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1. INTRODUÇÃO 

 Esta proposta visa adequar a matriz curricular inicialmente criada pela comissão 
designada pela portaria no29 de 1 de abril de 2014 para elaboração do Projeto de 
Abertura do Curso Superior de Engenharia de Computação do Câmpus Apucarana. 
Essas adequações decorrem de uma análise do grupo de engenheiros eletricistas e 
docentes da área de computação do câmpus no sentido de melhorar e ter uma maior 
interseção nos projetos do Curso de Engenharia Elétrica com o Curso de Engenharia 
de Computação. A interseção dos cursos permitirá uma maior mobilidade dos alunos 
ao ter disciplinas em ambos os cursos com ementas comuns. Essa reestruturação 
torna-se possível, uma vez que o Curso de Engenharia de Computação ainda não teve 
suas atividades letivas iniciadas. 
 Os ajustes apresentados neste documento foram norteados nos seguintes 
princípios: 
(i) redução da carga horária total da matriz curricular, mesmo assim sem afetar a 
qualidade do conteúdo da matriz curricular; 
(ii) oportunizar emparelhamento de disciplinas da Engenharia Elétrica com disciplinas 
da Engenharia de Computação principalmente na área de eletrônica digital e controle. 
(iii) distribuir de maneira mais adequada algumas disciplinas, principalmente para 
assegurar que, em quase todos os períodos do curso, o aluno tenha uma disciplina que 
envolva programação. 
(iv) fazer alguns ajustes em ementas para atender melhor aos objetivos do curso. 
 O Curso Superior de Engenharia de Computação do Câmpus Apucarana da 
UTFPR foi aprovado na 22a Reunião Ordinária do COGEP, realizada na data de 08 de 
agosto de 2014, registrado na Resolução n°. 058/14-COGEP. 
 O curso ainda não teve seu início estabelecido e a proposta de modificação da 
matriz curricular atual foi esboçada na tentativa de reduzir a carga horária do curso sem 
afetar a qualidade do mesmo ou descumprir as Diretrizes Gerais dos Cursos de 
Engenharia (Resolução CNE/CES 11/2002), Referenciais Nacionais dos Cursos de 
Engenharia disponibilizado pelo MEC e as Diretrizes Curriculares Nacionais para os 
cursos de graduação em Computação (Parecer CNE/CES Nº: 136/2012) nos quais o 
projeto de curso de Engenhara de Computação do Câmpus Apucarana foi planejado. 
 É importante salientar que os ajustes propostos propiciarão uma formação mais 
sólida na área de Física, Eletrônica Digital e Automação, permitindo ainda que o aluno 
possa escolher entre seis disciplinas optativas para adquirir conhecimentos específicos 
em determinadas áreas, além da formação generalista já existente na matriz curricular. 
 As alterações já devem ser adotadas quando o curso for efetivamente iniciado, 
se houver aprovação do COGEP.  
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2. AJUSTES 

As seções seguintes foram divididas em: 
a) Matriz Curricular aprovada pela Resolução n°. 058/14-COGEP (matriz original) ; 
b) Matriz Curricular com as modificações/ajustes propostas; 
c) Indicação dos ajustes propostos e suas respectivas justificativas e consequências 
específicas; 
d) Apresentação das seções 8.7, 8.8 e 8.9 do projeto original que ficariam alteradas 

com as propostas do item c)  
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a) Matriz Curricular aprovada pela Resolução n°. 058/14-COGEP (matriz original) 
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b) Matriz Curricular com as modificações/ajustes propostas 
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c) Indicação dos ajustes propostos e suas respectivas justificativas e 

consequências específicas. 

 
Número Período Ajuste Justificativa 
1 1º e 

3º 
Deslocar a disciplina de 
Comunicação Linguística 
do 3º período para o 1º 
período. 
Modificação da ementa 
da disciplina de Química. 

Entende-se que a disciplina de Comunicação 
Linguística no 1º período atende melhor ao 
seu propósito para os alunos ingressantes do 
curso. Não houve alteração da ementa, nem 
carga horária. 
Ajustou-se a ementa de Química para indicar 
explicitamente que "Estrutura dos Materiais; 
Relação entre Estruturas e Propriedades dos 
Materiais Metálicos, Cerâmicos e Poliméricos" 
está sendo contemplado no item "o estado 
sólido". Dessa forma atenderia à área de 
Ciência e Tecnologia dos Materiais, conforme 
Art. 6 das diretrizes curriculares nacionais para 
as engenharias. 
DISCIPLINA: Química 
Carga Horária: AT(68) AP(34) APS(6) TA(108) 
Pré-requisito: Sem pré-requisito 
Ementa: Cinética química; equilíbrio químico; 
termodinâmica química; eletroquímica e 
corrosão; ligações químicas; o estado sólido: 
estrutura dos materiais, relação entre 
estruturas e propriedades dos materiais 
metálicos cerâmicos e poliméricos. 

Consequências: Haverá um aumento na carga horária no 1º período, entretanto a 
inserção dessa disciplina a torna mais aproveitada nesse período ao invés do 3º 
período. A sua remoção do 3º período, permite um reajuste das disciplinas no 3º, 
4º e 5º períodos. 

2 3º, 4º 
e 5º 
 

Permuta entre as 
disciplinas de Banco de 
Dados do 3º período 
com a disciplina de 
Programação Orientada 
a Objetos do 4º período. 

Essa permuta permite que o aluno tenha uma 
disciplina de programação da área de 
Computação no 4º período. Não houve 
alteração de ementa dessas disciplinas, nem 
pré-requisitos. 
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Deslocamento da 
disciplina de Fenômenos 
de Transporte do 4º 
período para o 3º 
período. 

 O deslocamento de Comunicação Linguística 
para o 1º período permitiu uma folga na carga 
horária do 3º período, permitindo a 
antecipação de Fenômenos de Transportes do 
4º para o 3º período. Esse deslocamento não 
acarreta problemas uma vez que os pré-
requisitos dessa disciplina estão ainda 
satisfeitos. Não houve alteração de ementa ou 
pré-requisito. 

Deslocamento do bloco 
de Ciências Humanas, 
Sociais e Cidadania do 
5º, 6º e 7º períodos para 
o 3º, 4º e 5º períodos. 

Essa antecipação visa tornar essas disciplinas 
mais compatíveis com os períodos em que 
essas disciplinas são ministradas nos demais 
cursos de engenharia do câmpus Apucarana.  
Houve a inserção da disciplina de Estudos 
Culturais e Relações Étnicos Raciais que é 
comum nos demais cursos de Engenharia do 
câmpus e, dessa forma permitir mobilidade. As 
demais disciplinas desse bloco não tiveram 
alteração de ementas, nem pré-requisitos. 
DISCIPLINA: Estudos Culturais e Relações 
Étnicos Raciais 
Carga Horária: AT(34) AP(0) APS(2) TA(36) 
Pré-requisito: Sem pré-requisito 
Ementa: A história africana e indígena no 
Brasil e a compreensão dos processos de 
diversidade étnico-racial e étnico-social na 
formação político, econômica e cultural do 
Brasil. Educação para as relações étnico-
raciais. Conceitos de raça e etnia, 
mestiçagem, racismo e racialismo, preconceito 
e discriminação. Configurações dos conceitos 
de raça, etnia e cor no Brasil: entre as 
abordagens acadêmicas e sociais. O processo 
de naturalização da pobreza e a formação da 
sociedade brasileira. Igualdade jurídica e 
desigualdade social. 
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A disciplina de 
Linguagens Formais, 
Autômatos e 
Computabilidade foi 
deslocada do 4º para o 
5º período. 
A disciplina de 
Compiladores foi 
deslocada do 5º para o 
6º período. 

Foi realizado esse deslocamento para 
possibilitar a inserção da disciplina de Física 
Teórica 4 no 4º período. O fato de deslocar as 
disciplinas de Linguagens Formais, Autômatos 
e Computabilidade, e de Compiladores não 
afetam os pré-requisitos. O deslocamento 
permite que o aluno cumpra uma disciplina 
que envolva programação no 6º período. Não 
houve alteração de ementas e nem de pré-
requisitos. 

A disciplina de Circuitos 
Digitais 1 foi 
desmembrado em 2 
disciplinas: Circuitos 
Digitais A, no 4º período, 
e Sistemas Digitais no 5º 
período. 

O desmembramento permite uma 
fundamentação mais solida na área de 
Eletrônica Digital, além de ficar consoante com 
as disciplinas do curso de Engenharia Elétrica, 
que também estão no 4º e 5º período. As 
ementas também foram ajustadas para 
ficarem idênticas, uma vez que o foco dessas 
disciplinas é o mesmo, permitindo mobilidade 
entre cursos. O pré-requisito também foi 
alterado, pois entende-se que essa disciplina 
não precisa de pré-requisito de Fundamentos 
de Análise de Circuitos Elétricos, e sim apenas 
Fundamentos de Programação. 
 
DISCIPLINA: Circuitos Digitais A 
Carga Horária: AT(51) AP(34) APS(5) TA(90) 
Pré-requisitos: Fundamentos de Programação 
Ementa: Sistemas de numeração e códigos. 
Portas lógicas e álgebra Booleana. Análise de 
circuitos digitais combinacionais. Formas 
padrão de funções lógicas. Minimização de 
funções lógicas. Mapas de Karnaugh. 
Codificadores e decodificadores. 
Multiplexadores e Demultiplexadores. Flip-
flops. Análise de circuitos digitais sequências. 
Síntese de circuitos digitais sequências. 
Contadores. Registradores. Famílias lógicas. 
Circuitos integrados. 
 

94



DISCIPLINA: Sistemas Digitais 
Carga Horária: AT(34) AP(34) APS(4) TA(72) 
Pré-requisito: Circuitos Digitais A 
Ementa: Conversores analógico/digital – 
digital/analógico; Dispositivos de memórias. 
Dispositivos Programáveis. Introdução a 
microprocessadores. 

Remover a disciplina de 
Eletromagnetismo para 
inserir a disciplina de 
Física Teórica 4 no 4º 
período.  

A disciplina de Física Teórica 4 apresenta 
tópicos de Física Moderna (século XX), 
essenciais para a compreensão básica da 
tecnologia moderna. Essa disciplina contempla 
também o conteúdo de Ondas 
Eletromagnéticas, as quais complementam o 
conteúdo de Eletromagnetismo visto em Física 
3. A ementa e carga horária de Física Teórica 
4 são as mesmas do banco de disciplinas da 
UTFPR. 
 
DISCIPLINA: Física Teórica 4 
Carga Horária: AT(68) AP(0) APS(4) TA(72) 
Pré-requisito: Física 3 
Ementa: Ondas eletromagnéticas. 
Interferência. Difração. Polarização. 
Introdução a teoria da relatividade. Introdução 
a teoria da física quântica. Introdução a teoria 
da condução eletrônica em sólidos, laser, 
física nuclear e de partículas elementares. 

As disciplinas de 
Engenharia de Software 
e Sinais e Sistemas 
foram deslocadas do 
Núcleo de Conteúdos 
Profissionalizantes 
Específicos para o 
Núcleo de Conteúdos 
Profissionalizantes da 
Res. CNE/CES nº 
11/2002. 

Entende-se que essa mudança condiz melhor 
com o foco dessas disciplinas na visão da 
Resolução CNE/CES nº 11/2002. A disciplina 
de Engenharia de Software estará atrelada ao 
Núcleo de Conteúdo Profissionalizante de 
Sistemas de Informação. A disciplina de Sinais 
e Sistemas estará atrelada ao Núcleo de 
Conteúdo Profissionalizante 
Telecomunicações. Não houve alteração de 
ementa ou carga horária. 

Consequências: haverá um aumento da carga horária semanal por conta do 
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deslocamento das disciplinas de Ciências Humanas, Sociais e Cidadania, porém 
dentro do limite aproximado de 30 horas semanais. Haverá também um ganho no 
embasamento de conteúdos ficando compatível com outros cursos de engenharia 
(posicionamento de períodos parecido com disciplinas de Ciências Humanas, 
Sociais e Cidadania de outras engenharias do câmpus Apucarana), e 
principalmente com Engenharia Elétrica com as disciplinas de Circuitos Digitais A, 
Sistemas Digitais e Física Teórica 4 para fins de mobilidade. 

3 5º, 6º, 
7º 

Deslocamento da 
disciplina de Arquitetura 
e Organização de 
Computadores do 6º 
período para o 5º 
período. 

A disciplina de Arquitetura e Organização de 
Computadores tem agora pré-requisito a nova 
disciplina de Circuitos Digitais A. Dessa forma, 
permitiu-se o deslocamento para o 5º período. 
A ementa não sofreu alterações. Esse ajuste 
permitiu antecipar também a disciplina de 
Sistemas Operacionais para o 6º período. 

A disciplina de Sistemas 
Operacionais foi 
deslocada do 7º período 
para o 6º período. 

A antecipação da disciplina de Arquitetura e 
Organização de Computadores permitiu 
antecipar a disciplina de Sistemas 
Operacionais por conta do pré-requisito. Não 
houve modificações na ementa ou nos pré-
requisitos. 

A disciplina de Sistemas 
Microcontrolados foi 
deslocada do 7º período 
para o 6º período 

A antecipação da disciplina de Sistemas 
Microcontrolados foi possível mediante ajuste 
dos pré-requisitos. A alteração no pré-requisito 
foi de Eletrônica B para Eletrônica A e 
Circuitos Digitais 1 para Sistemas Digitais. 
Entende-se que essa alteração não afeta o 
cumprimento do conteúdo dessa disciplina e 
fica compatível com a matriz da Engenharia 
Elétrica do câmpus, permitindo sua 
antecipação na matriz. Não houve alteração 
na ementa. 

A disciplina de Sistemas 
Inteligentes 1 foi 
deslocada para o 7º 
período. 

O deslocamento de Sistemas Inteligentes para 
o 7º período não afeta os pré-requisitos da 
mesma, e a mudança é estratégica para ter 
uma disciplina que envolveria programação no 
7º período. 

A disciplina de 
Fundamentos de 
Controle (7º período) foi 

O desmembramento permite um maior 
embasamento do conteúdo básico de 
Controle, além de ficar consoante com as 
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desmembrada em 
Sistemas de Controle 1, 
no 6º período, e 
Sistemas de Controle 2, 
no 7º período. 

disciplinas de Engenharia Elétrica do câmpus 
Apucarana. Conseguiu-se antecipar Sistemas 
de Controle 1 para o 6º período pois entende-
se que não há necessidade do pré-requisito de 
Eletrônica B, e sim Análise de Circuitos 
Elétricos 1 e Sinais e Sistemas, ficando de 
acordo com o apresentado no curso de 
Engenharia Elétrica, permitindo mobilidade. 
 
DISCIPLINA: Sistemas de Controle 1 
Carga Horária: AT(51) AP(34) APS(5) TA(90) 
Pré-requisito: Fundamentos de Análise de 
Circuitos Elétricos, Sinais e Sistemas. 
Ementa: Introdução aos sistemas de controle. 
Modelagem matemática de sistemas 
dinâmicos. Análise de resposta transitória. 
Ações de controle básicas e controladores 
automáticos industriais. Análise pelo método 
da resposta em frequência. Análise utilizando 
o lugar das raízes. 
 
DISCIPLINA: Sistemas de Controle 2 
Carga Horária: AT(34) AP(34) APS(4) TA(72) 
Pré-requisito: Sistemas de Controle 1 
Ementa: Técnicas de projeto e compensação: 
avanço, atraso, avanço-atraso, PID. Análise 
de sistemas de controle no espaço de 
estados. Projeto de sistemas de controle por 
espaço de estados. 

A disciplina de 
Processamento Digital 
de Imagens foi 
deslocada para as 
Optativas 

O fato da disciplina de Processamento Digital 
de Imagens ser mais específica (o conteúdo 
geral é visto em Processamento Digital de 
Sinais) entende-se que ela deva ficar como 
optativa. 

A disciplina de Ciências 
do Ambiente (6º período) 
foi deslocada para o 7º 
período. 

O deslocamento ocorreu para permitir a 
realização dos ajustes propostos nos períodos 
em outras disciplinas. Não houve alteração 
das ementas. 

A disciplina de A disciplina sofreu ajustes na ementa para 
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Comunicação de Dados 
foi modificada nos 
quesitos de AT(51), 
AP(17) e também na 
ementa. 

ficar genérica no quesito de meios físicos de 
transmissão bem como controle de enlace. 
Além disso, o aluno já recebe noções de 
projetos físicos de rede. 
 
DISCIPLINA: Comunicação de Dados 
Carga Horária: AT(51) AP(17) APS(4) TA(72) 
Pré-requisito: Sinais e Sistemas 
Ementa: Meios Físicos e Codificação. 
Modulação. Multiplexação. Transmissão 
Analógica e Digital. Princípios de Telefonia e 
Comutação. Topologias de Rede. Controle de 
Acesso ao Meio Físico. Controle de Enlace de 
Dados: delimitações, endereçamento, 
tratamento de erros e encapsulamento. 
Tecnologia e Padrões de rede. Dispositivos de 
rede e funcionalidades. Projeto físico de redes. 

As disciplinas de 
Sistemas Embarcados e 
Lógica Reconfigurável 
foram deslocadas do 8º 
período para o 7º 
período. 

O deslocamento dessas disciplinas para o 7º 
período foi possível por conta do 
deslocamento da disciplina pré-requisito 
Sistemas Microcontrolados, e no caso de 
Sistemas Embarcados, também de Sistemas 
Operacionais, pois essa disciplina é entendida 
como pré-requisito, sendo então adicionada. 

A disciplina de Redes de 
Computadores 1 foi 
renomeada para Redes 
de Computadores e 
sofreu alterações na 
ementa para diferenciar 
do banco de disciplinas. 

Como a disciplina de Redes de Computadores 
2 foi removida da matriz, resolveu-se deixar a 
disciplina de Redes de Computadores mais 
genérica para dar sequência à disciplina de 
Comunicação de Dados, realizando alterações 
na ementa e na disposição das aulas 
teóricas/práticas. 
 
DISCIPLINA: Redes de Computadores 
Carga Horária: AT(51) AP(17) APS(4) TA(72) 
Pré-requisitos: Comunicação de Dados 
Ementa: Modelo de Referência OSI e 
arquiteturas de protocolos. Projeto de 
Protocolos. Camada de Enlace. Camada de 
Rede. Endereçamento e Roteamento. 
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Camada de Transporte. Protocolos de 
Aplicação e Serviços de Rede. Qualidade de 
serviço. Gerenciamento de Redes. Segurança 
de Redes. Projeto Lógico de Redes. 

A disciplina de Redes de 
Computadores 2 foi 
removida da matriz  

Essa disciplina teve parte do seu conteúdo 
distribuído na nova disciplina de Redes de 
Computadores e nas disciplinas optativas da 
área de Redes. 

Consequências: O aluno também terá pelo menos 1 disciplina que envolva de 
alguma forma programação, pelo menos, até o 8º período do curso. A citar:  

 1º período: Fundamentos de Programação 
 2º período: Estrutura de Dados 
 3º período: Pesquisa e Classificação de Dados 
 4º período: Programação Orientada a Objetos 
 5º período: Engenharia de Software 
 6º período: Compiladores 
 7º período: Sistemas Inteligentes 
 8º período: Sistemas Distribuídos 

O 5º, 6º e 7º períodos tiveram um aumento na carga horária, mas justifica-
se para ter um melhor embasamento na área de Controle, e antecipação 
de algumas disciplinas por ajustes em pré-requisitos ou deslocamento 
estratégico.  
É importante salientar, que as disciplinas de Sistemas de Controle 1 e 
Sistemas de Controle 2 ficaram consoantes com o curso de Engenharia 
Elétrica para possível mobilidade de alunos. 

4 8º, 9º 
e 10º  

A disciplina de Controle 
Supervisório foi 
deslocada para as 
Optativas. 

O deslocamento dessa disciplina foi possível, 
pois entende-se que o conteúdo básico de 
Controle é atendido nas disciplinas de 
Sistemas de Controle 1 e 2, deixando essa 
disciplina mais específica como optativa. 

A disciplina de Sensores 
e Atuadores foi 
deslocada para o grupo 
das Optativas 

O deslocamento dessa disciplina foi possível 
pois entende-se que o seu conteúdo é 
específico, uma vez que parte de seu 
conteúdo de sensores/atuadores ser 
trabalhado na disciplina de Sistemas 
Microcontrolados, no item da ementa 
"Sensores digitais".  

A disciplina de Sistemas 
Distribuídos foi 

O deslocamento não fere os pré-requisitos da 
disciplina, tornando possível sua antecipação 
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deslocada do 9º período 
para o 8º período, e teve 
sua ementa modificada 

para o 8º período. Houve também uma 
adequação da ementa para ficar genérica, 
sem perder a competência da disciplina. Não 
houve alteração de carga horária ou pré-
requisito. 

A disciplina de 
Segurança e Auditoria 
de Sistemas foi 
deslocada do 9º período 
para o 8º período. 

Como o pré-requisito era apenas Redes de 
Computadores 1, alterou-se o pré-requisito 
para a nova disciplina de Redes de 
Computadores e também Sistemas 
Operacionais, por entender- que envolve 
também conhecimentos em Segurança de 
Sistemas. Além disso, o deslocamento para o 
8º período não afeta os pré-requisitos. 

A disciplina de Oficina 
de Integração foi 
removida e inserida a 
disciplina de Gestão de 
Projetos 

Entende-se que o produto (hardware/software) 
gerado pela disciplina de Oficina de Integração 
poderia ser separado em etapas organizadas. 
Inicialmente, desenvolveria o projeto de um 
produto tecnológico na disciplina de Gestão de 
Projetos e a sua implementação efetiva 
ocorreria nas disciplinas de TCC1 e TCC2. A 
disciplina de Gestão de Projetos foi obtida do 
banco de disciplinas da UTFPR. Definiu-se 
que o pré-requisito é estar matriculado no 8º 
período para que o aluno possa desenvolver 
um projeto de criação de um produto a partir 
das competências adquiridas até aqui. 
 
DISCIPLINA: Gestão de Projetos 
Carga Horária: AT(34) AP(17) APS(3) TA(54) 
Pré-requisito: Matriculado no 8º período. 
Ementa: Gestão do projeto. Definição do 
escopo. Recursos para o desenvolvimento do 
projeto. Equipes de projeto. Concepção, 
planejamento, controle e avaliação do projeto. 
Avaliação de viabilidade e risco. 

A disciplina de Trabalho 
de Conclusão de Curso 
1 e 2 tiveram suas 
cargas horárias 

Esses ajustes foram realizados para se 
adequar às recomendações do Banco de 
Disciplinas. As ementas permaneceram as 
mesmas. TCC1 tem como pré-requisito 
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reduzidas para 30h 
teóricas e o restante em 
APS.  

Metodologia da Pesquisa e Gestão de 
Projetos. 
- TCC1 com Carga Horária: AT(34) AP(00) 
APS(38) TA(72) 
- TCC2 com Carga Horária: AT(34) AP(00) 
APS(38) TA(72) 

A disciplina de Gestão 
da Inovação e 
Tecnologia foi removida 
da matriz 

A remoção foi possível, pois entende-se que 
as disciplinas de Empreendedorismo A e 
Gestão de Projetos conseguem atender ao 
conteúdo de Gestão voltado para o curso de 
Engenharia de Computação. Essa disciplina 
existia no rol de disciplinas de Ciências 
Humanas, Sociais e Cidadania, e foi removida 
por entender que a mesma pertence a área de 
Gestão (conforme o banco de disciplinas da 
UTFPR). 

A disciplina de 
Empreendedorismo A foi 
deslocada do 10º 
período para o 9º 
período. 

O deslocamento não afeta o conteúdo da 
disciplina e contribui para flexibilizar o 10º 
período para que tenha apenas Trabalho de 
Conclusão de Curso 2. Esse isolamento da 
disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso 
2 tem por objetivo permitir flexibilizar o horário 
para que o aluno possa realizar estágio em 
outra cidade, caso seja de interesse do 
mesmo. Não houve alteração da carga horária 
ou pré-requisito (não existia) de 
Empreendedorismo A. 

A disciplina de 
Engenharia Econômica e 
Finanças foi renomeada 
para Economia com 
alteração da ementa e 
carga horária 

Entende-se que a disciplina tinha um conteúdo 
de ementa muito extenso que fugia ao objetivo 
da disciplina no curso. Portanto, adotou-se a 
disciplina de Economia, disponível no banco 
de disciplinas da UTFPR, para atender ao 
requisito da Resolução CNE/CES 11/2002. 
 
DISCIPLINA: Economia 
Carga Horária: AT(34) AP(0) APS(2) TA(36) 
Pré-requisito: Nenhum 
Ementa: Microeconomia. Oferta e demanda. 
Elasticidades. Custos de produção. Estruturas 
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de mercado. Formação de preços. 
Macroeconomia. Política Fiscal. Moeda e 
sistema financeiro. Política monetária. 
Inflação. Setor externo e taxa de câmbio. 
Macroeconomia aberta. Noções de mercado 
de capitais. 
 

A disciplina de 
Empreendedorismo A foi 
deslocada do Núcleo de 
Conteúdos Básicos para 
o Núcleo de Conteúdos 
Profissionalizantes da 
Resolução CNE/CES nº 
11/2002. 

Entende-se que essa mudança condiz melhor 
com o foco dessa disciplina na visão da 
Resolução CNE/CES nº 11/2002. A disciplina 
de Empreendedorismo A estará atrelada ao 
Núcleo de Conteúdo Profissionalizante de 
Gestão de Tecnologia. Não houve alteração 
de ementa ou carga horária. 

Inserção de 1 disciplina 
optativa na matriz, 
totalizando 6 optativas. 
O aluno deverá se 
matricular 
obrigatoriamente em 3 
disciplinas no 8º período 
e em 3 disciplinas no 9º 
período. 

A inserção de mais uma disciplina optativa 
permite aos alunos ter flexibilidade em 
disciplinas que podem ser atualizadas 
conforme surgem novas tecnologias ou 
abordagens na área de Engenharia de 
Computação, Elétrica ou áreas afins. 
A finalidade de ofertar obrigatoriamente 3 
disciplinas no 8º e 3 disciplinas no 9º período é 
evitar sobrecarga de optativas tanto no 8º 
quanto 9º períodos. 

Ajuste nas disciplinas 
ofertadas como 
Disciplinas Optativas.  

- Para complementar a disciplina de Redes de 
Computadores, inseriu-se 2 disciplinas: 
Infraestrutura de LANs e Infraestrutura de 
WANs. 
 
DISCIPLINA: Infraestrutura de LANs  
Carga Horária: AT(34) AP(34) APS(4) TA(72) 
Pré-requisito: Redes de Computadores 
Ementa: Conceitos e protocolos de LANs. 
Planejamento, configuração e verificação de 
infraestrutura de LANs utilizando padrões e 
protocolos atuais. Interconectando LANs. Boas 
práticas de configuração de LANs. 
Troubleshooting e Gerência.  
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DISCIPLINA: Infraestrutura de WANs 
Carga Horária: AT(34) AP(34) APS(4) TA(72) 
Pré-requisito: Infraestrutura de LANs 
Ementa: Conceitos de Sistemas Autônomos. 
Planejamento, configuração e verificação de 
infraestrutura de Sistemas Autônomos 
utilizando padrões e protocolos atuais. 
Roteamento IGP e EGP. Boas Práticas de 
configuração de roteamento IGP e EGP. 
Troubleshooting e Gerência. 
 
- A partir das 2 disciplinas optativas de redes 
inseridas (Infraestrutura de LANs e 
Infraestrutura de WANs), entende-se que a 
disciplina optativa de Redes de Computadores 
3 pode ser removida das optativas por já ser 
contemplada pelas 2 disciplinas optativas de 
redes adicionadas. 
 
- Para complementar disciplinas de Sistemas 
de Controle 1 e 2, inseriu-se as disciplinas de 
Controle Digital (já ofertada como disciplina 
obrigatória no projeto do curso de Engenharia 
Elétrica), Acionamentos Hidráulicos e 
Pneumáticos (disciplina Optativa da 
Engenharia Elétrica do Câmpus) e Controle 
Supervisório (movida das obrigatórias para as 
optativas): 
 
DISCIPLINA: Controle Digital 
Carga Horária: AT(34) AP(34) APS(4) TA(72) 
Pré-requisito: Sistemas de Controle 2 
Ementa: Sistemas discretos e amostrados. 
Digitalização de sistemas de controle. Projeto 
de filtros digitais e controladores digitais. 
Aplicações em microcontroladores e DSPs. 
 
DISCIPLINA: Acionamentos Hidráulicos e 
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Pneumáticos  
Carga Horária: AT(34) AP(34) APS(4) TA(72) 
Pré-requisito: Automação e Controle Discreto 
Ementa: Simbologia dos componentes 
hidráulicos e pneumáticos conforme normas; 
regulação e sinalização; métodos de projeto 
de sistemas de automação pneumática e 
hidráulica; projetos de automação pneumática 
e hidráulica; comando elétrico/eletrônico.  
 
DISCIPLINA: Controle Supervisório 
Carga Horária: AT(34) AP(34) APS(4) TA(72) 
Pré-requisito: Sistemas de Controle 2 
Ementa: Instrumentação Industrial (sensores e 
atuadores). Diagramas de Engenharia. 
Introdução às Redes Industriais. 
Controladores Industriais. Malhas de controle, 
intertravamento e supervisão de processos 
industriais. Projeto de Malhas de Controle e 
Desacoplamento. Controle Feedforward e 
Cascata. 
 
- Para complementar a área de Computação 
Gráfica, inseriu-se a disciplina de 
Processamento Digital de Imagens, que foi 
movida a partir das disciplinas obrigatórias, 
adequando o pré-requisito para 
Processamento Digital de Sinais. 
 
DISCIPLINA: Processamento Digital de 
Imagens 
Carga Horária: AT(34) AP(34) APS(4) TA(72) 
Pré-requisito: Processamento Digital de Sinais 
Ementa: Introdução aos Filtros Digitais. 
Métodos de Espaço de Estados. Noções de 
Percepção Visual Humana. Amostragem e 
Quantização de Imagens. Transformadas de 
Imagens. Realce. Filtragem e Restauração. 
Reconstrução Tomográfica de Imagens. 
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Codificação. Análise de Imagens e Noções de 
Visão Computacional. Reconhecimento de 
Padrões. 
 
- Entende-se que a disciplina optativa de 
"Lógica Programável e VHDL" está redundante 
com a disciplina obrigatória de Lógica 
Reconfigurável, sendo, portanto, removida das 
optativas. 

 Consequências: Houve antecipação de algumas disciplinas, sem afetar pré-
requisitos. O ajuste permite uma formação mais generalista, alocando disciplinas 
mais específicas para o grupo das Optativas para os alunos optarem conforme as 
disciplinas forem ofertadas. Disciplinas básicas de Controle e algumas optativas 
ficaram consoantes com a Engenharia Elétrica, permitindo mobilidade. Esses 
ajustes acarretaram em uma redução de carga horária dos períodos, porém deixa 
o curso mais compacto e genérico. A disciplina de Oficina de Integração foi 
substituída por Gestão de Projetos para aproveitar conceitos de gerência na 
elaboração de algum produto de software/hardware a ser desenvolvido com os 
conhecimentos adquiridos até o 8º período. O TCC1 e TCC2 teve carga horária 
ajustada para ficar de acordo com o banco de disciplinas, sem afetar o seu 
objetivo. 
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8.7 EMENTÁRIO DAS DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS 

A seguir são listadas as ementas das disciplinas obrigatórias do curso por períodos. A bibliografia e os objetivos de cada disciplina serão de responsabilidade do 

Núcleo Docente Estruturante com aprovação pelo Colegiado do Curso e estarão descritas no Plano de Ensino da disciplina. 

1º Período 

DISCIPLINA 

CARGA HORÁRIA 
(AULAS) EMENTA PRÉ-REQUISITOS 

AT AP APS TA 

Matemática Discreta 51 0 3 54 
Lógica. Demonstrações. Indução e recursão. Conjuntos e relações. Funções. Teoria dos números. 
Combinatória. Análise de algoritmos. Grafos e árvores. 

Sem pré-requisito 

Fundamentos de Programação 51 51 6 108 

Noção de algoritmo, dado, variável, instrução e programa; Construções básicas: atribuição, leitura e 
escrita; Tipo de dados, constantes e variáveis; Operadores relacionais e lógicos; Tipos de dados 
escalares: inteiros, reais, caracteres, intervalos e enumeração; Tipos estruturados básicos: vetores, 
matrizes, registros e strings; Estruturas de controle: sequência, seleção e iteração; Subprogramas: 
funções, procedimentos e recursão; Manipulação de arquivos; Bibliotecas; Diretivas de pré-
processamento e compilação. 

Sem pré-requisito 

Cálculo Diferencial e Integral 1 102 0 6 108 

Conjuntos Numéricos. Funções Reais de um variável real. Limites e Continuidade. Derivadas, 
diferenciais e aplicações. Integrais definidas e indefinidas. Técnicas de integração e Integrais 
Impróprias. 

Sem pré-requisito 

Geometria Analítica e Álgebra 

Linear 
102 0 6 108 

Matrizes e Sistemas Lineares. Álgebra Vetorial. Retas e Planos. Espaços Vetoriais. Transformações 
Lineares. Produto Interno. Autovalores e Autovetores. Cônicas e Quádricas. 

Sem pré-requisito 

Física 1 51 34 5 90 

Sistemas de unidades. Análise Dimensional. Teoria de Erros. Vetores. Cinemática. Leis de Newton. Lei 
de Conservação da Energia.  Sistemas de partículas.  Colisões.  Movimento de rotação. Conservação 
do momento angular. 

Sem pré-requisito 

Introdução a Engenharia 34 0 2 36 

Conceito de engenharia. Conceitos de ciência, tecnologia e arte. Noções de história da engenharia. A 
matemática como ferramenta do engenheiro. Conceitos de projeto de engenharia. Ferramentas de 
engenharia. A função social do engenheiro. Ética na engenharia. Engenharia e meio ambiente. O curso 
de engenharia. 

Sem pré-requisito 

Comunicação Linguística 34 0 2 36 

Noções fundamentais da linguagem. Concepção de texto. Coesão e coerência textual.  A argumentação 
na comunicação oral e escrita. Resumo, resenha crítica, artigo. Análise e interpretação textual. Técnicas 
e estratégias de comunicação oral formal. 

Sem pré-requisito 
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2º Período 
 

DISCIPLINA 

CARGA HORÁRIA 
(AULAS) EMENTA PRÉ-REQUISITOS 

AT AP APS TA 

Lógica para Computação 34 34 4 72 

Lógica Proposicional. Linguagem e Semântica. Sistemas Dedutivos. Aspectos Computacionais. O 
Princípio da Resolução. Lógica de Predicados. Substituição e Resolução. Introdução à programação 
em lógica matemática.  Introdução à Especificação e Verificação de Programas. 

Sem pré-requisito 

Estrutura de Dados  51 51 6 108 

Tipos abstratos de dados: Apontadores; Listas lineares; Pilhas; Filas; Árvores: definições e 
representações, árvores binárias, árvores binárias de buscas; Árvores AVL, árvores B e suas 
generalizações; Grafos: conceito, caminhamentos, caminho mínimo e árvore geradora mínima; 
Tabelas Hash. 

Fundamentos de Programação 

Cálculo Diferencial e Integral 2  68 0 4 72 

Noções topológicas em R2 e R3.  Funções Reais de várias variáveis reais. Limite e Continuidade de 
Funções de várias variáveis Reais. Diferenciabilidade e aplicações. Coordenadas polares, cilíndricas 
e esféricas. Integração múltipla e suas aplicações. 

Cálculo Diferencial e Integral 1 

Química 68 34 6 108 
Cinética química; equilíbrio químico; termodinâmica química; eletroquímica e corrosão; ligações 
químicas; o estado sólido: estrutura dos materiais, relação entre estruturas e propriedades dos 
materiais metálicos cerâmicos e poliméricos. 

Sem pré-requisito 

Física 2  51 34 5 90 
Gravitação. Oscilações. Ondas Mecânicas. Temperatura. Mecânica dos Fluidos. Primeira Lei da 
Termodinâmica. Teoria cinética dos gases. Segunda Lei da Termodinâmica. Óptica geométrica. 

Física 1  

Desenho Técnico 34 17 3 54 
Material de desenho; normas técnicas; linhas técnicas; caligrafia técnica; perspectivas; projeções 
ortogonais; cortes; técnicas de cotagem; aplicação de escalas; desenho assistido por computador. 

Sem pré-requisito 

Probabilidade e Estatística  

 
68 0 4 72 

Estatística descritiva. Teoria elementar de probabilidade. Variáveis aleatórias. Distribuição de 
probabilidade. Estimação. Intervalo de confiança. Testes de hipóteses. Análise de variância. Análise 
de correlação e regressão. Controle estatístico de processo (CEP). 

Sem pré-requisito 
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3º Período 

 

DISCIPLINA 

CARGA HORÁRIA 
(AULAS) EMENTA PRÉ-REQUISITOS 

AT AP APS TA 

Banco de Dados 34 34 4 72 

Modelagem e Projeto de Banco de Dados. Álgebra relacional. Arquitetura de Sistemas 
Gerenciadores de Bancos de Dados. Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados atuais. 
Linguagem SQL. Conceitos básicos de Visões, Gatilhos e Procedimentos armazenados. 
Gerenciamento de transações e controle de concorrência. 

Estrutura de Dados 

Pesquisa e Classificação de 

Dados 
34 34 4 72 

Métodos de classificação de dados e de pesquisa em memória primária; Conceituação de arquivo, 
organizações básicas e manipulação (métodos básicos); Índices: indexado-sequencial, B-tree, B+, 
B* e outros; Hashing, ext. hash, e outros; Arquivos invertidos; multilistas. Estruturas não 
convencionais: noções, dados no espaço em disco, dados textuais em disco; Conceitos básicos de 
complexidade computacional. 

Estrutura de Dados 

Cálculo Diferencial e Integral 3A 68 0 4 72 
Funções vetoriais. Cálculo vetorial. Sequências e séries numéricas. Séries de potências, Variáveis 
complexas. 

Cálculo Diferencial e Integral 2 

Equações Diferenciais Ordinárias 68 0 4 72 

Equações diferenciais de primeira ordem. Equações diferenciais ordinárias lineares de primeira 
ordem e ordem superior. Sistemas de equações diferenciais ordinárias lineares. Resolução de 
equações diferenciais em séries de potências. 

Cálculo Diferencial e Integral 1 

Física 3 51 34 5 90 

Carga Elétrica. O Campo Elétrico. Lei de Gauss. Potencial Elétrico. Capacitância. Corrente e 
Resistência. Circuitos Elétricos em corrente contínua. O Campo Magnético. A indução Magnética. 
Indutância. Magnetismo em meios materiais. 

Cálculo Diferencial e Integral 1 

Fenômenos de Transporte 34 17 3 54 

Conceitos fundamentais de fenômenos de transportes. Estática dos fluidos. Leis básicas na forma 
integral para volume de controle. Introdução a transferência de calor. Condução uni e bidimensional 
em regime estacionário. Condução transiente. Convecção com escoamento interno e externo. 
Introdução a radiação. 

Cálculo Diferencial e Integral 2; 
Física 2 

 

Mecânica Geral 1  

 

68 0 4 72 

Forças no plano. Forças no espaço. Sistema equivalente de forças. Estática dos corpos rígidos em 
duas dimensões. Estática dos corpos em três dimensões. Forças distribuídas. Estruturas. Vigas. 
Cabos. Atrito. Momento de inércia. 

Física 1 

Ciências Humanas, Sociais e 

Cidadania 1 
34 0 2 36 

Será ofertada uma disciplina a ser escolhida pela coordenação de curso conforme consta no banco 
de disciplinas da área de humanidades. 

Sem pré-requisito 

108



4º Período 
 
 

DISCIPLINA 

CARGA HORÁRIA 
(AULAS) EMENTA PRÉ-REQUISITOS 

AT AP APS TA 

Circuitos Digitais A 51 34 5 90 

Sistemas de numeração e códigos. Portas lógicas e álgebra Booleana. Análise de circuitos digitais 
combinacionais. Formas padrão de funções lógicas. Minimização de funções lógicas. Mapas de 
Karnaugh. Codificadores e decodificadores. Multiplexadores e Demultiplexadores. Flip-flops. Análise 
de circuitos digitais sequências. Síntese de circuitos digitais sequências. Contadores. Registradores. 
Famílias lógicas. Circuitos integrados. 

Fundamentos de Programação 

Programação Orientada a 

Objetos 
34 34 4 72 

Elementos básicos de uma linguagem de programação orientada a objetos; programação orientada 
a objetos; tratamento de exceções; desenvolvimento de interfaces gráficas com o usuário; projeto de 
soluções usando programação orientada a objetos. 

Estrutura de Dados 

Cálculo 4B  68 0 4 72 
Séries de Fourier. Transformada de Fourier. Equações diferenciais parciais. Transformadas de 
Laplace. Transformada Z. Equações de diferenças. 

Cálculo Diferencial e Integral 
3A; Equações Diferenciais 
Ordinárias 

Cálculo Numérico 34 34 4 72 
Noções básicas sobre erros. Zeros reais de funções reais. Resolução de sistemas de equações 
lineares. Interpolação. Ajuste de curvas. Integração numérica. Solução numérica de equações 
diferenciais ordinárias. 

Fundamentos de Programação 

Fundamentos de Análise de 
Circuitos Elétricos 

68 34 6 108 

Conceitos Básicos. Circuitos resistivos. Métodos de análise de circuitos. Teoremas de Rede. 
Armazenadores de Energia. Circuitos RC, RL e RLC. Função de Excitação Senoidal e Fasores. 
Análise de Circuitos em Regime Permanente. Potência em Circuitos CA em Regime Permanente. 
Circuitos Trifásicos. Cálculo de Corrente de Curto-Circuito. Circuitos Magnéticos. Frequência 
Complexa. Resposta em Frequência. Quadripolos. 

Cálculo Diferencial e Integral 2; 
Física 3 

Física Teórica 4 68 0 4 72 
Ondas eletromagnéticas. Interferência. Difração. Polarização. Introdução a teoria da relatividade. 
Introdução a teoria da física quântica. Introdução a teoria da condução eletrônica em sólidos, laser, 
física nuclear e de partículas elementares. 

Física 3 

Ciências Humanas, Sociais e 

Cidadania 2 
34 0 2 36 

Será ofertada uma disciplina a ser escolhida pela coordenação de curso conforme consta no banco 
de disciplinas da área de humanidades. 

Sem pré-requisito 
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5º Período 

 

DISCIPLINA 

CARGA 
HORÁRIA(AULAS) EMENTA PRÉ-REQUISITOS 

AT AP APS TA 

Sistemas Digitais 34 34 4 72 
Conversores analógico/digital – digital/analógico; Dispositivos de memórias. Dispositivos 
Programáveis. Introdução a microprocessadores. 

Circuitos Digitais A 

Arquitetura e Organização de 

Computadores 
34 34 4 72 

Aritmética para computadores com inteiros e ponto flutuante. Arquiteturas gerais de Computadores. 
Reduced Instrunction Set Computer (RISC). Complex Instruction Set Computer (CISC). Unidade de 
Processamento de Dados (CPU). Arithmetic Logic Unit (ALU). Instruções e linguagem de máquina. 
Modos de endereçamento. Sistemas de memória cache. Pipeline. Mecanismos de interrupção. 
Interface com periféricos. Arquiteturas Paralelas e não Convencionais. 

Circuitos Digitais A 

Sinais e Sistemas 34 34 4 72 

Representação de Sinais e Sistemas lineares contínuos e discretos. Sistemas Lineares Invariantes 
no tempo (Sistemas LIT). Representação no domínio da frequência (Série e transformada de 
Fourier). Amostragem. Caracterização de Sistemas LIT usando a Transformada de Laplace. 
Representação de sistemas contínuos por função de transferência discreta (Transformada Z). 
Análise de Fourier para Sinais e Sistemas Discretos no tempo (DFT) 

Cálculo 4B; Fundamentos de 
Análise de Circuitos Elétricos; 

Engenharia de Software 34 34 4 72 

Introdução à Engenharia de Software. Modelos de Ciclo de Vida de Software. Produto de Software. 
Técnicas de Levantamento de Requisitos. Estudo de Viabilidade. Especificação de Sistemas de 
Software utilizando Paradigmas de Análise e Projeto de Sistemas. Gerenciamento do Tempo. 
Métricas de Software. Introdução à Gerência de Projetos. Qualidade de Software. Gerenciamento de 
Riscos. Testes e Revisão de Software. Implantação de Software. Manutenção de Software. 

Programação Orientada a 
Objetos 

Eletrônica A 51 34 5 90 

Teoria de semicondutores; dispositivos semicondutores; diodos semicondutores e suas aplicações; 
transistores bipolares de junção, polarização e aplicações; transistores de efeito de campo, 
polarização e aplicações. 

Fundamentos de Análise de 
Circuitos Elétricos 

Metodologia da Pesquisa 34 0 2 36 

Fundamentos da metodologia científica. A ciência e a produção do conhecimento científico. A 
pesquisa científica: abordagens, tipos e orientações metodológicos. O projeto de pesquisa. O 
experimento. A comunicação científica. Normas e organização do texto científico (normas 
ABNT/UTFPR). 

Sem pré-requisito 

Linguagens Formais, Autômatos 

e Computabilidade 
34 17 3 54 

Autômatos de Estado Finito. Linguagens Regulares. Máquinas de Turing e modelos equivalentes. 
Complexidade Computacional. Linguagens Formais e Gramáticas. 

Matemática Discreta 

Ciências Humanas, Sociais e 

Cidadania 3 
34 0 2 36 

Será ofertada uma disciplina a ser escolhida pela coordenação de curso conforme consta no banco 
de disciplinas da área de humanidades. 

Sem pré-requisito 
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6º Período 

 

DISCIPLINA 

CARGA HORÁRIA 
(AULAS) EMENTA PRÉ-REQUISITOS 

AT AP APS TA 

Sistemas Microcontrolados 34 34 4 72 

Arquitetura: tipos de arquiteturas. Registradores. Projeto do subsistema de memória. Modos de 
endereçamento. Conjunto de instruções. Linguagem assembler. Compiladores e ferramentas de 
desenvolvimento. Sistema de interrupções e exceções. Temporizadores. Comunicação serial. 
Barramentos e interfaces integradas. Periféricos e interfaces integradas. Sensores digitais. 
Desenvolvimento de projetos utilizando microcontroladores. 

Sistemas Digitais; Eletrônica A 

Sistemas Operacionais 34 34 4 72 

A evolução dos sistemas operacionais. Componentes e estrutura. Processos. Gerenciamento de 
memória. Sistema de arquivos. Dispositivos de I/O. Comunicação, concorrência e sincronização de 
processos. 

Arquitetura e Organização de 
Computadores 

Processamento Digital de Sinais 34 34 4 72 

Introdução ao processamento digital de sinais. Fundamentos matemáticos de sinais e sistemas 
discretos. Análise em frequência de sinais. Transformada discreta de Fourier (DFT) e transformada 
rápida de Fourier (FFT). Filtros digitais: análise, estruturas, técnicas de projeto e aspectos práticos. 
Processadores Digitais de Sinais. 

Sinais e Sistemas 

Comunicação de Dados 51 17 4 72 

Meios Físicos e Codificação. Modulação. Multiplexação. Transmissão Analógica e Digital. Princípios 
de Telefonia e Comutação. Topologias de Rede. Controle de Acesso ao Meio Físico. Controle de 
Enlace de Dados: delimitações, endereçamento, tratamento de erros e encapsulamento. Tecnologia 
e Padrões de rede. Dispositivos de rede e funcionalidades. Projeto físico de redes. 

Sinais e Sistemas 

Eletrônica B 34 34 4 72 
Modelagem de transistores. Análise de pequenos sinais e resposta em frequência para transistores. 
Amplificadores operacionais e aplicações. Realimentação e circuitos osciladores. 

Eletrônica A 

Sistemas de Controle 1 51 34 5 90 
Introdução aos sistemas de controle. Modelagem matemática de sistemas dinâmicos. Análise de 
resposta transitória. Ações de controle básicas e controladores automáticos industriais. Análise pelo 
método da resposta em frequência. Análise utilizando o lugar das raízes. 

Fundamentos de Análise de 
Circuitos Elétricos; Sinais e 
Sistemas. 

Compiladores 34 34 4 72 

Organização e estrutura de compiladores e interpretadores. Gramática formal. Reconhecedores e 
autômatos. Análise Léxica e Sintática. Geração e otimização de código. Tratamento e recuperação 
de erros. Ambientes de interpretação e execução. 

Linguagens Formais, Autômatos 
e Computabilidade 
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7º Período 
 

DISCIPLINA 

CARGA HORÁRIA 
(AULAS) EMENTA PRÉ-REQUISITOS 

AT AP APS TA 

Sistemas Embarcados 34 34 4 72 
Sistemas de tempo real. Sistemas embarcados: modelagem, projeto e implementação. Programação  
concorrente. Núcleos operacionais. Escalonamento. 

Sistemas Microcontrolados; 

Sistemas Operacionais 

Lógica Reconfigurável 34 34 4 72 

Fundamentos de lógica reconfigurável. Estudo de dispositivos lógicos programáveis. Estudo da 
linguagem VHDL para programação de dispositivos lógicos. Estudo de ferramentas de EDA para 
desenvolvimento automatizado de projetos e simulações de circuitos lógicos reconfiguráveis. Estudo 
dos kits de desenvolvimento utilizando CPLD e FPGA. Desenvolvimento de projetos de circuitos 
lógicos combinacionais. Desenvolvimento de projetos de circuitos lógicos sequenciais. 
Desenvolvimento de projetos utilizando a técnica de máquinas de estados. 

Sistemas Microcontrolados 

Sistemas Inteligentes 1 34 34 4 72 

Definição de Inteligência Artificial; Histórico e Paradigmas; representação de conhecimento e 
raciocínio; Resolução de problemas; Representação e tratamento da incerteza; aprendizagem de 
máquina; Fundamentos de inteligência artificial simbólica, conexionista e evolucionária. 

Estrutura de Dados 

Redes de Computadores 51 17 4 72 

Modelo de Referência OSI e arquiteturas de protocolos. Projeto de Protocolos. Camada de Enlace. 
Camada de Rede. Endereçamento e Roteamento. Camada de Transporte. Protocolos de Aplicação 
e Serviços de Rede. Qualidade de serviço. Gerenciamento de Redes. Segurança de Redes. Projeto 
Lógico de Redes. 

Comunicação de Dados 

Ciências do Ambiente 34 0 2 36 
A engenharia e as ciências ambientais. Crescimento demográfico. Os ciclos biogeoquímicos. 
Noções gerais de ecologia. Ecossistema. Poluição e contaminação. Energia e recursos minerais. 
Estudo de casos. 

Sem pré-requisito 

Sistemas de Controle 2 34 34 4 72 
Técnicas de projeto e compensação: avanço, atraso, avanço-atraso, PID. Análise de sistemas de 
controle no espaço de estados. Projeto de sistemas de controle por espaço de estados. 

Sistemas de Controle 1 
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8º Período 
 

DISCIPLINA 

CARGA HORÁRIA 
(AULAS) EMENTA PRÉ-REQUISITOS 

AT AP APS TA 

Segurança e Auditoria de 

Sistemas 
34 34 4 72 

Auditoria de Sistemas. Segurança de Sistemas. Metodologia de Auditoria. Análise de Riscos. Plano 
de Contingência. Técnicas de Avaliação. Aspectos Especiais: Malwares, Fraudes, Criptografia, 
Acesso não Autorizado. 

Sistemas Operacionais; Redes 
de Computadores 

Sistemas Distribuídos 34 34 4 72 

Conceitos de Sistemas Distribuídos. Modelos de computação distribuída. Arquitetura de sistemas 
distribuídos. Modelo de falhas e segurança. Sincronização em sistemas distribuídos. Coordenação e 
acordo em sistemas distribuídos. Middlewares para aplicações distribuídas. Transações e controle 
de concorrência. 

Sistemas Operacionais; Redes 
de Computadores 

Gestão de Projetos 34 17 3 54 
Gestão do projeto. Definição do escopo. Recursos para o desenvolvimento do projeto. Equipes de 
projeto. Concepção, planejamento, controle e avaliação do projeto. Avaliação de viabilidade e risco. 

Estar matriculado no 8º período 

Optativa 1 34 34 4 72 
Será ofertada uma disciplina a ser escolhida pela coordenação de curso conforme lista de disciplinas 
optativas específicas apresentadas na Seção 8.8 do projeto do curso. 

Ver o banco de disciplinas 
optativas específicas do curso 
relacionadas na Seção 8.8 

Optativa 2 34 34 4 72 
Será ofertada uma disciplina a ser escolhida pela coordenação de curso conforme lista de disciplinas 
optativas específicas apresentadas na Seção 8.8 do projeto do curso. 

Ver o banco de disciplinas 
optativas específicas do curso 
relacionadas na Seção 8.8 

Optativa 3 34 34 4 72 
Será ofertada uma disciplina a ser escolhida pela coordenação de curso conforme lista de disciplinas 
optativas específicas apresentadas na Seção 8.8 do projeto do curso. 

Ver o banco de disciplinas 
optativas específicas do curso 
relacionadas na Seção 8.8 
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9º Período 
 

DISCIPLINA 

CARGA HORÁRIA 
(AULAS) EMENTA PRÉ-REQUISITOS 

AT AP APS TA 

Trabalho de Conclusão de Curso 1 34 0 38 72 
Elaboração de proposta de trabalho científico e/ou tecnológico envolvendo temas abrangidos pelo 
curso. Desenvolvimento do trabalho proposto. 

Metodologia de Pesquisa, 
Gestão de Projetos 

Empreendedorismo A 34 17 3 54 

O mercado atual. Bases da empregabilidade. O processo comportamental. Conceitos de 
empreendedorismo. Características do empreendedor. Busca de oportunidades de negócio. 
Introdução à gestão de empresas. Programas e fontes de fomento ao empreendedorismo. Plano de 
negócio. 

Sem pré-requisito 

Economia 34 0 2 36 

Microeconomia. Oferta e demanda. Elasticidades. Custos de produção. Estruturas de mercado. 
Formação de preços. Macroeconomia. Política Fiscal. Moeda e sistema financeiro. Política 
monetária. Inflação. Setor externo e taxa de câmbio. Macroeconomia aberta. Noções de mercado de 
capitais. 

Sem pré-requisito 

Optativa 4 34 34 4 72 
Será ofertada uma disciplina a ser escolhida pela coordenação de curso conforme lista de disciplinas 
optativas específicas apresentadas na Seção 8.8 do projeto do curso. 

Ver o banco de disciplinas 
optativas específicas do curso 
relacionadas na Seção 8.8 

Optativa 5 34 34 4 72 
Será ofertada uma disciplina a ser escolhida pela coordenação de curso conforme lista de disciplinas 
optativas específicas apresentadas na Seção 8.8 do projeto do curso. 

Ver o banco de disciplinas 
optativas específicas do curso 
relacionadas na Seção 8.8 

Optativa 6 34 34 4 72 
Será ofertada uma disciplina a ser escolhida pela coordenação de curso conforme lista de disciplinas 
optativas específicas apresentadas na Seção 8.8 do projeto do curso. 

Ver o banco de disciplinas 
optativas específicas do curso 
relacionadas na Seção 8.8 
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10º Período 
 

DISCIPLINA 

CARGA HORÁRIA 
(AULAS) EMENTA PRÉ-REQUISITOS 

AT AP APS TA 

Trabalho de Conclusão de Curso 2 34 0 38 72 
Desenvolvimento e finalização do trabalho iniciado na disciplina Trabalho de Conclusão de Curso 1. 
Redação de monografia e apresentação do trabalho. 

Trabalho de Conclusão de 
Curso 1 
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8.8 EMENTÁRIO DAS DISCIPLINAS OPTATIVAS 

 

A seguir são listadas as ementas de todas as disciplinas optativas do curso, por períodos, acompanhadas das cargas horárias e dos respectivos pré-

requisitos. A bibliografia e os objetivos de cada disciplina serão de responsabilidade do Núcleo Docente Estruturante com aprovação pelo Colegiado do Curso e 

estarão descritas no Plano de Ensino da disciplina. 

Do 8º Período ao 9º Período 

 

DISCIPLINA 

CARGA HORÁRIA 
(AULAS) EMENTA PRÉ-REQUISITOS 

AT AP APS TA 

Processamento Paralelo 34 34 4 72 
Introdução ao processamento paralelo. Arquiteturas paralelas. Modelo PRAM. Algoritmos paralelos. 
Técnicas para programação paralela. Primitivas de comunicação e sincronização. Depuração, testes 
e avaliação de desempenho. Modelos de programação e plataformas de processamento paralelo. 

Sistemas Operacionais 

Laboratório de Redes de 
Computadores 

34 34 4 72 
Projeto de rede lógica e física, Cabeamento Estruturado. Configuração de Sistemas. Administração 
e Segurança de Redes de Computadores. 

Redes de Computadores 

Infraestrutura de LANs 34 34 4 72 
Conceitos e protocolos de LANs. Planejamento, configuração e verificação de infraestrutura de LANs 
utilizando padrões e protocolos atuais. Interconexão de LANs. Boas práticas de configuração de 
LANs. Troubleshooting e Gerência. 

Redes de Computadores 

Infraestrutura de WANs 34 34 4 72 
Conceitos de Sistemas Autônomos. Planejamento, configuração e verificação de infraestrutura de 
Sistemas Autônomos utilizando padrões e protocolos atuais. Roteamento IGP e EGP. Boas Práticas 
de configuração de roteamento IGP e EGP. Troubleshooting e Gerência. 

Infraestrutura de LANs 

Tópicos em Engenharia de 
Software 

34 34 4 72 Estudo de tópicos relacionados a Engenharia de Software. Engenharia de Software 

Tópicos em Análise e Projeto de 
Algoritmos 

34 34 4 72 Estudo de tópicos relacionados a Análise e Projeto de Algoritmos. 
Pesquisa e Classificação de 
Dados 

Tópicos em Banco de Dados 34 34 4 72 Estudo de tópicos relacionados a Banco de Dados. Banco de Dados 
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DISCIPLINA 

CARGA HORÁRIA 
(AULAS) EMENTA PRÉ-REQUISITOS 

AT AP APS TA 

Tópicos em Redes Elétricas 
Inteligentes (SmartGrids) 

34 34 4 72 Estudo de tópicos relacionados à Redes Elétricas Inteligentes (SmartGrids). 
Eletrônica B, Redes de 
Computadores 

Sistemas Inteligentes 2 34 34 4 72 
Fundamentos de Computação Natural. Redes Neurais Artificiais. Computação Evolucionária: 
algoritmos genéticos, algoritmos evolucionários multi-objetivos, programação Genética. 

Sistemas Inteligentes 1 

Processamento Digital de 

Imagens 
34 34 4 72 

Introdução aos Filtros Digitais. Métodos de Espaço de Estados. Noções de Percepção Visual 
Humana. Amostragem e Quantização de Imagens. Transformadas de Imagens. Realce. Filtragem e 
Restauração. Reconstrução Tomográfica de Imagens. Codificação. Análise de Imagens e Noções de 
Visão Computacional. Reconhecimento de Padrões. 

Processamento Digital de Sinais 

Computação Gráfica 34 34 4 72 

Transformações Geométricas em Duas e Três Dimensões: Coordenadas Homogêneas e Matrizes 
de Transformação. Transformação entre Sistemas de Coordenadas 2D e Recorte. Transformações 
de Projeção Paralela e Perspectiva. Câmera Virtual. Transformação entre Sistemas de Coordenadas 
3D. Definição de Objetos e Cenas Tridimensionais: Modelos Poliedrais e Malhas de Polígonos. O 
Processo de “Rendering”: Fontes de Luz, Remoção de Linhas e Superfícies Ocultas, Modelos de 
Tonalização(“Shading”). Aplicação de Texturas. O problema do Serrilhado (“Aliasing”) e Técnicas de 
Anti-Serrilhado (“Antialiasing”). Visualização. 

Processamento Digital de 
Imagens 

Interação Ser Humano-
Computador 

51 17 4 72 

Panorama do ISHC; desafios, metas e componentes do ISHC; conceitos envolvidos no design; 
diretrizes para o design de interfaces; aspectos humanos; cognição; linguagens (metáforas e 
analogias); semiótica; visibilidade; modelos conceituais; tratamento de erros; abordagem cognitiva; 
análise de tarefas; heurísticas no design de interfaces; design de interfaces; problemas 
navegacionais. 

Sem pré-requisito 

Programação Matemática 34 34 4 72 

O Problema da Programação Linear. Formulação de Problemas de Programação Linear. Geometria 
e Álgebra em Programação Linear. Método Simplex. Análise de Sensibilidade e Análise Paramétrica. 
Algoritmos de Pontos Interiores. Dualidade. Programação Inteira. Otimização Não-Linear. 
Programação Dinâmica ou Programação por Estágios. 

Estar cursando o 7º período em 
diante 

Paradigmas de Linguagens de 
Programação 

34 34 4 72 

Visão Geral de Linguagens de Programação: Valores e Tipos; Variáveis e Comandos; Associações e 
Escopo; Abstração e Mecanismos de Passagens de Parâmetros; Encapsulamento; Sistema de 
Tipos; Sequenciadores; Concorrência. Paradigma Imperativo. Paradigma Funcional. Paradigma 
Lógico. Paradigma Orientado a Objetos. Outros paradigmas e paradigmas híbridos. 

Estrutura de Dados; Linguagens 
Formais, Autômatos e 
Computabilidade 

Controle Supervisório 34 34 4 72 

Instrumentação Industrial (sensores e atuadores). Diagramas de Engenharia. Introdução às Redes 
Industriais. Controladores Industriais. Malhas de controle, intertravamento e supervisão de 
processos industriais. Projeto de Malhas de Controle e Desacoplamento. Controle Feedforward e 
Cascata. 

Sistemas de Controle 2 
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DISCIPLINA 

CARGA HORÁRIA 
(AULAS) EMENTA PRÉ-REQUISITOS 

AT AP APS TA 

Sensores e Atuadores 34 34 4 72 

Princípios de conversão eletromecânica de energia. Transformadores. Motores de indução. 
Máquinas de corrente contínua. Máquinas síncronas. Sensores analógicos. Sensores digitais. 
Sensores de posição, velocidade e aceleração. Sensores de temperatura, pressão, nível e vazão. 
Atuadores em geral. Controladores analógicos e digitais. 

Sistemas de Controle 1 

Controle Digital  34 34 4 72 
Sistemas discretos e amostrados. Digitalização de sistemas de controle. Projeto de filtros digitais e 
controladores digitais. Aplicações em microcontroladores e DSPs. 

Sistemas de Controle 2; 
Sistemas Microcontrolados 

Robótica 34 34 4 72 
Histórico e estado da arte em robôs industriais; Tecnologias e nomenclatura técnica em robótica; 
Estruturas cinemáticas e dinâmicas de um robô; Modelagem dinâmica de um robô de cadeia aberta; 
Controle de robôs industriais; Linguagens de programação de robôs industriais. 

Sistemas de Controle 2 

Programação para Dispositivos 
Móveis e sem Fio 

34 34 4 72 

Padrões de programação para dispositivos móveis. Interface com o usuário em dispositivos móveis. 
Acesso à rede de dados em dispositivos móveis. Armazenamento interno de dados em dispositivos 
móveis. Entrega e instalação de programas em dispositivos móveis. Aspectos de segurança nas 
aplicações para dispositivos móveis. 

Fundamentos de Programação 

Automação e Controle Discreto 34 34 4 72 
Conceitos históricos, estado-da-arte, e tendências da automação industrial. Modelagem de 
processos sequenciais. Controladores Programáveis. Noções de Redes Industriais. 

Sistemas Digitais; Fundamentos 
de Programação. 

Acionamentos Hidráulicos e 
Pneumáticos 

34 34 4 72 
Simbologia dos componentes hidráulicos e pneumáticos conforme normas; regulação e sinalização; 
métodos de projeto de sistemas de automação pneumática e hidráulica; projetos de automação 
pneumática e hidráulica; comando elétrico/eletrônico. 

Automação e Controle Discreto 

Redes Industriais I 34 34 4 72 

Redes de chão de fábrica. Níveis físicos. Níveis de enlace. Níveis de rede. Níveis de transporte. 
Níveis de sessão. Níveis de apresentação. Níveis de aplicação. Ethernet industrial. Protocolo 
TCP/IP. Redes industriais de sensores. Redes industriais de dispositivos. Redes industriais de 
instrumentação. 

Automação e Controle Discreto; 
Redes de Computadores 

Modelagem de Sistemas 
Dinâmicos 

34 34 4 72 

Modelagem matemática de sistemas dinâmicos baseada na física do processo e na relação entrada-
saída.  Linearização de modelos matemáticos. Modelagem matemática de sistemas dinâmicos: 
sistemas mecânicos, térmicos, elétricos, pneumáticos e hidráulicos. Simulação digital de sistemas 
dinâmicos. Introdução à identificação paramétrica. Estudo de casos. 

Sistemas de Controle 2  

Instrumentação EletroEletrônica 34 34 4 72 

Princípios básicos da instrumentação eletrônica e técnicas de medidas. Cadeia de medição. 
Modelagem do amplificador real. Ruído em amplificadores. Amplificadores de instrumentação. 
Projeto de filtros ativos. Síntese de filtros. Sensores e condicionamento de sinal. Sensores digitais. 
Sensores inteligentes e instrumentação digital. Aquisição e distribuição de sinais. Interferência 
eletromagnética. 

Eletrônica B 
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8.9 EMENTÁRIO DAS DISCIPLINAS DE HUMANIDADES, CIÊNCIAS SOCIAIS E CIDADANIA 

 

A seguir são listadas as ementas de todas as disciplinas de Ciências Humanas Sociais e Cidadania, acompanhadas das cargas horárias e dos 

respectivos pré-requisitos, que podem ser ofertadas para que o discente opte entre elas. A bibliografia e os objetivos de cada disciplina serão de responsabilidade 

do Núcleo Docente Estruturante com aprovação pelo Colegiado do Curso e estarão descritas no Plano de Ensino da disciplina. 

Do 3º Período ao 5º Período 

 

DISCIPLINA 

CARGA HORÁRIA 
(AULAS) EMENTA PRÉ-REQUISITOS 

AT AP APS TA 

História e Cultura Indígena e 

Afro-brasileira 

34 0 2 36 
A história afro-brasileira e a compreensão dos processos de diversidade étnico-racial e étnico-social 
na formação político, econômica e cultural do Brasil. O processo de naturalização da pobreza e a 
formação da sociedade brasileira. Igualdade jurídica e desigualdade social. 

Sem pré-requisito 

Inglês Instrumental 34 0 2 36 
Conscientização do processo de leitura. Utilização dos elementos iconográficos do texto. Noção do 
texto como um todo linear, coeso e coerente. Estratégias de leitura. Gramática da língua inglesa. 
Aquisição de vocabulário. Reconhecimento de gêneros textuais. Análise textual de um gênero 

Sem pré-requisito 

Qualidade de Vida 34 0 2 36 
Aptidão física. Capacidades físicas relacionadas a saúde. Prevenção de doenças ocupacionais. 
Qualidade de vida e trabalho. Atividades físicas recreativas. 

Sem pré-requisito 

Libras 1 34 0 2 36 
Aspectos educacionais e sócio-antropológicos da surdez; a língua de sinais brasileira – Libras; 
prática de libras: o alfabeto; expressões manuais e não manuais; diálogos curtos com vocabulário 
básico, conversação com frases simples e adequação do vocabulário para situações informais. 

Sem pré-requisito 

Libras 2 34 0 2 36 
A educação de surdos no Brasil; cultura surda e a produção literária; emprego da Libras em 
situações discursivas formais: vocabulário; morfologia; sintaxe e semântica; prática do uso da Libras 
em situações discursivas mais formais. 

Libras 1 

Filosofia da Ciência e da 

Tecnologia 

34 0 2 36 
A condição humana. Teoria do Conhecimento. Arte, técnica e ciência. Desenvolvimento científico e 
tecnológico. Ciência, tecnologia e humanismo. 

Sem pré-requisito 
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Fundamentos da Ética 34 0 2 36 
Fundamentos da Ética. Abrangência da Ética. Ética e Religião. Ética e Moral. Senso Moral e 
Consciência Moral. A Liberdade. A Ética e a Vida Social. Ética na política. Ética Profissional: 
dimensão pessoal e social. Bioética. 

Sem pré-requisito 

História da Técnica e da 

Tecnologia 

34 0 2 36 
Técnica, progresso e determinismo tecnológico; tecnologia e ciência no Renascimento; tecnologia, 
Iluminismo e Revolução Industrial; tecnologia e modernidade; tecnologia e modernidade no Brasil; 
tecnociência. 

Sem pré-requisito 

Liderança e Gerenciamento 34 0 2 36 
Novos modelos de liderança; os novos desafios da liderança; a estratégia gerencial moderna; a ação 
executiva. 

Sem pré-requisito 

Meio Ambiente e Sociedade 34 0 2 36 
O modelo técnico e científico de desenvolvimento na modernidade; tecnologias e seus impactos 
socioambientais; a crise ecológica e social e as críticas ao modelo de desenvolvimento; 
desenvolvimento sustentável: as diferentes correntes políticas e abordagens técnico-científicas. 

Sem pré-requisito 

Tecnologia e Sociedade 34 0 2 36 
Distinção das ciências sociais e ciências naturais; conhecimento científico e tecnológico; trabalho; 
processos produtivos e relações de trabalho na sociedade capitalista; técnica e tecnologia na 
sociedade contemporânea; cultura e diversidade cultural. 

Sem pré-requisito 

Estudos Culturais e Relações 

Étnicos Raciais 

34 0 2 36 

A história africana e indígena no Brasil e a compreensão dos processos de diversidade étnico-racial 
e étnico-social na formação político, econômica e cultural do Brasil. Educação para as relações 
étnico-raciais. Conceitos de raça e etnia, mestiçagem, racismo e racialismo, preconceito e 
discriminação. Configurações dos conceitos de raça, etnia e cor no Brasil: entre as abordagens 
acadêmicas e sociais. O processo de naturalização da pobreza e a formação da sociedade 
brasileira. Igualdade jurídica e desigualdade social. 

Sem pré-requisito 
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Ministério da Educação 
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ 
Conselho de Graduação e Educação Profissional 

Câmara de Licenciaturas e Bacharelados  
   

 

PROCESSO No: 030/15-COGEP 
 

PARECER No: 027/15-CELIB ANALISADO EM: 20/11/15 

Conselho de Graduação e Educação Profissional 
 

INTERESSADO: Câmpus Apucarana 

ASSUNTO: Proposta de Ajuste na Matriz Curricular do Curso de Engenharia de 
Computação 

RELATOR:  Prof. Eden Ricardo Dosciatti 
 

 

PARECER FINAL 

 

Considerando que as alterações sugeridas no Conselho de Graduação e 
Educação Profissional, foram atendidas e/ou justificadas, sou favorável à aprovação 
do projeto. 

 
 

Pato Branco, 04 de dezembro de 2015. 
 
 
 

CONS. EDEN RICARDO DOSCIATTI  
RELATOR 
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