiado poderá autorizar
a substituição do orientador.
6.6.4 Creditação
O número mínimo de créditos exigidos para conclusão do curso é 18 (dezoito) créditos. Além
dos 6 (seis) créditos a serem cumpridos nas disciplinas obrigatórias, o aluno deverá cumprir, ao menos,
mais 12 (doze) créditos em disciplinas optativas das linhas de pesquisa do curso.
Com a aprovação do Colegiado do Curso e em concordância com o orientador, o aluno poderá
cumprir créditos em disciplinas optativas entre as disciplinas oferecidas por outros cursos de pósgraduação, respeitadas as normas em vigor e a disponibilidade de vagas.
Por requerimento do aluno, o Colegiado poderá conceder créditos, no limite máximo de 6
(seis), pelo desempenho de atividades curriculares optativas, nas áreas de conhecimento abrangidas
pelo Curso, e de acordo com os critérios de creditação definidos no Regimento Interno do Curso.
6.6.5 Práticas Pedagógicas Previstas
A prática pedagógica desenvolvida no CEFET-SC privilegia a formação do cidadão crítico e
consciente do seu papel na sociedade. Nessa prática o aluno se coloca como sujeito ativo no processo
de aprendizagem, na interação com o conhecimento e com os demais sujeitos que compõem o processo
educativo.
Nesta perspectiva as atividades curriculares proporcionam a análise interpretativa e crítica das
competências profissionais estabelecidas no perfil do egresso, bem como das práticas sociais
relacionadas ao contexto da formação do Mestre em Mecatrônica.
O fazer pedagógico do curso está pautado na interação entre professor e aluno, buscando o
desenvolvimento das competências profissionais, apropriando-se de métodos ativos que desafiam e
motivam os alunos à construção dessas competências, à reflexão, à iniciativa, ao espírito
empreendedor, à criatividade, à formação continuada, ao compromisso ético e social, à pesquisa
aplicada, ao trabalho em equipe.
Essa opção está ancorada nos seguintes princípios norteadores:
x
formação humana integral;
x
formação profissional voltada ao social;
x
aprendizagem significativa;
x
valor dos saberes dos alunos nas atividades educativas;
x
diversidade de atividades formativas;
x
trabalho coletivo;
x
pesquisa como princípio educativo;
x
integração entre os saberes.
A concretização da práxis educativa fundamentada nos princípios elencados acima se dá por
meio da utilização de metodologias diversificadas, considerando as competências profissionais a serem
construídas ao longo da integralização do currículo nas disciplinas e buscando atualizações
permanentes, agregando novas tecnologias nas estratégias de ensino e orientação. De acordo com as
especificidades das competências e as temáticas a serem desenvolvidas, podem-se aplicar várias
metodologias nas disciplinas, destacando-se dentre elas: trabalhos individuais, trabalhos em pequenos
e grandes grupos, solução de problemas, pesquisa aplicada, estudo de caso, exposição oral, debates,
visitas técnicas e culturais, jogos, simulações, palestras, seminários, projetos integradores, etc.
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6.6.6 Corpo Docente
O corpo docente do PPG em Mecatrônica será formado pelos servidores docentes do CEFETSC. O corpo docente está constituído por aqueles que serão os docentes permanentes (com carga
maior) no PPG em Mecatrônica, e os professores colaboradores (com carga horária menor, e
dependendo da demanda).
TABELA 5. Corpo Docente Permanente do PPGM
Professor

Titulação

Linhas de Pesquisa

André Roberto de Sousa

Dr. Eng., UFSC, 2000

Pro-Sis*

Cynthia Beatriz Scheffer Dutra

Dra. Eng., UFSC, 2003

Pro-Sis

Henrique Cezar Pavanati

Dr. Eng., UFSC, 2005

Des-Atu**

Jânio Rodrigues Lopes

Dr. Eng.,UFSC,2007

Des-Atu

Mário Lucio Roloff

MSc. Eng., UFSC, 2002
M. Adm., UDESC, 2007

Pro-Sis

Nelso Gauze Bonacorso

Dr. Eng.,UFSC,2004

Des-Atu

Raimundo Ricardo Matos da Cunha

Dr. Eng.,UFSC,2004

Des-Atu

Roberto Alexandre Dias

Dr. Eng.,UFSC,2004

Pro-Sis

Valdir Noll

Dr. Eng., UFSC, 2006

Pro-Sis

Widomar Pereira Carpes Junior
Dr. Eng., UFSC, 2001
* Projeto de sistemas de supervisão e controle
** Desenvolvimento e atualização tecnológica de máquinas automáticas

Des-Atu

TABELA 6. Corpo Docente Colaborador do PPGM
Professor
Daniela Águida Bento

Titulação

Linhas de Pesquisa

MSc. Eng., UFSC, 2003

Des-Atu**

(Doutoranda Eng., UFSC, Previsão de conclusão 2009)

Hélio Ormeu Ribeiro
Dr. Eng., UFSC, 2007
* Desenvolvimento e atualização tecnológica de máquinas automáticas

Des-Atu*

TABELA 7. Linhas de Pesquisa e Corpo Docente vinculado
Linhas de Pesquisa
Desenvolvimento e atualização
automáticas (Des-Atu)

Professores/Pesquisadores
tecnológica

de

máquinas Nelso G. Bonacorso
Daniela A. Bento
Hélio Ormeu Ribeiro
Henrique C. Pavanati
Jânio R. Lopes
Raimundo R. M. da Cunha
Widomar P. Carpes Jr.

Projeto de sistemas de supervisão e controle (Pro-Sis)
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André R. Sousa
Cynthia B. S. Dutra
Roberto A. Dias
Mário L. Roloff
Valdir Noll

7

Considerações

Atento a tudo o que foi exposto anteriormente, a presente proposta de Projeto Pedagógico do
Curso de Mestrado Professional em Mecatrônica do CEFET-SC busca cumprir a sua responsabilidade
social e garantir a qualidade da educação superior, sempre ciente do reconhecimento da diversidade do
sistema da educação profissional brasileira e nunca relegando a um segundo plano o respeito à
identidade, à missão e à história dos Centros Federais de Educação Tecnológica brasileiros.
Esta proposta de projeto pedagógico do Curso Mestrado Professional em Mecatrônica pretende
ser uma referência para uma compreensão de como o curso funciona e como está inserido no cenário
global da IES a qual pertence. Com isso, apresenta-se uma série de métodos, procedimentos e
indicadores que permitem a sua avaliação tanto de forma estanque quanto na inserção do contexto
global. Outros pontos não tratados aqui, como inscrição, sistema de avaliação, funcionamento das
unidades estão descritos em documentos complementares como o Regimento do PPGM e também o
documento de Normas Complementares para cursos de Pós-graduação Stricto Sensu do CEFET-SC.
Por fim, vale ressaltar que esse projeto não objetiva ser um documento imutável, mas uma base
direcionadora para o desenvolvimento pedagógico do Curso Mestrado Professional em Mecatrônica.
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Anexos
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CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNÓLOGICA DE SANTA CATARINA
UNIDADE DE ENSINO DE FLORIANÓPOLIS
DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE METAL-MECÂNICA
Av. Mauro Ramos, 950 – Centro
88020-300 – Florianópolis, SC, Brasil
Fone/Fax: (48) 3221-0504/3224-1500

Proposta de Regimento Interno
do Programa de Pós-Graduação em Mecatrônica
do Centro Federal de Educação Tecnológica de Santa Catarina – 1a. Edição
(Aprovado pelo Colegiado do PPGM em XX de XXXX de 2008)
CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS
Art. 1º O Programa de Pós-Graduação em Mecatrônica, PPGM, do Centro Federal de Educação
Tecnológica de Santa Catarina têm por objetivo formar pesquisadores, para os setores privado e
público, docentes e outros profissionais de nível superior nas áreas de atuação da Mecatrônica,
especialmente para o desenvolvimento de atividades ligadas à pesquisa, ao desenvolvimento científico
e tecnológico, e à docência, além de contribuir para a evolução humana na ciência, tecnologia e
cultura, especialmente nas questões de interesse nacional.
Art. 2º O Programa de Pós-Graduação em Mecatrônica é composto do Curso de Mestrado Profissional,
estruturado em Áreas de Concentração, que conduz ao grau de "Mestre em Mecatrônica", qualificado
pela Área de Concentração.
§ 1º O número de Áreas de Concentração não é limitado, podendo existir tantas quantas forem
necessárias para o desenvolvimento da Pós-Graduação em Mecatrônica.
§ 2º Para obter o grau de Mestre, o aluno deverá realizar, no mínimo, 3 (três) tipos de atividades:
cursar disciplinas, elaborar uma Dissertação e realizar as demais atividades obrigatórias previstas.
Art. 3º O Curso de Mestrado Profissional em Mecatrônica terá duração mínima de 12 (doze) meses. A
duração máxima será de 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da matrícula inicial como aluno
regular.
Parágrafo Único. Por motivos excepcionais, o aluno poderá licenciar-se do Curso, não sendo este
tempo computado para o prazo máximo definido no caput deste artigo, de acordo com as Normas
Complementares para Curso de Pós-graduação Stricto Sensu do CEFET-SC.
CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E ORGANIZAÇÃO DO CURSO
Art. 4º O Programa de Pós-Graduação em Mecatrônica será regido pelas Normas Complementares
para Curso de Pós-graduação Stricto Sensu da Câmara de Ensino de Pós-graduação e Pesquisa do
Conselho de Coordenação do CEFET-SC, pelo presente Regimento, e demais disposições aplicáveis.
Art. 5º A coordenação administrativa das atividades do Programa de Pós-Graduação será exercida pelo
Colegiado de Curso, nos termos das Normas Complementares para Curso de Pós-graduação Stricto
Sensu no CEFET-SC.
§ 1º Todos os docentes permanentes do Curso poderão fazer parte da representação docente no
Colegiado, de acordo com as normas aprovadas pelo Colegiado.
§ 2º O colegiado, através de resolução ou norma complementar, poderá estabelecer outros requisitos
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para a permanência na condição de docente permanente, notadamente em relação às necessidades de
funcionamento cotidiano do curso, tais como quórum em reuniões e outras atividades.
§ 3º A representação discente será feita de acordo com as normas vigentes no CEFET-SC.
§ 4º O Colegiado deverá eleger, dentre seus membros, um coordenador e um vice-coordenador para
um mandato de 2 (dois) anos, permitindo-se uma única recondução.
§ 5º O credenciamento, ou a manutenção de credenciamento, de docentes no Programa, na qualidade
de docente permanente ou colaborador, fica condicionado a um desempenho docente tal que satisfaça
às exigências mínimas da CAPES necessárias para o credenciamento do curso, análise esta que será
realizada anualmente, tomando como base um horizonte de tempo de 3 (três) anos, preferencialmente
por comissão externa ao Programa, designada pelo colegiado e formada preferencialmente por
membros ou ex-membros do comitê de engenharias III da CAPES.
§ 6º A entrada de novos docentes no programa se dará, preferencialmente, na condição de docente
colaborador. O colegiado detalhará, através de resolução ou norma complementar, as condições de
entrada, manutenção e transição entre categorias docentes tratadas neste artigo.
§ 7º Para efeito do disposto no § 5º (parágrafo quinto) deste artigo, a atuação como Coordenador ou
Vice-Coordenador do Programa é considerada “desempenho docente tal que satisfaça às exigências
mínimas da CAPES necessárias para o credenciamento do curso”.
CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA ACADÊMICA
Art. 6º O Curso de Mestrado Profissional em Mecatrônica do Programa de Pós-Graduação em
Mecatrônica compreende as seguintes atividades:
I – Obtenção de créditos em disciplinas em nível de Pós-Graduação;
II – Aprovação em outras atividades obrigatórias do curso;
III – Elaboração, defesa e aprovação de uma dissertação de Mestrado Profissional.
Art. 7º O programa de atividades definido para o aluno, sempre visando sua Dissertação, poderá incluir
disciplinas de outros Cursos de Pós-Graduação do CEFET-SC ou ainda de outras Universidades.
§ 1º O programa de atividades a ser seguido pelo aluno será proposto pelo Orientador, em comum
acordo com o aluno, levando-se em conta a natureza da pesquisa a ser desenvolvida e o estágio de
formação do aluno.
§ 2º O Colegiado poderá convalidar, nos termos da legislação vigente, disciplinas cursadas em outras
Universidades, nacionais e estrangeiras, nas quais o aluno tenha sido aprovado.
§ 3º Poderão ser convalidados créditos obtidos em disciplinas dos Cursos de Pós-Graduação do
CEFET-SC ou de outras Universidades, cursadas na condição de aluno especial, desde que aprovados
pelo Colegiado.
CAPÍTULO IV
DA ADMISSÃO, SELEÇÃO E ORIENTAÇÃO DE ALUNOS
Art. 8º Existem 2 (duas) categorias de alunos de Pós-Graduação, definidas nos termos das normas do
CEFET-SC: regulares e especiais.
Art. 9º O requisito obrigatório para que um candidato seja admitido como aluno Regular é que ele seja
portador de diploma de curso superior em Engenharia, Tecnologia, Ciência da Computação,
Matemática, Física, Química, Estatística, ou áreas correlatas dentro das categorias reconhecidas pela
CAPES.
§ 1º O requisito preferencial para a admissão é portar diploma de cursos que tenham tido a duração
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mínima de 7 (sete) semestres letivos nas áreas citadas no caput deste artigo, ou áreas correlatas, em
cursos nacionais ou estrangeiros reconhecidos pelos órgãos oficiais competentes para o
reconhecimento de cursos de graduação.
§ 2º Para candidatos que não tenham formação preferencial a que se refere o § 1º (parágrafo primeiro)
deste artigo, um programa especial de estudos, adicionalmente aos requisitos mínimos do curso,
poderá ser exigido, a critério do Colegiado.
Art. 10º O processo de seleção dos candidatos inscritos na categoria de aluno regular estará a cargo de
uma comissão de docentes permanentes do PPGM, designada pelo Colegiado, de acordo com critérios
previamente aprovados pelo mesmo.
Parágrafo Único. A comissão de seleção submeterá à apreciação do Colegiado do PPGM um relatório
de atividades onde constem os procedimentos adotados e os resultados do processo de seleção.
Art. 11º A comissão de seleção selecionará os candidatos baseando-se nas seguintes etapas:
I – Análise do Histórico Escolar e de Curriculum Vitae do candidato (preferencialmente CV Lattes);
II – Definição do orientador de sua Dissertação no ato da inscrição, o que é recomendado, porém não
obrigatório;
III – Se for o caso, encaminhamento do Orientador, acompanhado, preferencialmente, de um
anteprojeto de dissertação.
IV – A seleção poderá considerar a experiência do candidato através de anteprojeto de tema de estudo
quando for o caso.
V – A seleção poderá incluir para a análise carta de concordância da instituição de vínculo, e o tempo
que o candidato poderá dedicar às atividades do Curso.
VI – Será considerada a aderência da proposta de trabalho, indicada pelo candidato, com as linhas de
pesquisa do Curso.
Parágrafo Único. Por decisão prévia da comissão ou do Colegiado, instrumentos e etapas adicionais
de seleção podem ser utilizados, tais como:
I – Entrevista;
II – Prova de proficiência em uma ou mais línguas estrangeiras;
III – Prova de capacidade técnica;
IV – Cartas de recomendação.
Parágrafo Único. Para candidatos com vínculo empregatício poderá ser exigido carta de concordância
da instituição indicando o tempo que o candidato dedicará às atividades do Curso.
Art. 12º Os alunos selecionados iniciarão o Curso no primeiro semestre letivo;
§ 1º Em casos especiais poderá ser aceito candidato em outro período, visando atender convênios ou
turmas específicas, por deliberação do Colegiado do Curso.
§ 2º Os candidatos aprovados e amparados pelo § 1º do Art. 9º deste Regimento deverão apresentar o
certificado de conclusão do curso de graduação para poderem efetuar a matrícula.
Art. 13º O programa especial de estudos a que se referem o § 2º do Art. 9º (parágrafo segundo do
artigo nono) poderá ser realizado antes de (ou simultaneamente com) as atividades normais do Curso
de Pós-Graduação.
Parágrafo Único. Caso não apresente rendimento satisfatório no Programa Especial de Estudos, o
candidato poderá ser desligado do Curso, a critério do Colegiado do PPGM.
Art. 14º A matrícula de aluno especial para disciplinas isoladas, deverá ser autorizada pelo Colegiado,
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ouvidos os professores responsáveis pela disciplina.
Parágrafo Único. O Colegiado deverá, através de resolução ou norma complementar, detalhar as
condições para a matrícula de aluno especial.
Art. 15º Cada aluno regular será orientado em suas atividades por pelo menos 1 (um) Orientador que
seja docente permanente do Programa de Pós-Graduação.
§ 1º Na necessidade de Co-Orientador(es), pertencente(s) ou não ao quadro de docente(s)
permanente(s) do Programa, o(s) seu(s) nome(s) precisa(m) ser aprovado(s) pelo Colegiado, que deve
se orientar e primar pelo comprometimento, responsabilidade, e experiências acadêmicas e
profissionais que o(s) mesmo(s) possa(m) agregar ao trabalho de pesquisa do aluno.
§ 2º Cabe ao Orientador e ao(s) Co-Orientador(es) orientar(em) e definir(em) a Dissertação do aluno,
além de manter(em), quando necessário e/ou solicitado, o Colegiado informado sobre o desempenho
das atividades e trabalhos de pesquisa do aluno.
§ 3º O aluno poderá iniciar seus trabalhos de Dissertação imediatamente após a sua admissão no
Programa, o que pressupõe a existência, pelo menos, do Orientador.
§ 4º O orientador que eventualmente tenha que se afastar do Programa por período superior a 180
(cento e oitenta) dias deverá comunicar por escrito ao Colegiado o período de afastamento. Caberá ao
Colegiado do Programa, decidir pela substituição do Orientador por um (dos) Co-Orientador(es); ou,
no caso de não existir a co-orientação dos seus alunos, o orientador deverá indicar nomes para tal.
§ 5º É permitida a substituição do orientador e/ou co-orientador(es) por outro(s), desde que aprovada
pelo Colegiado.O tema de dissertação do aluno somente será mantido com o acordo dos orientadores
envolvidos.
§ 6º É permitida a inclusão de Co-Orientador(es) durante o andamento dos trabalhos de pesquisa do
aluno, sujeita à anuência das partes envolvidas (aluno e orientador), e aprovação pelo Colegiado.
§ 7º Orientadores adicionais a 1 (um) poderão ser docentes permanentes ou colaboradores do
Programa, ou não, mas sempre aprovados e credenciados pelo Colegiado.
Art. 16º O número máximo de alunos orientados simultaneamente por um mesmo orientador será
estabelecido pelo Colegiado através de norma complementar, número este que poderá ser alterado por
decisão do Colegiado.
Parágrafo Único. A orientação de um aluno compartilhada por 2 (dois) ou mais docentes é
considerada, para cada docente, equivalente à metade de uma orientação exclusiva.
CAPÍTULO V
DA MATRÍCULA
Art. 17º Os candidatos aprovados no exame de seleção deverão efetuar sua matrícula no Curso de PósGraduação, conforme calendário e as instruções determinadas pelo regulamento geral de matrícula da
Pós-Graduação do CEFET-SC.
Art. 18º O aluno deverá renovar a matrícula no Curso em cada período letivo, sob a pena de
desligamento do Curso, salvo casos previstos em lei ou motivo de força maior, a critério do Colegiado
do PPGM.
Parágrafo Único. Os alunos deverão renovar a matrícula das atividades a cada trimestre.
Art. 19º O trancamento total ou parcial da matrícula somente será concedido após aprovação pelo
Colegiado do Curso, ouvido o Orientador de Dissertação, e obedecendo às normas vigentes.
Parágrafo Único. Será recusada a matrícula do aluno que esgotar o prazo máximo fixado para
integralização do Curso.
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CAPÍTULO VI
DAS ATIVIDADES CURRICULARES E AVALIAÇÃO
Art. 20º Para as turmas regulares, as disciplinas serão trimestrais, sendo que os trimestres seguirão o
calendário definido pelo Colegiado;
Parágrafo Único. Eventualmente serão oferecidas disciplinas em caráter mais intensivo, em períodos
especiais, podendo inclusive viabilizar o envolvimento de professores visitantes e podendo atender a
convênios ou turmas especiais.
Art. 21º É obrigatória a freqüência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) do total de horas
programadas em cada disciplina e/ou atividade.
Art. 22º A avaliação em cada atividade de Pós-Graduação e o desligamento de alunos serão feitos nos
termos das Normas Complementares para Curso de Pós-graduação Stricto Sensu no CEFET-SC.
CAPÍTULO VII
DOS TÍTULOS
Art. 23º O título a ser conferido pelo Curso de Pós-Graduação em nível de Mestrado Profissional será
"Mestre em Mecatrônica", qualificado pela Área de Concentração.
Art. 24º Para a obtenção do título de Mestre é necessário completar um mínimo de 30 (trinta) unidades
de créditos, sendo pelo menos 20 (vinte) créditos em disciplinas, 4 (quatro) em outras atividades do
curso e 6 (seis) créditos com a defesa e aprovação da dissertação.
Art. 25º Dentre os créditos em disciplinas, é necessário completar um mínimo de 11 (onze) créditos no
grupo de disciplinas obrigatórias e um mínimo de 9 (nove) créditos no grupo de disciplinas optativas.
Dentre as disciplinas optativas, o estudante deverá cursar pelo menos 4 (quatro) disciplinas, e deverá
cursar pelo menos 1 (uma) disciplina de cada linha de pesquisa.
§ 1º A relação e as ementas das disciplinas oferecidas, assim como a sua distribuição entre os grupos
de obrigatórias e optativas, estão disponíveis na secretaria do Programa de Pós-graduação em
Mecatrônica.
§ 2º Os créditos das disciplinas podem ser aproveitados, a critério do colegiado, de cursos de pósgraduação (especialização, mestrado ou doutorado), cursados anteriormente ao ingresso no programa,
do CEFET-SC ou de outra instituição de ensino superior de reconhecida competência, a critério do
Colegiado e em conformidade com as Normas Complementares para Curso de Pós-graduação Stricto
Sensu no CEFET-SC.
§ 3º Dentro do conjunto de créditos das atividades do curso, até 6 (seis) créditos poderão ser
aproveitados através de 1 (uma) publicação aceita em periódicos do Qualis das engenharias III (nível
Nacional A, Internacional B ou Internacional A), ou áreas correlatas, ou que assim possam ser
classificados, registro de 1 (um) software ou depósito de 1 (uma) patente no INPI, feitas após o
ingresso do estudante no programa, em conformidade com o disposto no Art. 28º (artigo vigésimo
sétimo) deste regimento. Outras produções ou publicações podem ser aceitas, a critério do Colegiado,
procedimento este chamado de Produção de Pesquisa Científica e Tecnológica.
§ 4º Havendo concordância do Orientador, e a critério do colegiado, créditos de disciplinas poderão ser
obtidos em outras Instituições de Ensino Superior, de reconhecida qualidade.
Art. 26º As outras atividades obrigatórias do curso compreendem o cumprimento das seguintes
exigências:
I – Pelo menos 1 (um) crédito em Estudo Dirigido com Vistas à Elaboração de Dissertação para
Mestrado Profissional;
II – Pelo menos 1 (um) crédito em Produção da Pesquisa Científica e Tecnológica.
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Art. 27º A Pesquisa para Dissertação com vistas à elaboração de dissertação para Mestrado Profissional
deverá ser cursada pelo menos em 1 (um) semestre. A primeira inscrição do estudante nesta atividade
deverá ocorrer depois de completados todos os créditos de disciplinas ou ao final dos primeiros 6 (seis)
meses de curso, contados a partir da data da sua matrícula inicial, o que ocorrer primeiro.
§ 1º Esta atividade tem a duração de 6 (seis) meses, correspondendo cada semestre a 3 (três) créditos.
§ 2º Após a primeira matrícula em Pesquisa para Dissertação, o estudante deverá, a cada semestre,
matricular-se nessa atividade, até a conclusão de sua Dissertação.
§ 3º A avaliação do estudante nesta atividade será emitida pelo Orientador, através de comunicação
encaminhada ao Colegiado, em conformidade com o desempenho do estudante em suas atividades de
pesquisa.
Art. 28º A disciplina de Metodologia de Projeto para Sistemas Mecatrônicos deve comprovar a
capacidade do estudante pesquisar e desenvolver uma pesquisa aplicada com qualidade, além de
prover ao mesmo uma visão interdisciplinar da pesquisa e do desenvolvimento.
§ 1º Recomenda-se que o estudante curse a disciplina Metodologia de Projeto para Sistemas
Mecatrônicos no primeiro ano do curso, ou na primeira oportunidade em que o Programa oferecer esta
disciplina, após a inscrição do estudante.
§ 2º A atividade Produção da Pesquisa Científica e Tecnológica poderá ser cumprida a qualquer tempo,
durante a realização do curso, inclusive depois da defesa de dissertação, mas sempre antes da
homologação da mesma.
§ 3º Cada aceite de registro de software no INPI ou aceite para publicação de artigo em periódico do
Qualis das engenharias III, ou de áreas correlatas, ou que assim possam ser classificados, de nível
Nacional A, Internacional B ou Internacional A corresponde a 6 (seis) créditos na atividade Produção
da Pesquisa Científica e Tecnológica. Cada aceite para publicação de artigo em periódico do Qualis
das engenharias III, ou de áreas correlatas, ou que assim possam ser classificados, de nível Nacional B,
Nacional C ou Internacional C corresponde, respectivamente, a 2 (dois), a 1 (um) ou a 1,5 (um e meio)
créditos na atividade Produção da Pesquisa Científica e Tecnológica.
§ 4º Cada aceite para publicação de artigo completo em congressos nacionais do Qualis de
astronomia/física, ciência da computação, engenharias I, II, III e IV, matemática/probabilidade e
estatística ou química, da CAPES, ou que assim possam ser classificados, de nível Nacional A
corresponde a 2 (dois) créditos, de nível Nacional B corresponde a 1 (um) crédito, de nível Nacional C
corresponde a 0,5 (meio) crédito, de nível Internacional A corresponde a 3 (três) créditos, de nível
Internacional B corresponde a 1,5 (um e meio) créditos, e de nível Internacional C corresponde a 0,75
(zero vírgula setenta e cinco) crédito na atividade Produção da Pesquisa Científica e Tecnológica.
§ 5º Cada aceite de patente no INPI corresponde a 12 (doze) créditos na atividade Produção da
Pesquisa Científica e Tecnológica.
§ 6º No que se referem os § 3º e § 4º (parágrafo terceiro e quarto) deste artigo, os § 9º e § 10º do Art.
32º (parágrafo sexto e parágrafo sétimo do artigo trigésimo primeiro) e o § 3º do Art. 25º (parágrafo
terceiro do artigo vigésimo quinto), publicações não avaliadas pelos Qualis das engenharias III, ou
áreas correlatas, também poderão ser postuladas. No caso de periódicos, o colegiado providenciará
uma avaliação da publicação postulada, a ser feita por 3 (três) consultores externos ao programa,
preferencialmente membros ou ex-membros do comitê de engenharias III da CAPES, e a equivalência
será dada nos casos em que esta avaliação concordar com os critérios determinados nos referidos
artigos deste regimento. No caso de congressos, em o mesmo não estando avaliado pela CAPES, mas
havendo classificação do mesmo evento em edições anteriores, prevalecerá a classificação da edição
mais recente. Não havendo como classificar os anais através do Qualis da CAPES, esta classificação
será feita por uma comissão especial designada pelo Colegiado, que estabelecerá a qualidade e a
pertinência em relação às áreas citadas no § 4º (parágrafo quarto) deste artigo. No caso de periódicos,
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poderão ser considerados artigos aceitos aqueles aceitos mediante revisão, desde que a avaliação dos
revisores tenha sido majoritariamente positiva, a juízo do colegiado. Desta forma, o estudante deverá
apresentar uma das seguintes 3 (três) documentações: cópia do trabalho publicado, carta de aceitação
final para publicação ou carta de resultado de avaliação (apenas no caso de periódicos), acompanhada,
neste último caso, dos comentários do editor e dos revisores.
§ 7º Outras produções poderão ser creditadas para a atividade Produção da Pesquisa Científica e
Tecnológica, a critério do Colegiado.
§ 8º Produções utilizadas para aproveitamento de créditos de disciplinas, ou créditos de outra natureza,
não poderão ser creditadas para a atividade Produção da Pesquisa Científica e Tecnológica.
§ 9º Em todos os casos, periódicos e anais, havendo classificação conflitante dentro de uma mesma
área ou entre diferentes áreas, prevalecerá a melhor classificação.
Art. 29º A disciplina Estudo Dirigido têm por objetivo, dentre outros, acompanhar o progresso no
desenvolvimento do trabalho do estudante, esta atividade poderá ser cumprida a qualquer tempo,
durante a realização do curso.
§ 1º O estudante poderá se matricular, ao longo do curso, 2 (duas) vezes na disciplina Estudo Dirigido.
§ 2º O estudante reprovado em qualquer das disciplinas Estudo Dirigido que não tenha tido outra
reprovação no Curso deverá, obrigatoriamente, se matricular novamente nesta disciplina, na primeira
vez em que o Programa a oferecer após a sua reprovação, sem que isto, contudo, altere a duração
máxima do curso.
§ 3º Em casos excepcionais, a critério dos Orientadores e do Colegiado, um número maior de defesas
de Estudos Dirigidos poderá ser exigido de cada estudante em particular, na forma de atividade
obrigatória sem creditação.
§ 4º O colegiado detalhará, através de resolução ou norma complementar, os procedimentos a serem
utilizados na disciplina Estudo Dirigido tratada neste artigo.
Art. 30º Além das atividades obrigatórias, o estudante poderá cursar, como atividade optativa, a Prática
Docente Orientada, que tem por objetivo fornecer formação de docência e trabalho em grupo aos
estudantes.
§ 1º Esta atividade poderá ser obrigatória para alunos que recebam bolsas de agências e/ou organismos
que exijam tal tipo de atividade. Nestes casos, os estudantes deverão totalizar um mínimo de 4 (quatro)
créditos em Prática Docente Orientada.
§ 2º Esta atividade poderá ser cumprida a qualquer tempo, durante a realização do curso.
§ 3º Cada conjunto de 17 (dezessete) horas de docência em disciplina ao nível de graduação ou pósgraduação stricto sensu, dentro do CEFET-SC, corresponderá a 1 (um) crédito.
§ 4º Cada conjunto de 34 (trinta e quatro) horas de monitoria ou assistência docente em disciplina ao
nível de graduação ou pós-graduação stricto sensu, dentro do CEFET-SC, corresponderá a 1 (um)
crédito.
§ 5º Experiências docentes, em nível de graduação ou pós-graduação, realizadas anteriormente à
admissão ao curso, ou realizadas em outras instituições de nível superior, poderão ser aproveitadas, a
critério do Colegiado, mediante julgamento de processo.
Art. 31º Além das atividades obrigatórias, o estudante poderá cursar, como atividade optativa, a Prática
de Exogenia, que visa proporcionar que os estudantes tenham experiências e vivências em pelo menos
2 (duas) diferentes IES, em cidades distintas. Estas atividades poderão ser viabilizadas através de
“mestrados-sanduíche” nacionais ou internacionais, ou outras formas de intercâmbio/cooperação
definidas pelo Colegiado.
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§ 1º Esta atividade poderá ser cumprida a qualquer tempo, durante a realização do curso.
§ 2º Cada conjunto de 3 (três) meses de estágio supervisionado ou pesquisa orientada aplicada,
realizados em Instituição de Ensino ou Empresa do Setor Público ou Privado colaboradora fora da
RMF (Região Metropolitana de Florianópolis), definidas pelo Colegiado, poderá corresponder a até 4
(quatro) créditos, a critério do Colegiado.
§ 3º Cada conjunto equivalente a 2 (dois) créditos de disciplinas para o PPGM, cursados
presencialmente em Instituição de Ensino colaboradora fora da RMF, definidas pelo Colegiado,
corresponderá a 4 (quatro) créditos.
Art. 32º A Defesa de Dissertação de Mestrado Profissional, e sua Homologação, só poderão ser
realizadas depois de cumpridos todos os créditos e todas as atividades obrigatórias previstas pelo
curso, e a aprovação da Dissertação de Mestrado Profissional corresponderá a 6 (seis) créditos.
§ 1º O aluno deverá qualificar a proposta de dissertação diante de uma comissão, designada pelo
Colegiado, no final do período de disciplinas do Curso e antes de se matricular na disciplina de
Pesquisa para Dissertação.
§ 2º Prazos equivalentes deverão ser estabelecidos pelo Colegiado para os alunos em tempo parcial.
§ 3º Excepcionalmente, o estudante poderá realizar a Defesa de Dissertação de Mestrado Profissional
sem ter cumprido todos os créditos. A homologação da defesa ficará condicionada, no entanto, ao
cumprimento da creditação mínima, além de outros requisitos previstos.
§ 4º A dissertação na modalidade de Mestrado Profissional terá características distintas do Mestrado
Acadêmico, podendo dispensar revisão atualizada da literatura, devendo consistir de trabalho final que
demonstre domínio do objeto de estudo, sob a forma de projeto, análise de casos, desenvolvimento de
instrumentos, equipamentos, protótipos, ou “software”.
§ 5º A Defesa de Dissertação de Mestrado Profissional será realizada, julgada e homologada em
conformidade com as Normas Complementares para Curso de Pós-graduação Stricto Sensu do CEFETSC.
§ 6º O colegiado detalhará, através de resolução ou norma complementar, os procedimentos a serem
utilizados para a Defesa de Dissertação de Mestrado Profissional.
§ 7º O conjunto de orientadores e co-orientadores integrantes da banca terá direito a 1 (um) único voto
para o parecer final, devendo haver na banca um número mínimo de 3 (três) votos para o parecer final.
§ 8º Um dos Orientadores da Dissertação será o Presidente da Comissão Julgadora.
§ 9º Os estudantes que tenham, entre publicações e aceite para publicação de artigos em periódicos do
Qualis das engenharias III, ou de áreas correlatas, ou que assim possam ser classificados, de nível
Nacional A, Internacional B ou Internacional A, 2 (duas) ou mais publicações, ou que tenham o aceite
de pelo menos 1 (uma) patente, merecerão a menção “Aprovado com Distinção”. Estas produções
deverão ser publicadas após a matrícula inicial do estudante no curso, e deverão ser fruto de suas
atividades de desenvolvimento científico e tecnológico dentro do Programa.
§ 10º A dissertação de Mestrado Profissional poderá ser apresentada no formato de uma coleção de
artigos publicados, desde que haja coerência entre os mesmos e que pelo menos 2 (dois) deles tenham
sido publicados em periódicos do Qualis das engenharias III, ou de áreas correlatas, ou que assim
possam ser classificados, de nível Nacional A, Internacional B ou Internacional A. As dissertações
apresentadas neste formato deverão, necessariamente, conter, em adição às publicações, pelo menos
um capítulo introdutório e um capítulo conclusivo.
§ 11º Para a homologação da Dissertação de Mestrado Profissional é necessário que o estudante
cumpra os seguintes requisitos mínimos:
I – Obtenha todos os créditos mínimos exigidos;
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II – Tenha a sua Dissertação de Mestrado Profissional aprovada;
III – Entregue todos os documentos necessários, conforme as normas e resoluções do CEFET-SC e do
PPGM;
IV – Entregue as cópias de sua Dissertação final aprovada, em quantidade, formato e meios conforme
o especificado pelas normas do CEFET-SC e do PPGM;
V – Assine o termo de autorização de publicação da Dissertação de Mestrado Profissional nos veículos
previstos pelas normas do CEFET-SC e do PPGM;
VI – Devolva todos os livros tomados emprestado nas bibliotecas do CEFET-SC e do PPGM;
VII – Cumpra outras exigências que porventura venham a ser estabelecidas por resoluções, normas e
legislações complementares do CEFET-SC e do PPGM.
CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 33º Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pelo Colegiado do Curso e pela Câmara
de Pós-graduação e Pesquisa, em conformidade com a legislação vigente.
Art. 34º Este Regimento entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições
em contrário.
Sala do Colegiado do PPGM, Florianópolis, XX de XXXX de 2008.
_____________________________________________________
André Roberto de Sousa
COORDENADOR DO PPGM-CEFET-SC
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RESOLUÇÃO Nº xx DO COLEGIADO ADMINISTRATIVO
Dispõe sobre a Pós-Graduação Stricto Sensu
A PRESIDENTE DO COLEGIADO ADMINISTRATIVO DO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO
TECNOLÓGICA DE SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que
deliberou este Colegiado, em sessão realizada nesta data,
RESOLVE:
APROVAR as normas da Pós-Graduação Stricto Sensu
DO REGIMENTO DA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU
CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS E DAS CARACTERÍSTICAS
Art. 1º - Os cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu, de natureza acadêmica ou profissional, do
Centro Federal de Educação Tecnológica de Santa Catarina têm por finalidade a geração e a
aplicação do conhecimento e destina-se à formação de pesquisadores com amplo domínio de seu
campo de saber, para o exercício de atividades acadêmicas e profissionais em instituições públicas
ou privadas.
Art. 2º - A Pós-Graduação Stricto Sensu compreende dois níveis independentes e conclusivos, a
saber, Mestrado e Doutorado, não constituindo o Mestrado pré-requisito para o Doutorado.
Art. 3º - Os cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu do Centro Federal de Educação Tecnológica de
Santa Catarina têm como características:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
10

Estrutura curricular flexível em termos de disciplinas e atividades acadêmicas e sistema de
créditos;
Semestralidade ou trimestralidade das disciplinas;
Qualificação do corpo docente nos termos da legislação vigente;
Exigência de professor orientador de curso e de trabalho de conclusão;
Direção colegiada;
Matrícula mediante seleção ou transferência;
Inscrição por disciplina ou atividade acadêmica, sob orientação docente;
Exigência de conhecimento comprovado de língua estrangeira pelo candidato;
Avaliação do aproveitamento escolar e exigência de trabalho de conclusão;
CAPÍTULO II

DA INSTITUIÇÃO E DO FUNCIONAMENTO DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Art. 4º - Os cursos de pós-graduação Stricto Sensu serão instituídos por deliberação do Conselho
Diretor, por meio do Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE, a partir de projeto aprovado
em cada unidade de Ensino, com a participação dos Departamentos proponentes do curso e com
prévio pronunciamento da Diretoria de Pós-Graduação e Pesquisa e da Câmara de Ensino.
Parágrafo único - O início do funcionamento de Curso Stricto Sensu, aprovado pelo Conselho
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Diretor, estará condicionado à sua prévia recomendação pela CAPES/MEC.
Art. 5º - O corpo docente de um curso de pós-graduação Stricto Sensu deverá ser integrado por
profissionais altamente qualificados, preferencialmente portadores de título de doutor, livre docente
ou equivalente, credenciados em uma das seguintes categorias:
I – Permanente: docente do quadro do CEFET-SC que atue de forma continuada no curso,
assumindo a realização de suas principais atividades; em casos de convênios, docente ou
pesquisador de outra instituição que atue no curso nas mesmas condições acima referidas.
II – Participante: docente que atue de forma complementar ou eventual no curso, ministrando
disciplina, participando da pesquisa e/ou orientação de estudantes.
III – Visitante: docente de outra instituição ou com vínculo temporário com o CEFET-SC, que
atue no curso por período determinado.
§ 1º - A aprovação pelo Conselho Diretor de uma proposta de curso de pós-graduação stricto
sensu credencia automaticamente o corpo docente nas categorias indicadas na proposta, cabendo, a
partir daí, ao Colegiado do Curso o credenciamento de novos membros do corpo docente.
§ 2º - O credenciamento de cada docente tem validade de 03 (três) anos, podendo ser
renovado, a critério do Colegiado do Curso, por períodos de igual duração.
§ 3º - Um docente credenciado na categoria de Professor Permanente em algum curso de
pós-graduação só poderá ser credenciado para atuar em outro curso de pós-graduação stricto sensu
na categoria de Participante.
Art. 6º - Cada curso de Pós-graduação terá um colegiado, cuja constituição e mandato serão
estabelecidos pelo seu Regimento, com a participação de:
I.
Professores do corpo docente permanente do curso,
II.
Representantes estudantis, na forma definida pela legislação em vigor e na proporção
de um 1/5 (quinto) dos membros docentes, escolhidos entre os seus alunos regulares
§ 2º - A instalação do primeiro Colegiado do curso antecederá seu início e será procedida pelo
Diretor da Unidade que o abrigará, sendo eleitos, na ocasião o Coordenador e o Vice-Coordenador.
§ 3º - Cópia da Ata de Instalação do curso deverá ser remetida pelo Coordenador do
Colegiado à Câmara de Ensino do CEPE num prazo de quinze (15) dias, constituindo-se em registro
da implantação do curso.
§ 4º - O mandato dos membros do colegiado será de dois anos para os docentes e de um
ano para a representação estudantil.
§ 5º - O Colegiado reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente quando
necessário, por convocação do coordenador ou da maioria simples de seus membros.
Art. 7º – A Coordenação será exercida por um Coordenador e um Vice-Coordenador, eleitos na
forma prevista no Regimento, com mandato de até dois (2) anos, permitida uma recondução.
Parágrafo Único – A forma e as características das eleições convocadas pelo Coordenador
serão definidas pelo Regimento Interno do Curso.
Art. 8º – Caberá ao Colegiado do Curso:
I.
Propor o Regimento e as suas alterações, submetendo-o à aprovação do CEPE.
II.
Propor o currículo do curso e as suas alterações;
III.
Credenciar os professores que integrarão o corpo docente do curso,
IV.
Proceder às eleições subseqüentes de Coordenador e Vice-Coordenador, em reunião
com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) de seus membros;
V.
Propor aos Departamentos quaisquer medidas julgadas úteis ao programa de pósgraduação;
VI.
Organizar, orientar, fiscalizar e coordenar as atividades do curso;
VII.
Propor à Câmara de Ensino do CEPE a reformulação do currículo do curso, ouvidos,
os Departamentos competentes e a Diretoria de Pós-graduação e Pesquisa – DPP.
VIII.
Elaborar projeto de Regimento Interno do Curso,
IX.
Elaborar plano de trabalho, do qual deverão constar diretrizes, metas e informações
sobre captação e uso de recursos;
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X.

Deliberar sobre processos referentes a trancamento de matrícula, dispensa de
matrícula e convalidação, aproveitamento ou concessão de créditos;
XI.
Promover, a cada ano, uma auto-avaliação do curso, envolvendo docentes e
estudantes e, a cada três anos, uma avaliação mais ampla com participação de docentes de
outros cursos de pós-graduação do CEFET-SC e/ou de outras Instituições de Ensino
Superior que deverão constar dos relatórios anuais.
XII.
Manter atualizadas as informações do curso e encaminhar as informações necessárias
à CAPES.
XIII.
Aprovar a proposta de edital de seleção de alunos, elaborada pela Coordenação;
XIV.
Decidir sobre a aceitação de créditos obtidos em outros cursos de Pós-Graduação;
XV.
Definir as comissões examinadoras de trabalhos de conclusão;
XVI.
Aprovar o parecer fundamentado do professor orientador quanto à existência das
condições mínimas necessárias ao exame do trabalho de conclusão;
XVII.
Julgar as decisões do Coordenador, em grau de recurso, a ser interposto no prazo
improrrogável de 5 (cinco) dias úteis a contar da ciência da decisão recorrida;
XVIII.
Definir os critérios para concessão de bolsas aos alunos do curso.
Art. 9º – Compete ao Coordenador:
I. Presidir as reuniões do Colegiado do curso, nas quais terá, além do seu voto, o de qualidade;
II. Executar as deliberações do Colegiado e gerir as atividades do curso;
III. Representar o Colegiado do curso perante os demais órgãos da Universidade e outras
instituições;
IV. Elaborar relatório anual das atividades do curso e submetê-lo à apreciação do Colegiado e do
CEPE;
VI. Responder sobre o curso perante os sistemas de avaliações da CAPES.
V. Convocar eleições para a coordenação do Colegiado e para a escolha dos representantes do
corpo discente.
Art. 10º – Compete ao Vice-Coordenador substituir o Coordenador nos seus impedimentos ou
afastamento definitivo.
Art. 11º – O funcionamento do curso será objeto de avaliação por parte do Colegiado de Ensino,
Pesquisa e Extensão, a partir do relatório anual elaborado pelo Colegiado do mesmo, de acordo com
instruções expedidas pela Câmara de Ensino.
§ 1º - Este relatório deverá dar entrada, em prazo a ser definido anualmente pelo CEPE, na
diretoria de Pós-graduação e Pesquisa que, antes de encaminhá-lo à Câmara, instituirá o processo;
§ 2º - A Câmara de Ensino, por solicitação do Coordenador ou do Colegiado interessado, por
recomendação da Diretoria de Pós-graduação e Pesquisa ou por deliberação própria, poderá
determinar a interrupção de um curso sempre que o seu funcionamento não estiver acontecendo
conforme o planejado.
11

CAPÍTULO III

DA ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA
SECÇÃO I
DO CURRÍCULO
Art. 12º - Os currículos dos cursos de Pós-Graduação serão organizados na forma estabelecida
pelos seus regimentos e aprovado no Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão, ouvidos os
departamentos envolvidos.
§ 1° - Quando se tratar de criação de área de concentração do curso de Pós-Graduação, o
processo será apreciado no Colegiado do Curso e na Câmara de Ensino.
§ 2° - Quando se tratar de criação, reestruturação ou cancelamento de disciplinas, o processo
será apreciado no Colegiado do Curso de Pós-Graduação e pelo CEPE,
§ 3° - A codificação de novas disciplinas e o cancelamento dos códigos de disciplinas
existentes ficará a cargo da Coordenação do Curso de Pós-Graduação que manterá atualizado o
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currículo do curso.
Art. 13º - Constituem componentes curriculares dos cursos de pós-graduação stricto sensu:
I – Disciplinas
II – Atividades Curriculares
III – Dissertação (mestrado)
IV – Tese (doutorado)
Art. 14º - As exigências para o cumprimento das atividades constantes do quadro curricular deverão
ser descritas no Regimento Interno.
Parágrafo Único - A criação e/ou reformulação de atividades deverá ser aprovada pelo
Colegiado de curso, após pronunciamento dos Departamentos e, posteriormente, encaminhado ao
CEPE que encaminhará à Câmara de Ensino para apreciação e autorização.
§ 1º - A critério do Colegiado do Curso, as disciplinas poderão ser substituídas parcialmente
por outras atividades creditáveis, de acordo com o Regimento Geral do CEFET-SC, com creditação
definida no Regimento Interno do curso.
§ 2º - As atividades referidas no Art.13 º compreendem:
I. Projeto de Dissertação ou de trabalho de conclusão equivalente, de acordo com o
Regimento Geral do CEFET-SC, definido pelo Colegiado no Regimento Interno do Curso, para
Mestrado;
II. Projeto de Tese ou de trabalho de conclusão equivalente, de acordo com o Regimento
Geral do CEFET-SC, definido pelo Colegiado no Regimento Interno do Curso, para Doutorado;
III. Exame de qualificação para Doutorado:
IV. Pesquisa orientada com vistas à elaboração de Dissertação ou trabalho conclusivo
equivalente para o Mestrado e de Tese para Doutorado;
V. Participação em projeto de pesquisa;
VI. Participação em projeto artístico.
§ 3º - As atividades indicadas nas alíneas I, II e III do parágrafo anterior têm caráter
obrigatório na estrutura curricular dos cursos, enquanto as indicadas nas alíneas IV, V e VI poderão
compor ou não o quadro curricular dos cursos.
§ 4º - No Regimento Interno do Curso deverão estar definidas as atividades que compõem o
quadro curricular do mesmo.
Art. 15º - Na descrição de disciplina de pós-graduação deverão constar:
I - Ementa;
II - Creditação
III - Distribuição de carga horária;
IV - Caráter obrigatório ou opcional;
V - Departamento responsável.
§ 1º - A criação e a reformulação de disciplinas de pós-graduação competem ao departamento
responsável, por iniciativa própria ou em atendimento ao Colegiado.
§ 2º - A alteração do quadro curricular do curso compete ao Colegiado.

57 – 92

§ 3º - Quaisquer das alterações previstas nos parágrafos 1º e 2º deverão ser apreciadas e
autorizadas pela Câmara de Ensino e CEPE.
Art. 16º - Nos cursos de Doutorado, em momento próprio e ouvido o orientador, o estudante deverá
solicitar realização do Exame de Qualificação.
§ 1º - As normas referentes ao Exame de Qualificação deverão ser fixadas pelo Regimento
Interno do Curso.
§ 2º - Ao estudante reprovado no Exame de Qualificação será concedida a oportunidade de
submeter-se a ele uma segunda vez, no prazo máximo de 01 (um) ano.
§ 3º - A segunda reprovação em Exame de Qualificação implicará o desligamento do
estudante do curso.
SECÇÃO II
DO SISTEMA DE CRÉDITOS
Art. 17º - Os cursos de Pós-Graduação terão a duração e a carga horária previstas no seu currículo
ou programa de trabalho, respeitado o mínimo de 24 (vinte e quatro) créditos para o Mestrado e 48
(quarenta e oito) créditos para o Doutorado, e definirão, em seus Regimentos, o número de créditos
destinados às disciplinas e aos trabalhos de conclusão.
§ 1° - Para o cálculo do total de créditos do curso, incluir-se-ão as aulas teóricas, práticas,
teórico-práticas, as atividades definidas como trabalhos acadêmicos, os estágios orientados ou
supervisionados, e os trabalhos de conclusão.
§ 2° - Os cursos de Mestrado terão a duração mínima de 12 (doze) e máxima de 24 (vinte e
quatro) meses, e os cursos de Doutorado, duração mínima de 24 (vinte e quatro) e máxima de 48
(quarenta e oito) meses.
§ 3° - Por solicitação justificada do professor orientador do trabalho de conclusão, esses
prazos máximos poderão ser prorrogados por até 12 (doze) meses, para Mestrado e Doutorado,
além da duração prevista no currículo, mediante decisão do Colegiado.
Art. 18º - Cada unidade de crédito corresponde a 15 (quinze) horas-aula teóricas, ou até a 30 (trinta)
horas-aula práticas ou teórico-práticas, ou a 45 (quarenta e cinco) horas de trabalho orientado ou
atividades de laboratório.
§ 1º - A critério do Colegiado do curso, poderão ser convalidados créditos anteriormente
obtidos em cursos de Mestrado ou Doutorado, do CEFET-SC ou de outra instituição de ensino
superior de reconhecida competência, desde que as disciplinas tenham sido concluídas há, no
máximo, 05 (cinco) anos, salvo quando documentalmente comprovada a atualização do requerente.
§ 2º - O requerimento de convalidação ou aproveitamento de créditos deverá ser
acompanhado de documentação comprobatória do programa, carga horária, creditação e conceito de
aprovação.
§ 3º - Não será permitida a convalidação ou o aproveitamento parcial da creditação de uma
disciplina.
CAPÍTULO VI
DO REGIME ESCOLAR
SEÇÃO I

DA ADMISSÃO, MATRÍCULA, TRANSFERÊNCIA E READMISSÂO DOS ESTUDANTES
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Art. 19º – As inscrições para a seleção de candidatos aos cursos de pós-graduação stricto sensu
serão abertas por editais da Diretoria de Pós–Graduação e Pesquisa, e a matrícula será realizada de
acordo com o Regimento Geral de Matrícula em vigor.
Art. 20º – A Câmara de Ensino do CEPE fixará o número máximo de vagas a serem oferecidas em
cada curso no ato de sua instituição.
§ 1º - Para as seleções posteriores, a oferta do número de vagas para cada curso estará
sujeita à aprovação da Câmara de Ensino do CEPE.
§ 2º - Os Colegiados deverão comunicar à Diretoria de Pós-graduação e Pesquisa o número
de vagas pretendidas para cada processo de seleção.
Art. 21º – O processo de seleção será regulamentado pelo Regimento Interno do Curso.
Art. 22º - O curso de Pós-graduação poderá admitir diplomados de cursos de Graduação diversos,
conforme estabelecer o seu regimento, o qual determinará ou não a exigência de estudos adicionais
de nivelamento e a natureza dos mesmos.
Art. 23º - O candidato deverá satisfazer às seguintes exigências mínimas:
I.
Ter concluído curso de Graduação;
II.
Preencher os requisitos acadêmicos estabelecidos no Regimento do Curso;
III.
Apresentar, no prazo, documentação exigida por edital;
IV.
Apresentar, no caso de aluno estrangeiro, prova de proficiência na Língua Portuguesa.
Art. 24º - A seleção far-se-á segundo critérios estabelecidos no Regimento.
Art. 25º – A critério do Colegiado do Curso e independentemente do processo seletivo regular,
poderão ser admitidas matrículas em disciplinas dos cursos de pós-graduação stricto sensu, na
categoria de estudante especial, com direito à creditação curricular.
§ 1º - Na categoria a que se refere o caput deste artigo, cada estudante poderá matricular-se
no máximo em 02 (duas) disciplinas, respeitando também um limite máximo de 01 (uma) disciplina
por período.
Art. 26º – Dentro dos prazos previstos no calendário acadêmico da CEFET-SC, são admitidas
transferências de estudantes de mestrado ou doutorado do CEFET-SC ou de outras instituições de
ensino superior para curso equivalente ou similar oferecido pelo CEFET-SC, a critério de cada
Colegiado e desde que haja vaga no curso pretendido e disponibilidade para o pleno atendimento
acadêmico ao estudante.
Parágrafo Único – Uma vez deferido o pedido de transferência, o Colegiado deverá indicar a
necessidade ou não de adaptações curriculares.
Art. 27º - Nos prazos estabelecidos no calendário escolar do curso, o aluno deverá matricular-se e
requerer inscrição em disciplinas e demais atividades.
§ 1o - O aluno poderá trancar matrícula por, no máximo, 12 (doze) meses, por períodos nunca
inferiores a 3 (três) meses, não sendo permitido o trancamento no primeiro período letivo de ingresso
do aluno no Curso.
§ 2o - O aluno terá sua matrícula cancelada:
I. Automaticamente quando esgotar o prazo máximo para a conclusão do Curso;
II. Quando apresentar desempenho insatisfatório segundo critérios previstos no Regimento do
Curso;
III. Nos demais casos previstos no Regimento.
§ 3° - Os alunos, que não se inscreverem na época própria, serão retirados da relação dos
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alunos inscritos, permitindo-se sua reintegração, sem descontar da duração do curso, o tempo de
interrupção.
§ 4° - Os regimentos estabelecerão, para os alunos que tiverem interrompido o curso, normas
para reabertura de matrículas e retorno às atividades discentes.
Art. 28º - A readmissão de estudante desligado de cursos de pós-graduação dar-se-á mediante nova
seleção pública.
SECÇÃO II
DA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO ESTUDANTE
Art. 29º - Todo estudante de curso de Mestrado e de Doutorado terá um Orientador.
§ 1º - O estudante deverá elaborar um pré-projeto de pesquisa e submeter aos docentes
credenciados no curso que decidirão a distribuição e escolha conforme as áreas de trabalho
propostas, devendo a escolha ser aprovada pelo Colegiado.
§ 2º - No Regimento Interno do Curso será estabelecido um prazo no qual deverá ser definido
o orientador da Dissertação ou Tese.
§ 3º - Até que se defina o orientador da Dissertação ou Tese, o Colegiado definirá outras
formas de acompanhamento do estudante.
Art. 30º - Compete ao Orientador:
I. Acompanhar o estudante ao longo do trabalho acadêmico, orientando-o na escolha e
desenvolvimento de disciplinas e atividades e na elaboração do projeto de Dissertação ou Tese.
II. Acompanhar a execução da Dissertação ou Tese, ou equivalente, em todas as suas etapas.
III. Diagnosticar problemas e dificuldades que estejam interferindo no desempenho do
estudante e orientá-lo na busca de soluções;
IV. Manter o Colegiado informado, por meio de mecanismos previstos no Regimento Interno
do Curso, sobre as atividades desenvolvidas pelo orientando, bem como solicitar as providências que
se fizerem necessárias ao atendimento do estudante;
V. Emitir parecer em processos iniciados pelo orientando, para apreciação do Colegiado;
VI. Autorizar, semestralmente, a matrícula do estudante, de acordo com o programa de
estudos do mesmo.
Parágrafo Único - Os casos de não autorização de matrícula serão examinados pelo
Colegiado.
Art. 31º - A pedido do orientador ou do orientando, o Colegiado poderá autorizar a substituição do
orientador.
Art. 32º - O Colegiado ou o Orientador poderão exigir, a título de nivelamento para estudos pósgraduados, o cumprimento de disciplinas ou estágios em nível de graduação, vedado o seu
aproveitamento como créditos de pós-graduação.
SECÇÃO III
DA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM E DA PESQUISA ORIENTADA
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Art. 33º – A avaliação da aprendizagem de cada disciplina será feita por:
I - apuração da freqüência às aulas ou às atividades previstas;
II - atribuição de conceitos a trabalhos, avaliações escritas, resenhas, artigos, provas,
desenvolvimento de produtos.
Art. 34º - Para a avaliação de aprendizagem a que se refere o artigo anterior, ficam estabelecidos os
conceitos, equivalência numérica e descritores, conforme tabela abaixo:

Conceito

Significado

Equivalência
Numérica

E

Excelente

4

P

Proficiente

3

S

Satisfatório

2

I

Insuficiente

0

IC

Incompleto

0

FI

Freqüência
Insuficiente

0

T

Transferência

0

§ 1º - Será reprovado por falta o estudante que deixar de freqüentar mais de 25% (vinte e
cinco por cento) de uma disciplina ou de uma atividade.
§ 2º - O Regimento do Curso indicará o conceito mínimo para aprovação por disciplina ou
atividade, que não poderá ser inferior a "S".
§ 3º - O aluno só poderá ingressar em trabalho de conclusão após ter concluído todos os
créditos obrigatórios do curso e ter obtido média ponderada dos conceitos igual ou superior a 3 (três),
considerando como pesos o número de créditos das disciplinas e a tabela de equivalência acima.
§ 4º - No caso previsto no parágrafo anterior, para efeito de cálculo da média de que trata o
caput deste artigo, será considerado apenas o conceito obtido pelo estudante na última vez em que
cursar a disciplina.
§ 5º - O estudante só poderá submeter a julgamento o seu trabalho final caso atenda ao
disposto no caput deste artigo.
Art. 35º - Em caráter excepcional e temporário, quando o estudante que tenha participado
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normalmente das atividades de uma disciplina e que não tenha concluído todas suas tarefas até o
final do semestre, sua avaliação poderá ser considerada incompleta (IC), a critério do professor da
disciplina.
Parágrafo Único - No caso previsto no caput deste artigo, o professor, se for o caso, deverá
substituir a menção IC (incompleto) por uma das notas previstas no Artigo 30º destas Normas, até o
final do semestre subseqüente.
Art. 36º - Nas atividades previstas no § 2º do Artigo 14º, o estudante será considerado aprovado (AP)
ou reprovado (RP), sem atribuição de nota.
Art. 37º - Após a primeira matrícula em Pesquisa Orientada, o estudante deverá, a cada semestre,
matricular-se nessa atividade, até a conclusão de sua Dissertação ou Tese.
Parágrafo Único - A forma de avaliação do estudante nesta atividade será fixada pelo
Regimento Interno do Curso.
SECÇÃO IV
DO TRABALHO DE CONCLUSÃO
Art. 38º - Será exigida, do candidato ao grau de Mestre, a aprovação de dissertação ou de outro tipo
de trabalho de conclusão, definido quanto às suas características pelo Regimento do curso, no qual o
mestrando demonstre domínio atualizado do tema escolhido.
Art. 39º - O aluno de Mestrado, que não apresentar a dissertação, poderá solicitar um Certificado de
Especialização e este lhe poderá ser fornecido desde que tenha cursado um mínimo de 360
(trezentas e sessenta) horas/aula em disciplinas, obtido freqüência suficiente e média para
aprovação.
§ 1o - O aluno que solicitar o Certificado de Especialização deverá explicitar, em documento a
ser entregue à Coordenadoria do Curso, que não defenderá a dissertação de Mestrado.
§ 2o - O aluno nas condições do caput deste Artigo será desligado do Curso.
Art. 40º - Do candidato ao grau de Doutor, exigir-se-á defesa de tese que represente trabalho
original, resultado de atividade de pesquisa, importando em real contribuição para a área do
conhecimento e outras exigências conforme Regimento do Curso.
Parágrafo único - O candidato ao grau de Doutor deverá submeter-se a um exame de qualificação
que terá suas especificidades definidas no Regimento.
Art. 41º - Para elaborar o trabalho de conclusão, todo aluno terá um professor orientador, segundo
normas definidas no Regimento do Curso.
Art. 42º - O número máximo de orientandos por professor, em qualquer nível, será previsto no
Regimento de cada Curso, levando-se em consideração as normas gerais da Instituição.
Art. 43º - O projeto de trabalho de conclusão, após encaminhamento favorável do orientador, será
submetido à aprovação na forma e no prazo previstos pelo Regimento do Curso.
Art. 44º - Os trabalhos de conclusão de curso serão julgados por comissão examinadora constituída
de especialistas credenciados, aprovada pelo Colegiado e designada pelo Coordenador do Curso,
sendo composta de, no mínimo, 3 (três) membros para o Mestrado e 5 (cinco) para o Doutorado.
§ 1o - Poderão participar da comissão examinadora professores ativos e aposentados do
curso ou de outros cursos de Pós-Graduação afins, além de profissionais com titulação adequada.
§ 2o – Em caso excepcional, e além do número mínimo previsto no caput deste Artigo, a
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critério do Colegiado, poderá ser aceita, para integrar a comissão examinadora, pessoa de
reconhecido saber na área específica, sem titulação formal.
§ 3o - As comissões examinadoras de tese de Doutorado serão integradas por, no mínimo,
dois membros externos ao CEFET-SC.
Art. 45º - O Julgamento da Dissertação de Mestrado e da Tese de Doutorado deverá ser feito
mediante defesa oral, em sessão pública após o que os membros da Comissão Julgadora emitirão
pareceres.
Art. 46º - A comissão examinadora, pela maioria de seus membros, aprovará ou não o trabalho de
conclusão, nos termos do Regimento do Curso.
§ 1º - Em caso de excepcional qualidade ou extrema originalidade, a critério da Comissão
Julgadora, o trabalho poderá merecer a menção Aprovado com Distinção, quando houver
unanimidade entre os membros da Comissão Julgadora.
§ 2° - Por meio de parecer fundamentado, a comissão examinadora de trabalho de conclusão
poderá exigir modificações e conceder prazo, não superior a 90 (noventa) dias, para reapresentação
do referido trabalho.
§ 3º - O estudante que tiver seu trabalho de conclusão reprovado será desligado do curso,
sendo permitido, a critério do Colegiado, submeter-se a novo julgamento, dentro do prazo máximo de
06 meses para o Mestrado ou de 01 (um) ano para o Doutorado
§ 4° - Após a aprovação final, o aluno entregará à Coordenação do Curso o número de
exemplares da dissertação ou tese exigida pelo Regimento que não poderá ser inferior a 3 (três).
CAPITULO VI
DA CONCESSÃO DOS GRAUS DE MESTRE E DOUTOR
Art. 47º - Ao aluno do curso de Pós-Graduação que satisfizer as exigências deste Regimento Geral
e do Regimento do Curso será conferido o grau de Mestre ou de Doutor.
Art. 48º - Cumpridas todas as formalidades necessárias à conclusão do Curso, a Coordenação
encaminhará à DPP, para registro e posterior encaminhamento ao Registro Acadêmico, ofício do
Coordenador do Curso, solicitando a emissão do diploma, depois de assegurado o cumprimento das
exigências abaixo:
I. Comprovação de inexistência de débito com a Biblioteca;
II. Declaração da Biblioteca de posse de exemplar da dissertação ou tese;
Parágrafo único – O ofício do Coordenador deverá conter as seguintes informações:
I. Título da dissertação ou tese;
II. Titulação obtida;
III. Nome do titulado;
IV. Nome dos membros da comissão examinadora que compareceram à defesa;
V. Data e hora da defesa;
VI. Declaração de que as exigências dos incisos I e II do caput deste artigo foram cumpridas;
VII. Declaração de que as exigências da comissão examinadora foram integralmente atendidas.
SECÇÃO VIII
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 49º - Os casos omissos serão tratados pelo Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão.
Art. 50º - As presentes Normas Complementares entrarão em vigor na data de sua aprovação,
revogadas as disposições em contrário.
Aprovado pelo Colegiado de Administração
Em 17 de março de 2008
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LABORATÓRIOS E INFRA-ESTRUTURA
DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE METAL MECÂNICA – DAMM
TABELA 8. Infra-estrutura do laboratório: LAM
Nome: Laboratório de Automação da Manufatura
Climatizado:
Iluminação:
(X) Sim ( ) Não (X) Boa ( ) Regular ( ) Insuf.
Equipamentos
Estado de conservação:
(X) Ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Péssimo
Qtde. Especificação
02
tornos CNC
01
Fresadora CNC
21
microcomputadores
01
centro de usinagem vertical
11
licenças do software CAD SolidWorks
10
licenças do software CAM EdgeCAM
07
licenças do software de simulação CNC
torno/fresa – Dentford/Fanuc
01
TV 29 polegadas
01
Projetor multimídia

DAMM Área (m2): 160
Estado de conservação geral das instalações:
(X) Ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Péssimo
Mobiliário
Estado de conservação:
(X) Ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Péssimo
Qtde. Especificação
16
mesa de trabalho
32
cadeira de escritório
03
armário

Fonte: CSTAI, DAMM, CEFET-SC (2006)

TABELA 9. Infra-estrutura do laboratório: LAHP
Nome: Laboratório de Automação Hidráulica e Pneumática
DAMM Área (m2): 220
Climatizado:
Iluminação:
Estado de conservação geral das instalações:
(X) Sim ( ) Não
(X) Boa ( ) Regular ( ) Insuf. (X) Ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Péssimo
Equipamentos
Mobiliário
Estado de conservação:
Estado de conservação:
(X) Ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Péssimo
( ) Ótimo (X) Bom ( ) Regular ( ) Péssimo
Qtde. Especificação
Qtde. Especificação
12
controladores lógico programáveis
04
mesa de trabalho
02
manipuladores de três eixos
20
cadeira de escritório
01
furadeira pneumática automática e didática 03
armário de aço
01
impressora de jato de tinta
20
carteira
01
scanner
13
microcomputadores
06
bancada de treinam. em eletropneumática
02
bancadas de treinam. em eletrohidráulica
Fonte: CSTAI, DAMM, CEFET-SC (2006)
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TABELA 10. Infra-estrutura do laboratório: LCP
Nome: Laboratório de Controle de Processos
Climatizado:
Iluminação:
(X) Sim ( ) Não
(X) Boa ( ) Regular ( ) Insuf.
Equipamentos
Estado de conservação:
(X) Ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Péssimo
Qtde. Especificação
02
robôs didáticos
06
Microcomputadores
04
placas de controle digital
01
Mesa XY pneum. com servo-acionamento
03
controladores didáticos analógicos
02
bancadas didáticas de sistemas de medição

DAMM Área (m2): 60
Estado de conservação geral das instalações:
(X) Ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Péssimo
Mobiliário
Estado de conservação:
(X) Ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Péssimo
Qtde. Especificação
14
mesa de trabalho
16
cadeira de escritório

Fonte: CSTAI, DAMM, CEFET-SC (2006)

TABELA 11. Infra-estrutura do laboratório: LCG
Nome: Laboratório de Computação Gráfica
Climatizado:
Iluminação:
(X) Sim ( ) Não
(X) Boa ( ) Regular ( ) Insuf.
Equipamentos
Estado de conservação:
(X) Ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Péssimo
Qtde. Especificação
10
licenças do software de CAD SolidWorks
10
Microcomputadores
01
TV 29”
01
Projetor multimídia

DAMM Área (m2): 70
Estado de conservação geral das instalações:
(X) Ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Péssimo
Mobiliário
Estado de conservação:
(X) Ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Péssimo
Qtde. Especificação
10
mesa de trabalho
20
cadeira de escritório
01
armário

Fonte: CSTAI, DAMM, CEFET-SC (2006)
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TABELA 12. Infra-estrutura do laboratório: MOP
Nome: Laboratório de Máquinas Operatrizes
Climatizado:
Iluminação:
( ) Sim (X) Não
( ) Boa (X) Regular ( ) Insuf.
Equipamentos
Estado de conservação:
( ) Ótimo (X) Bom ( ) Regular ( ) Péssimo
Qtde. Especificação
11
tornos universais
02
tornos ferramenteiros
01
Torno copiador
03
fresadoras universais
01
Equip. de eletro-erosão por penetração
01
retificadora cilíndrica
02
afiadoras de ferramentas
01
furadeira radial
01
Serra mecânica
02
furadeiras de bancada
01
prensa hidráulica

DAMM Área (m2): 520
Estado de conservação geral das instalações:
( ) Ótimo (X) Bom ( ) Regular ( ) Péssimo
Mobiliário
Estado de conservação:
( ) Ótimo (X) Bom ( ) Regular ( ) Péssimo
Qtde. Especificação
06
mesa de trabalho
01
cadeira
01
armário
20
carteira

Fonte: CSTAI, DAMM, CEFET-SC (2006)

TABELA 13. Infra-estrutura do laboratório: LABSOLDA
Nome: Laboratório de Soldagem
Climatizado:
Iluminação:
( ) Sim (X) Não
(X) Boa ( ) Regular ( ) Insuf.
Equipamentos
Estado de conservação:
(X) Ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Péssimo
Qtde. Especificação
02
equipamentos para soldagem MIG/MAG
03
equipamentos para soldagem TIG
01
Equip. para soldagem com arco encoberto
07
equipamentos para soldagem com eletrodo
12
equipamentos para soldagem oxi-acetilênica
01
Robô manipulador com 5 graus de
liberdade
01
equipamento para corte oxi-acetilênico

DAMM Área (m2): 232
Estado de conservação geral das instalações:
(X) Ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Péssimo
Mobiliário
Estado de conservação:
( ) Ótimo (X) Bom ( ) Regular ( ) Péssimo
Qtde. Especificação
06
mesa de trabalho
01
cadeira
01
armário
20
carteira

Fonte: CSTAI, DAMM, CEFET-SC (2006)
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TABELA 14. Infra-estrutura do laboratório: LABMAT
Nome: Laboratório de Materiais
Climatizado:
Iluminação:
( ) Sim (X) Não
(X) Boa ( ) Regular ( ) Insuf.
Equipamentos
Estado de conservação:
( ) Ótimo (X) Bom ( ) Regular ( ) Péssimo
Qtde. Especificação
01
máq. Univ. de ensaios mecânicos destrutivos
01
equipamento para ensaio de impacto
01
Equip. para ensaio de ductilidade de chapas
07
durômetros
01
equipamento para ensaio de ultra-som
01
Equip. p/ ensaio com partículas magnéticas
01
Equip. para corte de amostra metalográfica
01
Equip. p/ embut. De amostra metalográfica
16
politrizes
01
máq. Univ. de ensaios mecânicos destrutivos
01
equipamento para ensaio de impacto
01
máq. univ. de ensaios mecânicos destrutivos
01
equipamento para ensaio de impacto
01
Equip. para ensaio de ductilidade de chapas
07
durômetros
01
equipamento para ensaio de ultra-som
01
Equip. para ensaio com partículas magnéticas

DAMM Área (m2): 117
Estado de conserv. Geral das instalações:
(X) Ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Péssimo
Mobiliário
Estado de conservação:
(X) Ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Péssimo
Qtde. Especificação
05
mesa de trabalho
05
cadeira
03
armário
16
carteira

Fonte: CSTAI, DAMM, CEFET-SC (2006)

TABELA 15. Infra-estrutura do laboratório: LABMETRO
Nome: Laboratório de Metrologia
Climatizado:
Iluminação:
(X) Sim ( ) Não
(X) Boa ( ) Regular ( ) Insuf.
Equipamentos
Estado de conservação:
(X) Ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Péssimo
Qtde. Especificação
01
máquina de medição por coordenadas
01
rugosímetro
01
projetor de perfil
01
microscópio de medição
01
comparador pneumático de baixa pressão
0X
instrumentos de medição linear e angular
(paquímetros, micrômetros, goniômetros,
relógios comparadores, blocos-padrão)

DAMM Área (m2): 161
Estado de conservação geral das instalações:
(X) Ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Péssimo
Mobiliário
Estado de conservação:
(X) Ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Péssimo
Qtde. Especificação
11
mesa de trabalho
19
Cadeira
06
Armário

Fonte: CSTAI, DAMM, CEFET-SC (2006)
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TABELA 16. Infra-estrutura do laboratório: LABPMEC
Nome: Laboratório de Projetos Mecânicos
Climatizado:
Iluminação:
(X) Sim ( ) Não
(X) Boa ( ) Regular ( ) Insuf.
Equipamentos
Estado de conservação:
( ) Ótimo (X) Bom ( ) Regular ( ) Péssimo
Qtde. Especificação
12
microcomputadores
03
impressoras
01
traçador gráfico (plotter)
01
scanner
01
TV 29 polegadas

DAMM Área (m2): 105
Estado de conservação geral das instalações:
(X) Ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Péssimo
Mobiliário
Estado de conservação:
(X) Ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Péssimo
Qtde. Especificação
12
mesa de trabalho
24
Cadeira
03
Armário

Fonte: CSTAI, DAMM, CEFET-SC (2006)

TABELA 17. Infra-estrutura do laboratório: STDAMM
Nome: Salas Temáticas da Metal-Mecânica (STDAMM)
DAMM Área (m2): 50
Climatizado:
Iluminação:
Estado de conservação geral das instalações:
(X) Sim ( ) Não
(X) Boa ( ) Regular ( ) Insuf. (X) Ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Péssimo
Equipamentos
Mobiliário
Estado de conservação:
Estado de conservação:
(X) Ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Péssimo
(X) Ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Péssimo
Qtde. Especificação
Qtde. Especificação
05
microcomputador
01
mesa de trabalho
05
TV 29”
01
Cadeira
05
Vídeo cassete
01
Armário
01
DVD
20
Carteira
Fonte: CSTAI, DAMM, CEFET-SC (2006)
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TABELA 18. Infra-estrutura do laboratório: LABMEIOS
Nome: Ambiente Multimeios de Informática
Unidades curriculares atendidas:
x
a disposição dos alunos em tempo integral;
Climatizado:
Iluminação:
( ) Sim (X) Não
(X) Boa ( ) Regular ( ) Insuf.
Equipamentos
Estado de conservação:
( ) Ótimo (X) Bom ( ) Regular ( ) Péssimo
Qtde. Especificação
04
microcomputadores

DAMM

Área (m2): 12

Estado de conservação geral das instalações:
(X) Ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Péssimo
Mobiliário
Estado de conservação:
(X) Ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Péssimo
Qtde. Especificação
04
Mesas
08
Cadeiras

Fonte: CSTAI, DAMM, CEFET-SC (2006)

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ELETROTÉCNICA - DAEL
TABELA 19. Infra-estrutura do laboratório: LABED
Nome: Laboratório de Eletrônica Digital
Climatizado:
Iluminação:
(X) Sim ( ) Não
(X) Boa ( ) Regular ( ) Insuf.
Equipamentos
Estado de conservação:
( ) Ótimo (X) Bom ( ) Regular ( ) Péssimo
Qtde. Especificação
09
microcomputadores
01
impressora A4
01
plotter A0
08
osciloscópios
08
gerador de funções
08
matriz de contato (protoboard)
08
fontes lineares
08
multímetros digitais

DAEL
Área (m2): 50
Estado de conservação geral das instalações:
(X) Ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Péssimo
Mobiliário
Estado de conservação:
(X) Ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Péssimo
Qtde. Especificação
08
bancadas para experimentação
01
mesa de trabalho
01
Cadeira
01
Armário
16
Carteira

Fonte: CSTAI, DAMM, CEFET-SC (2006)
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TABELA 20. Infra-estrutura do laboratório: LABEI
Nome: Laboratório de Eletrônica Industrial
Climatizado:
Iluminação:
(X) Sim ( ) Não
(X) Boa ( ) Regular ( ) Insuf.
Equipamentos
Estado de conservação:
( ) Ótimo (X) Bom ( ) Regular ( ) Péssimo
Qtde. Especificação
05
osciloscópio de 20 MHz
20
02
02
01
01
01
08
02
08
05

módulo didático de Eletrônica Industrial
mód. didático de acion. de motores CC
mód. did. de acion. de motores de indução
módulo did. de acion. de servomotor CA
mód. did. de correção ativa de fator de pt.
módulo did. de acion. de motores elétricos
multímetros digitais
estação de soldagem
gerador de funções
osciloscópio de 20 MHz

DAEL
Área (m2): 50
Estado de conservação geral das instalações:
(X) Ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Péssimo
Mobiliário
Estado de conservação:
( ) Ótimo (X) Bom ( ) Regular ( ) Péssimo
Qtde. Especificação
08
Bancada
especif.
para
experimentação
02
mesa de trabalho
01
Cadeira
02
Armário
20
Carteira

Fonte: CSTAI, DAMM, CEFET-SC (2006)

TABELA 21. Infra-estrutura do laboratório: PCI
Nome: Laboratório de Placas de Circuito Impresso
Climatizado:
Iluminação:
( ) Sim (X) Não
(X) Boa ( ) Regular ( ) Insuf.
Equipamentos
Estado de conservação:
( ) Ótimo (X) Bom ( ) Regular ( ) Péssimo
Qtde. Especificação
01
plotter XY A3 para layout de PCIs
01
Microcomputador
01
furadeira de bancada
03
estação de soldagem
01
cuba de corrosão

DAEL
Área (m2): 18
Estado de conservação geral das instalações:
( ) Ótimo (X) Bom ( ) Regular ( ) Péssimo
Mobiliário
Estado de conservação:
(X) Ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Péssimo
Qtde. Especificação
04
bancadas de montagem de PCIs
01
mesa de trabalho
04
Cadeira
01
Armário

Fonte: CSTAI, DAMM, CEFET-SC (2006)
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CARTAS DE APOIO AO PROJETO DE MESTRADO PROFISSIONAL
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