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I. INFORMAÇÕES GERAIS DO CURSO 

 

INFORMAÇÕES GERAIS DO CURSO 

Denominação do Curso: Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária 

Modalidade: Bacharel - Presencial 

Endereço de Oferta: 
Av. Pres. Tancredo de Almeida Neves, 3500 – Bairro Universitário – 

Cidade Coronel Fabriciano – MG 

Regime de matrícula: Seriado  

Duração do Curso  

Tempo de integralização 10 semestres/05 anos 

Turno de Funcionamento: Integral Matutino Vespertino Noturno Totais 

Vagas anuais:  40  80 120 

Carga Horária Total 
DISC. ES AC PP TCC TOTAL 

2800 240 400  80 3600 

Situação Legal do Curso Autorização: Reconhecimento: 

Documento Nº Resolução CONSEPE - 05/2000 Port. MEC 338  

 Renovação Port. MEC 286 

Data da Publicação 15/07/2000 DOU 03/05/2005 

Renovação DOU 27/12/2012 

Conceito MEC (CC) 5 - 2004 

Conceito Preliminar de Curso 

(CPC) 
Ano: 2011 Conceito: 4 

Legenda: 
 
Disc.: Carga horária destinada às Disciplinas 
 
ES: Carga horária destinada ao Estágio Supervisionado 
 
AC: Carga horária destinada às Atividades Complementares 
 
TCC: Carga horária destinada ao TCC 
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II. CONTEXTUALIZAÇÃO DA IES, DA REGIÃO E DO CURSO 

1. CONTEXTO DA INSTITUIÇÃO 

A União Brasiliense de Educação e Cultura – UBEC, mantenedora do Centro Universitário 

do Leste de Minas Gerais é uma associação civil, confessional, de direito privado, sem 

fins econômicos, de caráter educacional, assistencial, cultural e filantrópico. Tem como 

atividade preponderante a Educação. Fundada em 8 de agosto de 1972, na cidade de 

Brasília, Distrito Federal, com sede e foro no município de Silvânia, Estado de Goiás, 

Brasil, na Avenida Dom Bosco, nº 2.139, CEP 75180-000, CNPJ: 00.331.801/0001-30. 

Registrada no Cartório do 1º Ofício do Registro Civil de Pessoas Naturais e Jurídicas – 

1.132, no Livro A-6, em 12 de agosto de 1972. 

 

O Centro Universitário do Leste de Minas Gerais - Unileste é uma instituição privada, sem 

fins lucrativos, mantida pela União Brasiliense de Educação e Cultura (UBEC). Foi 

fundado em 1969 pela congregação religiosa Missionários do Trabalho, chamada 

inicialmente de Universidade do Trabalho (UT). Tem como atividade principal a oferta da 

educação superior. Foi registrado na Receita Federal sob nº 399-9. 

 

Está sediado na Av. Presidente Tancredo Neves, 3500, na cidade de Coronel Fabriciano 

e conta com unidades fora da sede, na cidade de Ipatinga e Timóteo, ambas no estado de 

Minas Gerais. Foi credenciado pela Portaria S/N, de 5 de junho de 2000, publicada no 

Diário Oficial da União, em 6 de junho de 2000. 

 

Em janeiro de 2005, o MEC recredenciou o Unileste para 5 (cinco) anos de 

funcionamento, atribuindo-lhe, na ocasião, conceito Muito Bom nos três aspectos: Projeto 

Pedagógico, Infraestrutura e Corpo Docente. 

 

Em 2013, foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) nº154, de 12/08/2013, pela 

Portaria de n. 731, o recredenciamento do Unileste, por mais 04 anos, o que consolida 

sua missão de promover a formação contínua de cidadãos por meio da educação 

superior.  
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1.1. Dados da mantenedora 

Mantenedora União Brasiliense de Educação e Cultura - UBEC 

CNPJ:  Nº 00.331.801/0001 -30 

End.: Avenida Dom Bosco nº: 2139 

Bairro: 
Nossa Senhora de 

Fátima 
Cidade: Silvânia CEP: 75180 000 UF: GO 

Fone:  62 3332 3486 Fax:  

e-mail: ubec@ubec.edu.br 

 

1.2.  Dados da mantida 

Mantida: Centro Universitário do Leste de Minas Gerais 

End.: Avenida Tancredo Neves  nº: 3.500 

Bairro: 
Universitário 

Cidade:  
Coronel 

Fabriciano 
CEP: 35170-056 UF: MG 

Fone: 31 3846 5500 Fax:  

E-mail: reitoria@unilestemg.br 

Site: www.unilestemg.br 

 

 

1.3. Breve histórico da instituição 

 

O Centro Universitário do Leste de Minas Gerais – Unileste – teve sua origem no ano de 

1964 quando o padre holandês José Maria De Man, membro da congregação religiosa 

Missionários do Trabalho, iniciou, na região do Vale do Aço, um trabalho educacional de 

promoção humana, sustentado por princípios e valores cristãos. Para isso, cunhou um 

projeto pedagógico que visava à formação de pessoas capazes de participar efetivamente 

do projeto de desenvolvimento de uma região industrial ora nascente – o Vale do Aço. 

 

Esse projeto teve como objetivos favorecer a construção de lideranças locais que 

pudessem influenciar, positivamente, o processo desenvolvimentista dessa região, 

qualificar os trabalhadores brasileiros, visando à substituição de mão-de-obra estrangeira, 

uma prática usual de contratação adotada nas décadas de sessenta e setenta. Buscava, 

http://www.unilestemg.br/
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também, colaborar para o crescimento regional, utilizando programas e recursos 

financeiros provenientes de organismos internacionais. Para alcançar tais propósitos, 

inicialmente, o padre De Man fundou, em 1967, o Colégio Técnico de Coronel Fabriciano, 

hoje, Colégio Padre De Man. Posteriormente, em 1969, fundou a Universidade do 

Trabalho (UT), um complexo educacional que, mais tarde, foi transformado no Centro 

Universitário do Leste de Minas Gerais.  

 

A Sociedade Educacional União e Técnica (SEUT), então mantenedora da UT, no ano de 

1976, doou a UT à Sociedade Mineira de Cultura (SMC), mantenedora da Universidade 

Católica de Minas Gerais (UCMG). Em 1977, a UCMG iniciou suas atividades no Vale do 

Aço, assumindo as obras da SEUT que oferecia os cursos de Estudos Sociais, Ciências, 

Letras, Engenharia de Operação em Eletrônica, Eletrotécnica, Siderurgia e Mecânica e 

implantando novos cursos (Engenharia Industrial Elétrica, Engenharia Industrial 

Mecânica, Ciências Contábeis e Administração). Nesse mesmo ano, os cursos de 

Engenharia de Operação e os de Licenciatura foram desativados. 

 

Em 1983, a UCMG passou a denominar-se Pontifícia Universidade Católica de Minas 

Gerais (PUC-MG) e as unidades de ensino mantidas passaram a ser o Campus II da 

PUC-MG, no Vale do Aço, em Coronel Fabriciano, o primeiro campus fora de sede da 

PUC-MG. 

 

Em 1984, foi aprovado o primeiro projeto do curso de Ciências – Licenciatura de 1º grau, 

em caráter emergencial e de regime parcelado. Esse projeto expandiu-se pelo Norte e 

Nordeste de Minas Gerais contribuindo para a habilitação de professores – licenciaturas 

curta e plena. Em 1985, foi instalado o curso de Educação Física e, em 1988, o de 

Pedagogia. 

 

Em outubro de 1990, a Sociedade Mineira de Cultura (SMC), mantenedora da PUC-MG, 

informou à comunidade escolar seu propósito de encerrar as atividades da PUC-MG no 

Vale do Aço. Em face dessa decisão, a comunidade acadêmica local aliou-se a lideranças 

políticas e religiosas regionais, propondo um movimento contrário ao fechamento da 
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Instituição. Para defender seus interesses, constituiu uma Comissão de Negociação, cujo 

trabalho resultou na reativação da Sociedade Educacional União e Técnica, em dezembro 

de 1990, como entidade mantenedora legalmente constituída sociedade civil de direito 

privado, sem fins lucrativos e de caráter jurídico. Esse entendimento propiciou a 

transferência do patrimônio do campus II da PUC-MG à comunidade do Vale do Aço, 

restituindo o Colégio Técnico de Coronel Fabriciano e os cursos de graduação, época em 

que foi criado o Instituto Católico de Minas Gerais (ICMG). 

 

No ano de 1994, o estatuto da SEUT foi modificado. Em razão disso, estabeleceu-se o 

Conselho de Administração composto por representantes do ICMG, do poder público 

regional e das empresas USIMINAS, ACESITA e CENIBRA. Em junho de 1995, foi criada 

pela SEUT a Fundação Geraldo Perlingeiro de Abreu (FGPA), que passou a constituir-se 

num dos mais importantes mecanismos de apoio a todo organismo educacional. A partir 

de então, intensos esforços foram empreendidos pela comunidade acadêmica do ICMG 

em prol de sua consolidação como Centro Universitário do Leste de Minas Gerais – 

Unileste –, cuja aprovação se deu em junho de 2000. O credenciamento foi oficializado 

por meio de decreto publicado no Diário Oficial da União, em junho de 2000. Em 

setembro de 2000, foi aprovada a mudança de denominação da entidade mantenedora – 

de SEUT para ICMG. 

 

De 2001 a 2002, o recém-criado Unileste expandiu sua oferta de cursos de graduação, 

nas áreas de Ciências Exatas, Ciências da Saúde, Ciências Sociais Aplicadas e Ciências 

da Educação, orientando-se pelos indicativos da demanda regional. Além disso, passou a 

investir na oferta de cursos de pós-graduação lato sensu nas quatro áreas, atendendo à 

crescente demanda por qualificação profissional de seus egressos e de demais 

profissionais da região. 

 

Em janeiro de 2005, o MEC recredenciou o Unileste para 5 (cinco) anos de 

funcionamento, atribuindo-lhe, na ocasião, conceito Muito Bom nos três aspectos: Projeto 

Pedagógico, Infraestrutura e Corpo Docente. Ainda no 1º semestre de 2005, o ICMG 

associou-se à União Brasiliense de Educação e Cultura (UBEC), que, a partir dessa 
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associação, passou a manter também o Unileste, o Colégio Padre De Man, a Escola 

Técnica de Formação Gerencial (ETFG) e o Centro Educacional Católico do Leste de 

Minas Gerais (CEC-MG). Além destas instituições, a UBEC mantém a Universidade 

Católica de Brasília (UCB) e a Faculdade Católica do Tocantins (FACTO), entre outras. 

 

A partir de 2006, a instituição passou por significativas reestruturações nas áreas 

acadêmica, administrativa e de gestão, o que possibilitou o início do processo de 

elaboração coletiva do Planejamento Estratégico (PE), sob a forma representativa e 

participativa da comunidade acadêmica, para o período de vigência 2007 a 2010. 

 

Nesse período, o PE definiu, dentre outras, três áreas prioritárias: (i) sustentabilidade 

econômica e financeira; (ii) reestruturação acadêmica e (iii) comunicação e marketing. 

Assim, todas as ações planejadas e desenvolvidas convergiram para o cumprimento de 

metas que visassem ao atendimento às três áreas supracitadas. 

 

O ano de 2008 foi marcado pela reforma curricular, que teve como foco o estudo do 

currículo e a busca pela sustentabilidade dos cursos. Os resultados desse processo, 

associados a um conjunto de outras ações administrativas e de gestão, trouxeram 

significativos benefícios à instituição. Neste mesmo ano foi dado inicio à construção do 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) vigência de 2009-2013. 

 

Podem-se destacar as mudanças nos órgãos da estrutura organizacional, a consolidação 

da imagem institucional, a criação de novos cursos, entre eles os cursos de graduação de 

Tecnologia Superior, como também a necessidade de extinção de outros cursos. Além 

disso, foram realizadas diversas melhorias na infraestrutura, entre as quais se destacam a 

climatização das salas de aula, laboratórios e bibliotecas, instalação de equipamentos 

multimídias nas salas de aula, iluminação e sinalização do estacionamento, ampliação do 

campus de Ipatinga e a construção de novas cantinas. 

 

Em 2011, a instituição foi reconhecida pelos indicadores do MEC como a melhor 

instituição do leste de Minas Gerais, consolidando sua imagem como referência de 
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educação superior na Região Metropolitana do Vale do Aço. Ainda em 2011, o 

Planejamento Estratégico foi revisado para a vigência 2011-2013, sendo prioritárias as 

seguintes áreas de atuação: (i) sustentabilidade econômica e financeira; (ii) comunicação 

e marketing; (iii) abrangência de atuação; (iv) gestão; (v) qualidade do ensino. Dessa 

forma, o plano de ação do ano de 2012, apresentou como uma das ações prioritárias a 

avaliação do currículo dos cursos de graduação como objetivo de subsidiar a 

reestruturação curricular.  

 

A avaliação dos currículos dos cursos de graduação teve início em 2010 e seguiu etapas 

que levaram em consideração a amplitude e a relevância do trabalho, bem como a 

dinâmica prevista para sua execução. Esse trabalho culmina em 2015 com construção de 

novo currículo para ser implantado em 2016. Essa ação é uma meta prevista no PDI 

2014-2018. 

 

1.4. Identidade Estratégica da IES 

 

1.4.1 Missão 

  

Promover a formação contínua de cidadãos por meio da educação superior, pautada nos 

valores cristãos, éticos, solidários, na ação social, na diversidade cultural, na 

responsabilidade ambiental e na sustentabilidade institucional. 

 

1.4.2 Princípios institucionais 

 

Na concepção do Unileste, a sociedade contemporânea - caracterizada por múltiplos 

desafios - vem lhe exigindo atitudes e ações que evidenciem seu compromisso em face 

dessa realidade. Diante disso, considera-se que a sua atuação deve pautar-se nos 

seguintes princípios: 

 Humanísticos – cristãos;  

 Cidadania; 

 Sustentabilidade; 
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 Aprendizagem.  

 

1.4.3 Valores institucionais  

 

O Unileste busca, juntamente com sua missão e princípios, alcançar os seguintes valores: 

 Respeito à vida; 

 Ética;  

 Compromisso Social;  

 Dinamicidade;  

 Educação - evangelização.  

 

1.4.4 Visão de futuro 

 

Ser, até 2018, o melhor centro universitário de Minas Gerais, segundo os indicadores de 

avaliação do MEC, reconhecido por sua notoriedade na excelência no ensino da 

graduação, articulado à iniciação científica, à pós-graduação e à extensão, pela presença 

significativa na comunidade e contribuição no desenvolvimento regional. 

 

2. CONTEXTO DA REGIÃO  

 

O surgimento da região do Vale do Aço se deu na década de 40, estruturando-se em 

torno dos projetos siderúrgicos de duas grandes plantas produtivas: a USIMINAS e a 

ACESITA. Nas duas décadas seguintes, ocorreu um processo de mudança econômica, e 

formou-se o aglomerado urbano por meio da consolidação do projeto das citadas 

indústrias. A economia regional desenvolveu-se baseada na extração do minério, 

atividades de produção de aço, celulose e madeira e produtos metalomecânicos, 

apresentando um rápido processo de urbanização. 

 

A partir de 1980, com a implantação da Celulose Nipo Brasileira (Cenibra), no município 

vizinho de Belo Oriente, a complexidade do aglomerado urbano ganhou novo impulso, 
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ampliando o espaço territorial e a demanda de serviços. Em dezembro de 1988, foi 

aprovada a Lei Complementar 51, originária de um movimento político regional. Criou-se, 

então, a Região Metropolitana do Vale do Aço (RMVA), composta pelos municípios de 

Ipatinga, Coronel Fabriciano, Timóteo e Santana do Paraíso. A RMVA faz parte da 

mesorregião do Vale do Rio Doce, segundo a classificação do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), juntamente com outros 24 municípios considerados nesta 

Lei, que formam o Colar metropolitano do Vale do Aço. 

 

Segundo dados do IBGE em 2014, a RMVA possuía 481.846 habitantes (2,2% da 

população do estado de Minas Gerais). O colar metropolitano, constituído por 24 cidades, 

possuía 769.691 habitantes, juntas, as cidades que o integram, correspondem a 3,71% da 

população do Estado.   

 

O Produto Interno Bruto (PIB) da RMVA e do colar metropolitano foi de aproximadamente 

R$ 14,8 bilhões em 2012 em preços correntes, representando 3,7% do PIB do Estado. No 

Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS) de 2010, destaca-se a cidade de 

Ipatinga (0,664), seguida de Timóteo (0,620), Coronel Fabriciano (0,606) e Santana do 

Paraíso (0,562).  

 

De acordo com o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), três municípios 

da RMVA situavam-se na faixa de desenvolvimento humano alto em 2010, com Ipatinga e 

Timóteo no topo dessa hierarquia, praticamente empatados com os respectivos IDHM de 

2010 calculados em 0,771 e 0,770, seguidos por Coronel Fabriciano com um IDHM de 

0,755. Todos acima do IDH de Minas Gerais (0,731) e do Brasil (0,727). O IDHM de 

Santana do Paraíso ficou em 0,685, abaixo da média de Minas Gerais e do Brasil, o que 

situa o município na faixa de desenvolvimento humano médio. 

 

Outro indicador de relevância para a região é o Índice de Desenvolvimento Humano 

Estadual (IDHE). Esse índice da RMVA era, em 2010, 0,76 configurando, segundo a 

ONU, uma situação de alto desenvolvimento humano, superior ao IDH do estado de 

Minas Gerais (0,773).  
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Neste cenário, encontra-se, há 45 anos, o Centro Universitário do Leste de Minas Gerais 

– Unileste – que tem se destacado pela qualidade dos serviços educacionais prestados à 

população da RMVA e colar metropolitano (sale share 37% do mercado regional, em 

2013), além de outras regiões do Estado e da Federação.  

 

A presença do Unileste, nas três maiores cidades da RMVA, é um espaço de dinamismo, 

renovação e produção de conhecimento científico. Sua identidade católica reforça uma 

grande contribuição para a região, tendo em vista sua atuação e participação na 

comunidade, seja em projetos sociais, de extensão ou por meio das parcerias firmadas 

com os órgãos públicos, as empresas e outras organizações. 

 

Na oferta de educação superior, o Unileste mantém sua integração com a sociedade, 

contribuindo de maneira expressiva para o desenvolvimento social, econômico e cultural 

da região, por meio da formação de profissionais. Ao longo de sua trajetória, a Instituição 

formou, aproximadamente, 16 mil estudantes, em nível de graduação, o que consolida o 

seu comprometimento com o desenvolvimento regional. 

 

De acordo com o censo da educação superior de 2013, o Brasil tem 6,1 milhões de 

universitários na educação presencial, indicando que houve um crescimento de 3,7% de 

matrículas em 2013, em relação ao ano de 2012. Tal percentual, apesar de representar 

algum avanço, não atende à expectativa e a necessidade do país pela formação de 

graduados para setores estratégicos do desenvolvimento. A meta prevista no Plano 

Nacional de Educação (PNE) 2014/2024 prevê que o Brasil alcance a taxa bruta de 50% 

de jovens entre 18 e 24 anos no ensino superior até 2024, e a taxa líquida de 33%. 

Conforme observatório do PNE o percentual atual representa 32,3% de taxa bruta e 

16,5% de taxa líquida, sendo que 73% deste contingente está nas instituições privadas.  

 

Nas últimas décadas, as políticas de expansão de oportunidade de acesso à educação 

superior proporcionaram o aumento de jovens que, de outra forma, não ingressariam em 

um curso superior. Nesse cenário, as instituições privadas vêm cumprindo um importante 
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papel, uma vez que são responsáveis pela formação da maioria dos estudantes 

brasileiros. Todavia, juntamente com a questão da expansão, o país também discute a 

qualidade da formação oferecida aos jovens, tema que tem sido cada vez mais debatido 

entre os segmentos responsáveis pelas políticas educacionais. 

 

Não há dúvidas de que quanto mais se ampliam as oportunidades de estudo, maiores são 

os benefícios para a população, para o setor produtivo e para o desenvolvimento de um 

país, em função de uma melhor qualificação profissional e de uma efetividade na inclusão 

social. Entretanto, as rápidas transformações nas formas de viver, no acesso aos bens e 

às novas formas de consumo, nos avanços da tecnologia e na globalização dos mercados 

estão exigindo mais competências, habilidades e atitudes dos profissionais que se 

inserem em um mercado de trabalho cada vez mais exigente e, em constante mudança. 

 

Em função dessas demandas, o Unileste compreende a necessidade emergente de 

privilegiar, na formação de estudantes, ações que tenham como foco a aprendizagem 

significativa, reconhecendo a capacidade dos estudantes de se posicionarem de maneira 

crítica e criativa nas diferentes atividades da ação educativa. 

 

Além dos esforços empreendidos em favor da democratização do acesso ao ensino 

superior, que são expressos, anualmente, pelo número de bolsas de estudos concedidas, 

ressalta-se que a vocação extensionista do Unileste se consolida por meio da riqueza dos 

programas e dos projetos de extensão que atendem, anualmente, um grande contingente 

da população regional e fortalecem a formação humanística de seus estudantes.  

 

É relevante, ainda, a contribuição do Unileste para o aprimoramento dos processos 

socioculturais e para o desenvolvimento científico e tecnológico, o que se efetiva por meio 

dos projetos de iniciação científica e de pesquisa, pelas atividades e pelos eventos 

culturais e artísticos, além dos estágios, realizados com um número expressivo de 

instituições conveniadas.  
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2.1. Área de influência   

 

O Unileste localiza-se na Região Metropolitana do Vale do Aço que se constituiu a partir 

da conurbação entre os municípios de Timóteo, Coronel Fabriciano, Ipatinga e Santana 

do Paraíso. Possui sede em Coronel Fabriciano e outro campus em Ipatinga. 

 

Segundo os dados do IBGE, a população estimada para 2014 nas cidades da região do 

Vale do Aço é de: Ipatinga – 255.266 habitantes; Coronel Fabriciano - 108.843 habitantes; 

Timóteo – 86.794 habitantes e Santana do Paraíso - 30.943 habitantes, perfazendo um 

total estimado de 481.846 habitantes, com, aproximadamente, 265.970 pessoas na faixa 

etária entre 15 e 50 anos. 

 

Em relação à taxa de crescimento da população da última década, com exceção de 

Santana do Paraíso que cresceu 4,46 %, uma taxa bastante alta, os outros municípios 

apresentaram taxas em torno de 1%, sendo que Coronel Fabriciano apresentou a mais 

baixa de todas 0,55%, Ipatinga 1,04% e Timóteo 0,99%. Santana do Paraíso é o 

município que tem a maior porcentagem de população rural com 7,4%. 

 

O curso de Engenharia Ambiental e Sanitária na modalidade presencial é também 

ofertado por outra Instituição de Ensino Superior com atuação na RMVA, a Faculdade 

ÚNICA, antiga Faculdade Presidente Antônio Carlos de Ipatinga, que possui o curso 

reconhecido pelo MEC e em funcionamento desde 2003.  

 

2.2. Cenário Socioeconômico  

 

Com uma área total de 806,584 km² a Região Metropolitana do Vale do Aço ocupa 

apenas 0,14% do território mineiro, mas sua população representa 2,3% do total de Minas 

Gerais. É densamente povoada, com uma média de 559 hab/km². Essa população é 

notadamente urbana e apenas 2% da população se encontram nas áreas rurais.  
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Desde a década de 1960, a região se caracteriza pela forte industrialização voltada para a 

produção de bens intermediários. É um polo econômico caracterizado pela exploração 

das atividades de siderurgia, celulose e madeira, aço inox e produtos metalmecânicos. As 

atividades de serviços, também, têm significativa representatividade econômica. Já a 

agropecuária é pouco relevante.   

 

Mais recentemente, grande ênfase vem sendo dada ao arranjo produtivo local voltado 

para o fornecimento de equipamentos para a exploração de petróleo e gás, em programa 

realizado com a Petrobrás. É digno de nota que, dentre as cinco regiões escolhidas pela 

petrolífera brasileira a única que não é litorânea é a RMVA. Sua escolha se deu, 

principalmente, em função de sua capacidade produtiva e reconhecida vocação e 

expertise nesse segmento industrial. 

 

A produção total da RMVA em 2012 segundo IBGE, área de mais forte atuação do 

Unileste, se situa em torno de R$ 10,4 bilhões o que corresponde a 2,57% do PIB 

mineiro. É uma participação significativa considerando que somente a mesorregião 

metropolitana de Belo Horizonte responde por mais de 45% de todo o produto do Estado. 

A renda per capita na região é superior em 9% à renda média mineira. Enquanto Minas 

Gerais ostenta uma renda de R$ 20.324,58, no Vale do Aço a renda média per capita é 

de R$ 22.571,16. Cabe destacar que a renda per capita de Ipatinga, cidade mais rica da 

RMVA, é de R$ 29.266,05, e em Timóteo, segundo PIB da região, a renda é de R$ 

22.723,99 

 

Esses números somente confirmam o alto poder de consumo da região. Apesar de 

representar 2,57% do PIB estadual, a RMVA responde por quase 6% do potencial de 

consumo do Estado. É o quinto maior potencial de consumo em Minas Gerais, ficando 

atrás apenas de Belo Horizonte, Contagem, Juiz de Fora e Uberlândia. 

 

A concentração de renda na RMVA, medida pelo índice de Gini, (cálculo usado para 

medir a desigualdade social) é muito semelhante à de Minas Gerais. Enquanto no Estado 
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o índice se situa em 0,476, em Coronel Fabriciano e em Timóteo é de 0,480 e em 

Santana do Paraíso de 0,420. Ipatinga é a única exceção, com um índice de 0,520.  

 

Nesse contexto, considera-se que o Unileste exerce forte atração sobre a população da 

RMVA. Além disso, a área de influência do Unileste abarca mais 12 municípios situados 

em um raio de 100 km, delimitado, transversalmente, pelos municípios de João 

Monlevade e Governador Valadares. Nesses municípios a atividade econômica que mais 

se destaca é a mineração. 

 

Os indicadores demonstrados no Quadro 1, revelam as potencialidades da região de 

acordo com índice elaborado pelo Sebrae, em 2010, composta pelos 40 municípios que 

compõem a área de influência do Unileste, ou seja os 4 municípios pertencentes a RMVA, 

24 do Colar Metropolitano e os 12 municípios que estão a um raio de 100 KM (João 

Monlevade, Itabira, Governador Valadares, dentre outros) do Unileste:  

 
 

2.1. Cenário Cultural 

 

A partir dos dados do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas 

Gerais (IEPHA) podem ser identificados em toda região diversos bens móveis protegidos 

que incluem desde quadros e imagens sacras, até documentos como a Carta de 

Nomeação do Coronel Fabriciano e a Locomotiva Maria Fumaça e seus carros de 

passageiros localizados na cidade de Ipatinga. Principalmente, quanto a bens imóveis, 

entre eles destacam-se: a Igreja Matriz de São Sebastião e seu acervo e a fachada do 

Colégio Angélica, localizadas em Coronel Fabriciano; a antiga Estação Ferroviária de 

Ipatinga que, atualmente, abriga o Museu Estação Memória Zeza Souto, e a Igreja Matriz 

de Santana do Paraíso. Esses ativos do acervo cultural podem ser percebidos a partir do 

quadro a seguir. O patrimônio natural também compõe a lista de bens tombados do 

IEPHA, em Timóteo, por exemplo, está protegido o conjunto paisagístico e natural Parque 

do Rio Doce (PERD), única área tombada na classificação do IEPHA como Conjuntos 

Arquitetônicos, Paisagísticos, Naturais, Arqueológicos. 
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Quadro 1: Indicadores de Potencialidades 

 

Indicador RMVA Colar 

Metropolitano 

Área Raio 

de 100 km 

Total 

População 463.511 265.970 322.641 1.052.122 

População entre 15 e 50 anos 257.115 138.997 175.017 571.129 

Área – km² 807,43 7.741,50 6.370,58 14.919,51 

Densidade – hab/km² 574,06 34,36 50,65 70,52 

PIB – 2010 (em R$ mil) 10.594.968,63 2.543.728,57 9.766.111,29 22.904.808,49 

Renda Per Capita (em R$) 23.473,90 9.622,54 30.775,30 22.172,28 

Potencial de Consumo (em R$ mil) 15.002.645,67 4.998.877,99 8.057.968,09 28.058.991,75 

% do PIB em relação a Minas Gerais 3,02% 0,72% 2,78% 6,52% 

% do Potencial de Consumo em 

relação a Minas Gerais 

5,80% 1,93% 3,12% 10,85% 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE) - Censo demográfico 2010 

 

 

A maioria dos bens tombados na RMVA se relaciona com o início do seu processo de 

povoamento que data da primeira metade do século XX. O processo de desenvolvimento 

urbano devido à instalação das siderúrgicas – a Acesita no município de Timóteo e a 

Usiminas em Ipatinga – na região também vem sendo privilegiado pelas politicas de 

proteção do patrimônio municipal.  

 

De acordo com os cadastros realizados no Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), a região 

metropolitana do Vale do Aço possui atualmente quatro museus no total, sendo dois em 

Ipatinga, um em Coronel Fabriciano e outro em Timóteo. Desses apenas o Museu Padre 

Joseph Cornelius Marie De Man localizado dentro do Unileste em Cel. Fabriciano é 

administrado por uma instituição privada.  

 

De porte metropolitano, a RMVA conta com os seguintes equipamentos educativos, 

esportivos e/ou culturais: em Ipatinga o Shopping do Vale que acopla cinema, biblioteca, 
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centro cultural, teatro além de bares e restaurantes; a Associação Esportiva e Recreativa 

Usipa, principal instalação privada de esporte e lazer; o Parque Ipanema com suas 

quadras e áreas de esporte, além do Parque da Ciência de Ipatinga e o Estádio Lamegão, 

mais conhecido como Ipatingão, que recebe jogos do campeonato mineiro de futebol. Em 

Coronel Fabriciano está localizado um teatro amplo no campus do Unileste e a Praça da 

Estação, local de shows e feiras. Em Timóteo o Parque Estadual do Rio Doce com área 

de camping, restaurante e o centro de pesquisa fecham essa listagem.   

 

O trabalho cultural do Unileste tem se pautado cada vez mais na veiculação e 

socialização das produções artístico-culturais individuais e institucionais, contribuindo 

para um efeito plural e multiplicador. A instituição consolida-se na área artística e cultural 

inserindo no campo acadêmico trabalhos didáticos como aulas de artes cênicas, Teatro 

Universitário, Coral Unileste, além da parceria com grupos culturais da região. Para 

legitimar e expandir essa produção e criação artística, o Unileste possui espaços como 

Espaço B, Museu Padre de Man e o Teatro João Paulo II que faz parte do circuito cultural 

da região. 

 

 

2.2. Cenário da Infraestrutura  

 

Minas Gerais é um estado que conta com boa infraestrutura. Tem a maior rede rodoviária 

do país e a sua rede de ferrovias equivale a 18% da malha nacional. As ferrovias estão 

interligadas diretamente aos portos de Vitória, Santos, Itaguaí e Rio de Janeiro para 

favorecer o escoamento dos produtos mineiros.  O Estado tem a maior empresa de 

energia integrada do Brasil, a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), que é 

responsável pela geração de 17% da energia elétrica nacional. Além de suas 67 usinas 

hidrelétricas e por meio de parcerias com a iniciativa privada a Cemig mantêm cerca de 

100 pequenas centrais hidrelétricas. 

 

Minas Gerais mantém, ainda, a Gasmig, companhia de fornecimento e distribuição de gás 

natural de Minas Gerais, com mais de 800 km de gasodutos, e importante fornecedora de 
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energia para o Vale do Aço.  O Estado se notabiliza pela qualidade e ampla rede de 

telecomunicações, com interligação por fibra ótica com os principais centros nacionais e 

polos econômicos de Minas, favorecendo a transmissão de dados, serviços de internet e 

de telefonia fixa e móvel. 

 

 A Região Metropolitana do Vale do Aço, sede do Unileste, é altamente urbanizada. 

Atualmente são 140.451 domicílios dos quais apenas 1,35% são rurais. Conta com boa 

infraestrutura de fornecimento de energia elétrica, água tratada, esgoto, limpeza urbana, 

telefonia fixa e telefonia celular. No primeiro semestre de 2013, 94,2% dos domicílios 

eram atendidos pela rede geral de abastecimento de água, 80% com esgoto e 45% com 

esgoto tratado. 

 

O serviço de abastecimento de água e coleta de esgoto é feito pela Companhia de 

Saneamento de Minas Gerais (Copasa). Em Timóteo, a coleta de esgoto é realizada pela 

própria prefeitura. O recolhimento de resíduos sólidos é realizado pelas prefeituras 

municipais por meio de empresas terceirizadas. Mais de 90% da região é atendida pelos 

serviços de coleta de lixo e varrição, que são de responsabilidade das respectivas 

prefeituras. O abastecimento de energia elétrica é feito pela Companhia Energética de 

Minas Gerais (Cemig). 

 

A região é servida por várias agências dos correios e por serviços de internet discada e 

banda larga, oferecidos por diversos provedores de acesso gratuitos e pagos. Há serviços 

de telefonia fixa. O serviço telefônico móvel, por telefone celular, é oferecido pelas quatro 

principais operadoras nacionais.  

 

A região é sede da TV Cultura Vale do Aço, que retransmite a programação da TV Cultura 

e da Rede Minas, e sede da InterTV dos Vales, afiliada da Rede Globo. Recebe sinais de 

televisão aberta de várias outras emissoras de televisão. A RMVA conta com vários 

jornais em circulação. Os principais são os Jornais do Vale do Aço e o Diário do Aço. 

Existem várias emissoras de rádio, tanto FM quanto AM, inclusive afiliadas de grandes 

redes nacionais.  
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A região conta com o Aeroporto da Usiminas, ligada à Associação Internacional de 

Transportes Aéreos (AIATA), um dos maiores do Estado. O aeroporto encontra-se no 

município de Santana do Paraíso atendendo a toda a Região Metropolitana do Vale do 

Aço, com voos diários para Belo Horizonte e outros destinos. O aeroporto mais próximo 

do aeroporto da Usiminas é o da cidade de Governador Valadares, localizada cerca de 

115 km da RMVA. 

 

A Região possui estações ferroviárias: em Timóteo a de Mário Carvalho e em Ipatinga a 

Intendente Câmara, localizada à beira da BR-381. A estação de Intendente Câmara é 

uma das maiores da Estrada de Ferro Vitória a Minas. Essas estações são importantes 

para a economia regional, pois são alternativas para o escoamento da produção e 

recebimento de matéria-prima. A ferrovia é também a alternativa de transporte coletivo 

regular mais barato para várias cidades da mesorregião metropolitana de Belo Horizonte, 

leste mineiro e Espírito Santo. 

A RMVA é atendida pela BR 381 e possui fácil acesso às BR 458, que a conecta à BR 

116, e às MG 425 e MG 133, e, ainda, a rodovias de importância estadual e nacional.  A 

frota de veículos da região é de, aproximadamente, 213.127 unidades.  O crescimento no 

número de veículos está causando um tráfego cada vez mais lento. A Região 

Metropolitana conta com boas estações rodoviárias e é atendida com saídas diárias 

regular para as principais cidades de Minas Gerais e localidades fora do Estado. O 

transporte coletivo intramunicipal e intermunicipal na RMVA é efetuado por empresas 

privadas, atendendo aos bairros da região.  

 

Como na maioria das médias e grandes cidades brasileiras, a criminalidade tem sido um 

problema na região. A RMVA possui vários serviços das polícias Civil e Militar, como a 

Delegacia Regional de Polícia Civil; Delegacia Adjunta de Plantão; Delegacia Adjunta de 

Falsificações e Defraudações; Delegacia Adjunta de Furtos e Roubos; 19ª Delegacia 

Seccional de Polícia Civil, Delegacia Adjunta de Crime Contra a Mulher e Orientação ao 

Menor; Delegacia Adjunta de Trânsito; Delegacia Adjunta de Apoio ao Juizado Especial 

Criminal; Delegacia Adjunta de Crimes Contra a Vida; Delegacia Adjunta de Tóxicos e 
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Entorpecentes; Circunscrição Regional de Trânsito (CIRETRAN); 12ª Regional da Polícia 

Militar e 14° Batalhão da Polícia Militar do estado de Minas Gerais. A região sedia as 178º 

Cia Especial e a 152ª Cia da Polícia Militar de Minas Gerais.  

 

Os municípios de Ipatinga e Coronel Fabriciano mantêm Guarda Municipal, com a função 

de proteger bens, serviços e instalações e colaborar com os órgãos de fiscalização. 

Existem serviços de Defesa Civil que se responsabilizam pelas ações preventivas, 

assistenciais, recuperativas e de socorro em situações de risco público.  

 A RMVA conta, ainda, com mais de 60 entidades da administração pública em níveis 

federal e estadual, como Ministério do Trabalho, Ministério da Saúde, Poder Judiciário, 

Secretarias de Estado e Agência de Desenvolvimento Metropolitano, entre outras. 

Diversos projetos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) vêm sendo 

implantados na região. São programas voltados para habitação, educação, saneamento e 

saúde que somam um montante de investimentos da ordem de R$ 317 milhões. 

 

A região é caracterizada pela existência de grandes empresas, as mais destacadas são a 

Usiminas, a Aperam e a Cenibra. Além dessas, a RMVA conta com mais de 26.500 

empresas de prestação de serviços, industriais, do comércio e do agribusiness conforme 

Junta Comercial de Minas Gerais. Para atendimento às demandas da região, existem 

cerca de 50 agências bancárias. 

 

Em relação aos fatores determinantes da capacidade e da qualidade da infraestrutura 

oferecida pelos municípios da RMVA, segundo estudos do Sebrae, considerou-se as 

seguintes variáveis: abastecimento de água; taxa de urbanização; número de ferrovias; 

linhas de telefone fixo per capita; participação das despesas públicas com saúde; número 

de habitantes por médico; número de habitantes por enfermeiro; matrículas no Ensino 

Médio em relação à população de 15 a 19 anos; participação das despesas públicas com 

saneamento; número de rodovias. No caso da RMVA em 2013, Ipatinga foi classificada 

como 25º melhor infraestrutura do Estado de Minas Gerais, Timóteo como 34º Coronel 

Fabriciano na 70º posição e Santana do Paraíso em 356º lugar. 
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2.3. Cenário Educacional 

 

De acordo com a “Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil” a expectativa de anos de 

estudo aos 18 anos, em 2010, era de 9,96 em Timóteo, 9,68 em Ipatinga, 9,29 em 

Coronel Fabriciano e 8,38 em Santana do Paraíso. No Brasil, este indicador era de 9,54 e 

em Minas Gerais 9,38.  

 

Com relação a taxa líquida de matrícula no ensino superior, enquanto no Brasil era em 

2010 de 13,95%, Minas Gerais possuía índice de 14,97%. Na RMVA, Ipatinga com 

19,68%, Timóteo com 18,64%, Coronel Fabriciano com 14,69% e Santana do Paraíso 

com 4,99%. Os demais 24 municípios do colar metropolitano possuíam taxa líquida em 

média de 10,74%. 

 

Os principais municípios da RMVA apresentavam, em 2010, tanto a taxa líquida quanto a 

taxa bruta de matrículas no ensino superior maiores que a média nacional. No entanto, 

ainda longe da meta do Plano Nacional de Educação (2014) que estabelece uma taxa 

bruta de 50% e líquida de 33% para as matrículas no ensino superior. Já o colar 

metropolitano apresentava, em 2010, dados inferiores à média nacional e à de Minas 

Gerais. 

 

Com relação à frequência bruta de matrícula no ensino médio, em 2010 Timóteo com 

86,24%, Ipatinga com 73,31%, Coronel Fabriciano 69,41% e Santana do Paraíso 60,06%. 

Já a taxa líquida de matrícula no ensino médio, também dados de 2010, Timóteo com 

60,31%, Ipatinga com 51,14%, Coronel Fabriciano com 49,73% e Santana do Paraíso 

com 41,14%. 

 

Esse cenário reflete nos cursos de graduação, pois cresce, também, a demanda por 

profissionais aptos a atender o mercado de trabalho da região metropolitana do Vale do 

aço e outras. 
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2.3.1 Educação Básica 

 

De acordo com os dados do Censo Escolar/2014, desde 2010, a creche apresenta 

expansão no número de matrículas, registrando aumento de 5,93% entre 2013 e 2014, o 

que corresponde a 161 mil novas matrículas. A pré-escola aumentou de 4.860.481 para 

4.964.015 (2,1%). Destaca-se que, em relação à pré-escola (4 e 5 anos), com a 

implantação do Ensino Fundamental de 9 anos, parte do seu público-alvo foi transferido 

para o 1º ano do Ensino Fundamental. A maior participação na Educação Infantil está nas 

redes municipais de ensino. Os municípios detêm 69,7% do atendimento, que, em termos 

absolutos, correspondem a 5.475.473 matrículas. O setor privado participa com 29,6%, 

seguido das redes estaduais com 0,71%, e da rede federal, que não tem uma participação 

significativa sobre o total de matrículas da Educação Infantil.  

 

Na Região Metropolitana do Vale do Aço (RMVA), a expansão da Educação Infantil pode 

ser constatada nas cidades de Ipatinga, Coronel Fabriciano e Timóteo, amparada pelos 

recursos do governo federal, por meio do Programa Nacional de Reestruturação e 

Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil (ProInfância),  um programa 

de assistência financeira ao Distrito Federal e aos municípios para a construção, reforma 

e aquisição de equipamentos e mobiliário para creches e pré-escolas públicas da 

Educação Infantil.  

 

Em relação ao Ensino Fundamental, no Brasil, que tem atendimento praticamente 

universalizado, destaca-se seu histórico de distorção idade-série, sustentada pelos altos 

índices de retenção, o que impulsiona a oferta de matrículas na Educação de Jovens e 

Adultos (EJA). Todavia, a tendência observada nos últimos anos na oferta do ensino 

fundamental se mantém, o contingente de 28.459.667 matrículas em 2014 apresentou 

uma variação negativa de 2,1% em relação a 2013. Em termos absolutos, esse 

decréscimo corresponde a 609.614 matrículas.  

 

Nessa perspectiva, o aluno potencial do Ensino Médio é o concluinte do Ensino 

Fundamental. No caso do ensino médio regular, a estimativa é que a situação de 

equilíbrio da matrícula esteja em torno de 10,4 milhões de estudantes, que correspondem 
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à população na faixa etária de 15 a 17 anos, contra os atuais 8,3 milhões de matriculados. 

A oferta no Ensino Médio em 2014 totalizou 8.300.189 matrículas, 0,15% menor que em 

2013.  

 

No Ensino Fundamental, a participação das redes municipais corresponde a 68,1% das 

matrículas dos anos iniciais, cabendo às redes estaduais 14,8%, enquanto as escolas 

privadas atendem 17,0%. Já nos anos finais, a distribuição entre as redes se inverte: a 

rede estadual detém a maior participação, com 44,7% das matrículas, a rede municipal 

41,1% e o setor privado 14,1%. No Ensino Médio, a rede estadual continua a ser a maior 

responsável por sua oferta, com 84,7% das matrículas. O setor privado atende 12,9% e 

as redes federal e municipal atendem juntas, 1,8%. Vislumbra-se que a expansão dessa 

etapa de ensino será alcançada com a melhoria do fluxo escolar no Ensino Fundamental, 

etapa que gera demanda para o Ensino Médio. 

 

Na RMVA esses dados também podem ser comprovados, considerando, inclusive, o 

impacto da alteração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, por meio da Lei 

nº 12.796, de 4 de abril de 2013, que torna obrigatória a Educação Básica dos 4 aos 17 

anos, o que  vem mobilizando o Estado e os municípios para as adequações quanto à 

Educação Infantil e Ensino Médio.  

 

Os números também mostram a expansão da Educação Profissional, considerando 

apenas a educação profissional, concomitante e a subsequente, ao ensino médio. Nesse 

sentido, o crescimento foi de 24,7%, atingindo mais de 1,3 milhões de matrículas em 

2014. Incluindo o ensino médio integrado, os números indicam um contingente de 1,7 

milhões de estudantes atendidos, com forte expansão na rede federal, com aumento de 

8,2% em um ano.  

 

Assim, a partir dos dados do Censo Escolar/2014, pode-se afirmar que a tendência de 

adequação na distribuição, por modalidades e etapas de ensino, das matrículas da 

educação básica, observadas desde 2007, apontam para políticas públicas, que têm 

como objetivo, ações que visam à expansão da Educação Infantil e do Ensino Médio, bem 

como a universalização do Ensino Fundamental.  
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Além disso, destacam-se as cinco metas do Programa Todos pela Educação, movimento 

da sociedade civil brasileira, fundado em 2006, que tem a missão de contribuir para que 

até 2022, ano do bicentenário da Independência do Brasil, o país assegure a todas as 

crianças e jovens o direito a Educação Básica de qualidade. Suas metas são: (i) toda 

criança e jovem de 4 a 17 anos na escola; (ii) toda criança plenamente alfabetizada até os 

8 anos; (iii) todo aluno com aprendizado adequado ao seu ano; (iv) todo jovem de 19 anos 

com o Ensino Médio concluído; (v) investimento em Educação ampliado e bem gerido. 

 

Toda essa análise em relação à realidade da educação brasileira, também reflete as 

tendências do Vale do Aço, de acordo com os dados do Censo Inep/2013, o que impacta 

a Educação Superior, considerando a inserção da população local nos cursos de 

graduação.  

 

                         2.6.2 Educação Superior 

 

Desde 1991, entre as três áreas que compõem o Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDHM), a educação é a dimensão que mais vem crescendo e contribuindo para 

a melhoria dos Índices de Desenvolvimento Humano dos municípios da RMVA. Esse 

crescimento do indicador educação se deve principalmente, à elevação dos níveis de 

escolaridade da população nos municípios da região, ainda que algumas desigualdades 

regionais possam existir.  

 

No ranking do IDHM Educação: com exceção de Santana do Paraíso, todos os outros 

municípios têm o IDHM Educação mais alto do que a média estadual e nacional. Nos 

municípios de Coronel Fabriciano, Ipatinga e Timóteo, os níveis de escolaridade da 

população adulta estão acima da média estadual, sendo que em Timóteo e Ipatinga mais 

de 60% da população com mais de 18 anos tem o ensino fundamental completo enquanto 

no estado de Minas Gerais, apenas 51,4% da população com 18 anos ou mais tem o 

ensino fundamental completo. Nesses dois municípios, os anos esperados de estudo 
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estão acima da média estadual e nacional. Em Coronel Fabriciano a escolaridade da 

população adulta também está acima da média do estado, com 58,6% da população de 

mais de 18 anos com o ensino fundamental completo, porém os anos esperados de 

estudo estão abaixo da média do estado. Já em Santana do Paraíso, os dois indicadores 

estão abaixo da média de Minas Gerais – e apenas 45,7% da população com 18 anos ou 

mais tem o ensino fundamental completo.  

 

Em relação aos outros indicadores de cobertura do sistema de ensino e de escolarização 

apresentados no Quadro 2, podemos observar que esse padrão se repete, com Coronel 

Fabriciano, Ipatinga e Timóteo apresentando índices de frequência escolar em todas as 

faixas etárias acima ou bem próximos das médias do estado e do país, enquanto que 

Santana do Paraíso fica abaixo da média da região e do estado, principalmente no que se 

refere à proporção de crianças entre 5 a 6 anos que estão frequentando a escola. Coronel 

Fabriciano, Ipatinga e Timóteo têm mais de 90% da população de 5 a 6 anos 

frequentando a escola, sendo 97,2%, 91,7% e 98,9%, respectivamente. Santana do 

Paraíso chama atenção com mais de 30% da população nessa faixa etária ainda sem 

acesso a escolas ou pré-escolas, bem abaixo da média estadual de frequência escolar 

para crianças entre 5 e 6 anos de idade, e que ficou em 92,2%. 

 

Quadro 2 -  IDHM Educação e indicadores de frequência escolar, 2010. 
Cidades da 

RMVA 

IDHM 

Educação 

Expectativa 

de anos de 

estudo 

Percentual da 

pop. de 5 e 6 

anos que 

frequenta escola 

Percentual da 

pop. de 6 a 14 

anos que 

frequenta escola 

 

Percentual da 

pop. de 15 a 17 

anos que 

frequenta 

escola 

Percentual da 

pop. de 18 a 20 

anos com Ensino 

médio completo 

Coronel 

Fabriciano 
0,696 9,3 97,2 98,1 83,0 49,4 

Ipatinga 0,705 9,7 91,7 97,8 83,4 50,8 

Santana do 

Paraíso 
0,552 8,4 66,2 97,1 75,4 28,3 

Timóteo 0,742 9,9 98,4 98,6 88,4 51,4 

Minas Gerais 0,638 9,4 92,2 97,5 83,6 42,8 

Brasil 0,637 9,5 91,1 96,7 83,3 41,0 

Fonte: Censo 2010/Atlas PNUD 2010 
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O percentual da população que frequenta a escola entre 6 e 14 anos é superior ao da 

média brasileira entre os quatro municípios da RMVA e fica acima ou muito próximo da 

média estadual em todos eles. A situação volta a se diferenciar no ensino médio, com o 

percentual de jovens entre 15 a 17 anos que frequenta a escola em Coronel Fabriciano, 

Ipatinga e Timóteo, muito próximo ou superior à média do estado e do país (ambas em 

torno de 83%), e em Santana do Paraíso, mais abaixo, com cerca de 25% da sua 

população nessa faixa etária está fora da escola.  

 

O impacto da pobreza e da desigualdade social na permanência dos jovens no ensino 

médio seria a principal explicação para essa defasagem. Com isso, enquanto nos 

municípios de Coronel Fabriciano, Ipatinga e Timóteo, cerca de 50% da população entre 

18 e 20 anos, tem ensino médio completo, índices superiores à média do estado e do país 

(ambas próximas de 42%), em Santana do Paraíso apenas 28,34% dos jovens nessa 

faixa etária, quase a metade, possui a mesma formação (Quadro 3). 

 

Quadro 3 - Indicadores de frequência escolar, analfabetismo e acesso ao ensino superior. 
 Cidades da 

RMVA 

Taxa 

analfabetismo p/ 

maiores de 15 

anos/ 

analfabetismo 

funcional 

Taxa 

frequência 

líquida à 

pré escola 

Taxa 

frequência 

líquida ao 

ensino 

fundamental 

Taxa 

frequência 

líquida ao 

ensino médio 

Taxa 

frequência 

bruta ao 

ensino 

superior 

Percentual da 

pop. de 25 

anos ou mais 

c/ superior 

completo 

Coronel 

Fabriciano 
6,1 75,2 93,8 49,7 32,0 8,7 

Ipatinga 5,0 50,7 92,4 51,1 40,7 11,4 

Santana do 

Paraíso 
9,3 26,8 94,3 41,1 12,9 4,3 

Timóteo 4,4 69,7 95,9 60,3 38,9 11,6 

Minas Gerais 9,4 58,1 93,2 46,6 29,6 10,6 

Brasil 9,6 55,0 92,1 43,4 29,8 11,6 

Fonte: Censo demográfico 2010. 

 

 

Em relação ao acesso ao ensino superior (Quadro 3), Ipatinga e Timóteo apresentam os 

maiores percentuais de população com mais de 25 anos com ensino superior completo na 

região, próximos à média brasileira e acima da média para o estado. A seguir vem 
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Coronel Fabriciano e Santana do Paraíso, com apenas 4,3% de sua população acima de 

25 anos com nível superior completo, percentual bem inferior à média da região, do 

estado e do país. As taxas de frequência bruta ao ensino superior entre os municípios da 

região indicam uma alteração importante nesse quadro no sentido de favorecer uma 

melhoria no nível de escolarização da população adulta. As taxas de frequência bruta ao 

ensino superior de 2010 eram bastante altas em Ipatinga e Timóteo, ficando em torno dos 

40%, percentuais significativamente mais elevados do que os encontrados para Minas e 

para o Brasil, enquanto que em Coronel Fabriciano esse número era um pouco mais 

baixo, mas chegava a 32%, acima das médias encontradas para o estado e o país, que 

estão em 29,6% e 29,8%, respectivamente. Já em Santana do Paraíso essa taxa era de 

apenas 13%, muito abaixo dos outros municípios da RMVA. 

 

As taxas líquidas de matrícula na pré-escola, no ensino fundamental e no ensino médio 

refletem os padrões observados no percentual da população dessa faixa etária que 

deveria estar na escola, com Santana apresentando novamente a menor taxa líquida de 

matrícula na pré-escola e Timóteo com a maior taxa líquida de matrícula nos três níveis 

de ensino, da pré-escola ao médio. Ipatinga se destaca no ensino superior, mas fica 

abaixo da média do estado na taxa líquida de matrícula na pré-escola e no ensino 

fundamental, só melhorando sua posição a partir do ensino médio. Já Coronel Fabriciano 

se destaca na taxa de matrícula na pré-escola, a mais alta da região, mas passa para o 

terceiro lugar da região na taxa líquida de matrícula do ensino médio e do ensino superior. 

 

No Quadro 4, os dados sobre a defasagem escolar, importante indicador de qualidade do 

ensino, mostram novamente Ipatinga e Timóteo com os melhores  

indicadores da região, no fundamental e no ensino médio, seguidos por Coronel 

Fabriciano, com Santana do Paraíso novamente ocupando a última posição, com 

percentuais de alunos entre 6 a 14 no ensino fundamental sem atraso e de alunos entre 

15 a 17 no ensino médio sem atraso, mais baixos que as médias estaduais e nacionais. 

Os municípios da RMVA apresentam uma proporção da população ocupada e maior de 

18 anos com ensino médio completo bem mais alta que no resto do estado e no país, 

inclusive em Santana do Paraíso, sendo que em Ipatinga e Timóteo, a proporção de 
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ocupados com ensino superior completo é também mais alta que no resto do estado e no 

país, o que indica um bom nível de qualificação da mão-de-obra disponível na região. 

 

 

 

Quadro 4: Indicadores de defasagem escolar e de qualificação da mão-de-obra, 2010. 
Cidades da 

RMVA 

Percentual de 6 

a 14 anos no 

fundamental sem 

atraso 

Percentual de 

6 a 14 anos 

no 

fundamental 

c/ 1 ano de 

atraso 

Percentual de 

15 a 17 anos 

no médio 

sem atraso 

Percentual de 

15 a 17 anos 

no médio c/ 1 

ano de atraso 

Proporção 

de 

ocupados c/ 

médio 

completo - 

18 anos ou 

mais 

Proporção de 

ocupados c/ 

superior 

completo - 18 

anos ou mais 

Coronel 

Fabriciano 
67,8 19,9 76,4 17,1 69,6 10,8 

Ipatinga 71,9 16,4 77,8 17,2 72,0 13,7 

Santana do 

Paraíso 
60,7 16,6 61,0 20,2 52,5 5,8 

Timóteo 68,9 20,6 76,1 18,6 75,5 14,6 

Minas Gerais 65,8 19,4 72,9 20,4 41,3 12,3 

Brasil 65,6 18,5 72,8 20,4 44,9 13,2 

Fonte: Censo demográfico, 2010. 

 

De acordo com o censo da educação superior de 2013, os quatro municípios da RMVA 

contavam com 11 instituições de ensino superior ofertando cursos na modalidade 

presencial. Dessas, 8 ofertam cursos em Ipatinga, 2 em Timóteo, 1 em Santana do 

Paraíso e 1 em Coronel Fabriciano. Sendo que o Unileste possui cursos ofertados tanto 

em Ipatinga quanto em Coronel Fabriciano. 

 

Em 2013, o censo apresentava um total de 78 cursos com matrículas nas Instituições de 

Educação Superior (IES) que atuam na RMVA, envolvendo 47 opções diferentes de 

graduação.  A distribuição de acordo com a modalidade era de, 31 cursos na modalidade 

bacharelado, 8 licenciaturas, e 8 tecnólogos. Deste total o Unileste tinha matrículas em 34 

diferentes cursos, sendo 23 bacharelados, 6 licenciaturas e 5 tecnológicos.  
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O total de vagas ofertadas nos 4 municípios da RMVA era de 10.736. Destas, 8.914 em 

bacharelados, 699 em licenciaturas e 1.123 em tecnólogos. Nesse cenário, o Unileste 

contribuía com 3.555 vagas para bacharelados, 199 para licenciaturas e 103 para 

tecnólogos.  

 

Tinha-se em 2013, na RMVA, 20.455 matrículas na Educação Superior, com 19.286 em 

cursos de bacharelado, 987 em licenciaturas e 172 tecnólogos. Do total de matrículas o 

Unileste possuía 6.986, o que representava 34,1% do total. Em 2013, ocorreram 7.396 

ingressos na graduação presencial nas IES que atuam na RMVA. Deste total, 2.703 foram 

ingressos no Unileste, correspondendo a 36,5% do total .Dentre os municípios do colar 

metropolitano do Vale do Aço, apenas em Caratinga existia, em 2013, instituição de 

ensino superior com oferta de graduação presencial. Era um total de 3 IES, com  6.141 

vagas ofertadas, 3.860 matrículas e 1.202 ingressos, isto em 23 cursos.  

 

3. CONTEXTO DO CURSO 

O curso se insere numa região industrializada que se apresenta como importante polo da 

indústria de base do sudeste brasileiro. Destacam-se, nesse caso, as indústrias do ramo 

da siderurgia e de celulose. 

 

Ressalta-se que nos últimos anos, dada a concorrência exercida por outros países, 

sobretudo os emergentes, a economia regional sofreu forte retração. Tal retração 

evidencia-se na forte queda do preço da tonelada de aço comercializado, principal 

produto da região. 

 

O cenário de retração econômica da região é amplificado devido, não só ao porte das 

principais indústrias (Usiminas, Aperam e CENIBRA), como também pela influência que 

as mesmas exercem sobre seus prestadores de serviços e fornecedores.  

 

Contrastando com esse cenário, o Vale do Aço apresenta-se como uma das regiões do 

país que subsidiará com insumos e produtos o processo de exploração do pré-sal. Fora 
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da região produtora de petróleo, o Vale do Aço é uma das regiões do país que maior 

aderência industrial e produtiva terá com o programa do pré-sal. 

 

No que tange especificamente ao curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, tem-se que, 

além do apelo pela gestão ambiental nas indústrias supracitadas, tem-se o apelo da 

sociedade civil organizada frente os impactos ao meio ambiente causados pelas mesmas 

indústrias.  

 

Cabe ressaltar que a ação do ministério público na região em prol das causas ambientais 

tem ganhado força nos últimos anos. Soma-se a isso a descentralização da fiscalização 

ambiental no Estado, que trouxe para a região uma superintendência para controladoria 

das questões ambientais (SUPRAM). Esses aspectos têm impulsionado o mercado para o 

aluno egresso para além dos limites das grandes indústrias. 

 

Além do que já foi exposto, vale registrar que os avanços no saneamento básico 

registrados nas grandes cidades do Vale do Aço, tem se mostrado como mola propulsora 

das discussões sobre tratamento de esgoto e resíduos sólidos em toda a região, o que 

também se apresenta favorável ao mercado de interesse. 

 

Pelo exposto anteriormente, pode-se inferir que a região está vivendo um momento de 

transição para o profissional da área, qual seja: a indústria deixa de ser a única fonte 

empregadora, seja pela retração da mesma, seja pelo crescimento da consultoria de 

pequeno porte nas cidades, consultoria esta que é impulsionada pela ação do estado 

fiscalizador na região e pelos investimentos em ações de saneamento. Para esse novo 

mercado que se apresenta, o aluno deve ser competente tecnicamente e, sobretudo, 

empreendedor. 

 

3.1.  Missão do curso  

 

Promover a formação de Engenheiros Ambientais e Sanitaristas com sólida base dos 

fundamentos das ciências e das tecnologias da engenharia, criativos, empreendedores, 

com visão crítica e compromisso ético e socioambiental que garantam a conservação do 
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meio ambiente e a saúde da população, desenvolvendo uma visão global de seu campo 

de atuação pautados numa formação generalista e humanística. 

 

3.1. Breve histórico do curso 

 

Atuando na área de engenharia há mais de 30 anos, o Unileste possui uma vasta 

experiência no ensino superior. Esta experiência, somada à demanda que a RMVA 

apresentava por profissionais na área de saneamento e meio ambiente, em virtude da 

crescente exigência dos órgãos ambientais para que empresas e municípios se 

adequassem à legislação ambiental, levaram à implantação do curso de Engenharia 

Ambiental e Sanitária, aproveitando a privilegiada infraestrutura física e a disponibilidade 

de recursos materiais e humanos. 

 

No primeiro semestre de 2000, o Unileste constituiu um grupo de professores e gestores 

para elaborar a proposta do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária. O grupo criou um 

curso que propunha torna-se referência estadual e nacional, visando à formação de 

profissionais tecnicamente qualificados para atender à demanda regional e para 

preencher as lacunas que se verificavam na área ambiental. 

 

O ato autorizando o início do curso se deu pela Portaria CONSEPE, nº 05 de 15 de julho 

de 2000. O curso teve seu início no primeiro semestre de 2001 com sua primeira turma, 

ingressando por meio de processo seletivo em dezembro do ano anterior. 

 

No primeiro semestre de 2005 ocorreu a primeira mudança curricular do curso de 

Engenharia Ambiental e Sanitária. A partir daí surgiu necessidade de realizar outras 

mudanças, no primeiro semestre de 2007 e no primeiro semestre de 2008. Esta última 

visava atualizar o currículo do curso em conformidade com a realidade de mercado atual 

de Engenharia Ambiental e Sanitária, sem perder de vista os preceitos das Diretrizes 

Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Engenharia, e a Resolução 

CNE/CES 02/2007, que diz respeito à carga horária dos cursos. 
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A última reformulação acadêmica referida acima, parte da concepção de que o Projeto 

Pedagógico do Curso e o Projeto Pedagógico Institucional constituem em si obras 

inacabadas, por serem instrumentos dinâmicos, vivos, que devem acompanhar as 

mudanças organizacionais, os avanços tecnológicos, as mutações do perfil de mercado e 

a formação de um profissional atento à dinamicidade dos movimentos sociais, 

econômicos regionais e nacionais. Diante desse cenário, entende-se que o Curso de 

Engenharia Ambiental e Sanitária deve se orientar no sentido de proporcionar uma 

formação abrangente, e que tenha como principal característica a diversidade de 

possibilidades de atuação do engenheiro. 

 

O curso apresenta bom desempenho no que se refere à avaliação realizada pelo MEC, 

visto que no último Exame Nacional de Desempenho do Ensino Superior - ENADE, 

realizado em 2011, obteve 4 no Conceito Preliminar de Curso (CPC). Apesar desse bom 

desempenho, no ano de 2015, viu-se necessária uma nova reformulação acadêmica do 

Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária.  

 

O motivo principal de tal reformulação é o atendimento pleno aos Referenciais 

Curriculares Nacionais para os cursos de Bacharelado e Licenciatura do MEC, publicado 

em abril de 2010, no que se refere ao Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária. Além 

disso, considerou-se também a necessidade de atender às Resoluções 310 e 447 do 

Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA), que estabelecem as condições 

para se determinar as atribuições profissionais do Engenheiro Sanitarista e do Engenheiro 

Ambiental.  
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III. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

4. CONCEPÇÃO DO CURSO 

Os cursos de graduação do Unileste são orientados legalmente, em relação aos seus 

currículos, por diretrizes curriculares nacionais aprovadas pelo Conselho Nacional de 

Educação - CNE. A partir da Lei 9394/96, as diretrizes curriculares passaram a orientar a 

construção dos currículos dos cursos. Essas diretrizes se sustentam em alguns princípios 

norteadores, a saber: o estímulo à prática de estudo independente, o reconhecimento de 

competências e habilidades adquiridas fora do ambiente escolar, a articulação teoria e 

prática e a avaliação periódica da aprendizagem, com o uso de instrumentos variados. As 

DCN concebem a formação em nível superior como um processo contínuo, autônomo e 

permanente, com uma sólida formação básica e uma formação profissional fundamentada 

na competência teórico-prática, de acordo com o perfil de um formando adaptável às 

novas e emergentes demandas. 

 

Coerente com estes princípios, o Unileste instituiu suas Diretrizes Curriculares para os 

cursos de Graduação, conforme Resolução Consepe nº 237, de 03 de junho de 2015.  

Essas diretrizes expressam a concepção de que o curso de graduação se constitui numa 

etapa inicial da formação em nível superior a ser necessariamente complementada ao 

longo da vida, de que os tempos escolares devem ser entendidos como aqueles 

indispensáveis para a formação de base, para a continuidade da aprendizagem da vida 

profissional, bem como do desenvolvimento progressivo da autonomia intelectual. 

  

O Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária do Unileste está estruturado conforme as 

Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Engenharia (CNE/CES nº 

11/2002) considerando as áreas/eixos que norteiam a organização do currículo do curso. 

Dessa forma, atende-se ao núcleo dos conteúdos básicos para as engenharias e 

conteúdos profissionalizantes e específicos, sendo que se tem uma comunhão plena 

entre disciplinas a qual busca direcionar a formação para Gestão Ambiental e 

Infraestrutura de Saneamento. O curso também se encontra em consonância com as 

Diretrizes Curriculares para os cursos de graduação do Unileste. 



 
 
Centro Universitário do Leste de Minas        

 

 
Projeto Pedagógico de Curso: 

Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária 
 Escola Politécnica 

 
 

37 

 

 

Os Referenciais Curriculares do MEC definem para o perfil do egresso do Curso de 

Engenharia Ambiental e Sanitária a capacidade para a atuação no planejamento e gestão 

de processos ambientais, bem como atuação contumaz na concepção e execução de 

obras de infraestrutura de saneamento básico. A concepção do curso busca alinhamento 

pleno com tais diretrizes, qualificando o aluno egresso para a caracterização, diagnóstico 

e mitigação de impactos ambientais, e para projetar e acompanhar obras de sistemas de 

abastecimento de água, esgotamentos sanitário, drenagem pluvial e tratamento de 

resíduos sólidos. Essas áreas de atuação coadunam com a demanda de mercado 

regional e nacional. Tem-se, por exemplo, demanda por gestores ambientais no setor 

industrial; pela execução de estudos de impacto ambiental no setor da consultoria e pela 

elaboração de projetos e obras que venham atender ao déficit de saneamento do país, 

déficit este explícito no Plano Nacional de Saneamento (PLANSAB), que por força de lei 

federal busca alavancar o setor de saneamento no Brasil. 

 

4.1. Objetivos do curso 

 

4.1.1 Objetivo Geral 

 

Formar um profissional com sólido conhecimento técnico, científico e profissional, 

capacitando-o para a melhoria das condições de saneamento básico e para a 

identificação e soluções de problemas ambientais, garantindo a preservação do meio 

ambiente e o desenvolvimento sustentável. Além disso, o curso objetiva dar a esse 

profissional um perfil de consultor e gestor, que possa atuar à luz da ética, com total 

legalidade das ações, mérito socioambiental e garantia da plena segurança em todas as 

etapas dos empreendimentos concebidos. 

 

4.1.2 Objetivos Específicos 

 

O Engenheiro Ambiental e Sanitarista, formado no Unileste, deverá desenvolver 

competências e habilidades para: 
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 aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais na 

engenharia sanitária e ambiental; 

 projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados; 

 conceber, projetar e analisar sistemas e processos inerentes ao saneamento 

básico e a preservação ambiental; 

 planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de engenharia 

ambiental e sanitária; 

 identificar e resolver problemas da engenharia ambiental e sanitária; 

 supervisionar e avaliar a operação e manutenção de sistemas de saneamento 

básico; 

 desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas para o projeto e operação 

de sistemas de engenharia ambiental e sanitária; 

 comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica; 

 ter habilidade para a atuação em equipes multidisciplinares; 

 compreender e aplicar a ética e responsabilidade profissionais; 

 avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social e ambiental; 

 assumir a postura de permanente busca de atualização profissional; 

 ser capaz de compreender os problemas do mundo presente, em particular os 

nacionais e regionais, 

 realizar prestação de serviços especializados à comunidade, estabelecendo com 

esta uma relação de reciprocidade, de forma criativa e ética; 

 desenvolver estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental dos projetos a 

serem desenvolvidos; e 

 ser empreendedor. 

 

4.2. Perfil do egresso do curso 

 

O profissional egresso do curso deverá possuir sólida formação multidisciplinar e visão 

sistêmica, capacitado em metodologias e tecnologias de projeto, construção, operação e 

manutenção de sistemas sanitários; e desenvolvimento de ações de planejamento, gestão 
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e ordenamento ambiental e ações de avaliação, monitoramento e mitigação de impactos 

ambientais. 

 

Deverá, ainda, ter capacidade de se expressar e trabalhar em grupo, sempre pautado 

pelos princípios éticos, legais, a favor da segurança plena dos processos e obras, com 

constante visão dos valores socioambientais. 

 

O engenheiro formado na Instituição estará apto a competir em outros mercados, além 

das fronteiras do Vale do Aço e do Estado de Minas Gerais. 

 

4.2.1 Competências e habilidades 

 

O Engenheiro Ambiental e Sanitarista, egresso do curso do Unileste, deverá ser capaz de 

atuar no planejamento, na gestão ambiental e na tecnologia sanitária e ambiental. Ele 

deverá ter conhecimento e habilidades para o desenvolvimento de projetos e execução de 

obras de sistemas de: abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza pública e 

gestão de resíduos sólidos e drenagem pluvial. No âmbito da concepção dos projetos e 

execução de obras, caberá ao engenheiro desenvolver estudos de viabilidade técnica e 

econômica, supervisionar equipes de trabalho e fiscalizar obras. Como consultor ele 

deverá ser capaz de realizar serviços técnicos diversos, tais como: avaliações, vistorias, 

perícias e emitir laudos e pareceres. Além disso, o profissional deverá estar apto à 

elaboração do diagnóstico e mitigação dos impactos ambientais. 

 

4.2.2 Resultados esperados da aprendizagem  

 

Na sequência, tem-se um quadro resumo (Quadro 5) que relaciona os conteúdos 

previstos na matriz curricular do curso e o resultado da aprendizagem. Observando tal 

quadro, constata-se que o profissional começa a ser formado na engenharia a partir do 

estudo de conteúdos estruturantes para quaisquer engenheiros, tais como: topografia, 

hidráulica, geologia, mecânica dos solos etc. Tais conteúdos, além de dar sustentação 

aos temas específicos do curso, permitem uma maior aproximação do aluno com a 

engenharia e com o próprio mercado de trabalho. Passado esse momento do curso, têm-
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se conteúdos agudos para a formação do engenheiro sanitarista e ambiental como 

tratamento de água, tratamento de efluentes, resíduos sólidos, poluição ambiental, dentre 

outros. O fechamento da formação do profissional se dá com um aprofundamento dos 

conteúdos da gestão ambiental, numa fase do curso em que os conteúdos específicos já 

estão bem consolidados. 

 

Quadro 5 - Alinhamento construtivo do currículo e resultados finais esperados. 

Período Competências e 

Habilidades 

Conteúdos Resultado da 

aprendizagem 

1º Aplicar conhecimentos 
matemáticos, científicos, 
tecnológicos e instrumentais à 
engenharia. 

Compreender as fases da 
investigação científica: 
planejamento, elaboração do 
projeto de pesquisa, execução, 
análise dos dados e 
divulgação. 

Comunicar se eficientemente 
nas formas escrita, oral e 
gráfica. 

Atuar em equipes 
multidisciplinares. 

Aspectos gerais do desenho 
técnico: escrita normalizada, 
tipos de linha, folhas de 
desenho, legendas, margens, 
molduras e escalas. Normas de 
gerenciamento do desenho 
técnico. Construções 
geométricas fundamentais. 
Projeções ortogonais. 
Cotagem. Perspectivas. Vistas 
auxiliares. Cortes, seções e 
rupturas. 

Funções, limites e 
continuidade, derivadas, 
aplicações das derivadas e 
integrais indefinidas. 

Matrizes, determinantes e 
sistemas lineares, coordenadas 
no plano e no espaço, fórmula 
da distância, estudo da reta e 
da circunferência. Vetores no 
plano e no espaço, operações 
com vetores, espaços vetoriais, 
transformações lineares e 
equação vetorial da reta. 

Dimensões filosófica, social e 
histórica da ciência. A pesquisa 
como princípio educativo. A 
pesquisa e o texto acadêmico 
científico e suas condições de 
produção e de recepção: a 
construção de sentido e 
procedimentos técnicos e 
metodológicos. A autoria e 
espaços de construção de 
autonomia e criatividade. 

 

 

Atividade Integradora: 

Modelagem de mecanismos 
dinâmicos e estáticos. 

 

2° Aplicar conhecimentos 
matemáticos, científicos, 
tecnológicos e instrumentais à 
engenharia. 

Técnicas de integração, 
integral definida e aplicações, 
integrais impróprias, funções 
de duas ou mais variáveis, 

 

Atividade Integradora: 

Aproveitamento de Energia 
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Período Competências e 

Habilidades 

Conteúdos Resultado da 

aprendizagem 

Projetar e conduzir 
experimentos e interpretar 
resultados. 

Atuar em equipes 
multidisciplinares. 

 

derivadas parciais e integrais 
duplas. 

Medidas físicas, movimento de 
partículas, leis de Newton, 
trabalho e energia, 
conservação de energia, 
sistemas de partículas, 
momento linear e colisões. 

Teoria atômica e ligações 
químicas. Cálculo 
estequiométrico, reações 
químicas, soluções e sua 
aplicação para análise do 
processamento industrial. 
Química do estado sólido. 
Propriedades mecânicas dos 
materiais metálicos, cerâmicos 
e poliméricos. 

Organização de computadores 
e sistemas de programação.  

Desenvolvimento de programas 
com a utilização de linguagem 
de alto nível. Programação 
estruturada. 

Potencial Gravitacional 

3º Aplicar conhecimentos 
matemáticos, científicos, 
tecnológicos e instrumentais à 
engenharia. 

Projetar e conduzir 
experimentos e interpretar 
resultados. 

Atuar em equipes 
multidisciplinares. 

Comunicar se eficientemente 
nas formas escrita, oral e 
gráfica. 

Compreender e utilizar a língua 
portuguesa enquanto geradora 
de significação e integradora 
da organização do mundo e da 
própria sociedade. 

 

Equações diferenciais 
ordinárias de primeira ordem, e 
equações ordinárias lineares 
de segunda ordem, 
Transformada de Laplace, 
séries numéricas e de funções. 
Séries de Taylor  Mac Laurin e  
Fourier. 

Fluidos, temperatura, calor, 
ondas mecânicas e 
eletromagnéticas e ótica. 

Reações químicas: equilíbrio, 
estequiometria, oxi redução, 
rendimento de reação, cinética 
química e catálise. Reatividade 
de metais. Experimentos de 
estática e cinemática. Dilatação 
térmica, pressão hidrostática, 
ótica e ondas. 

Compreensão dos diversos 
gêneros textuais que circulam 
na sociedade. Texto e uso da 
palavra: formas e variações. 
Leitura e produção de textos na 
norma culta da língua 
portuguesa. 

 

 

Atividade Integradora: 

Aproveitamento de Energia 
Química 

 

4° Aplicar conhecimentos 
matemáticos, científicos, 
tecnológicos e instrumentais à 

Tensão, deformação, 
cisalhamento e torção. 
Características geométricas de 
figuras planas. Vigas 

Resolução e análise de 
problemas de engenharia com 
aplicação de estática, 
dinâmica, dos fluidos e dos 
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Período Competências e 

Habilidades 

Conteúdos Resultado da 

aprendizagem 

engenharia. 

Identificar, formular e resolver 
problemas de engenharia. 

Analisar, avaliar e calcular 
tensões e deformações 
atuantes em estruturas 
submetidas a carregamentos 
simples e combinados. 

Projetar, conduzir 
experimentos e interpretar 
resultados. 

Conceber, projetar e analisar 
sistemas, produtos e 
processos. 

Compreender conceitos 
básicos do pensamento 
filosófico e sua historicidade.  

Desenvolver o raciocínio 
crítico, reflexivo e ético acerca 
da condição humana. 

Compreender as questões 
éticas, a partir da visão 
filosófica.  

Desenvolver a autonomia, a 
partir da reflexão ética. 

submetidas a carregamento 
transversal. Círculo de Mohr 
Análise de tensões e 
deformações em vigas simples 
e compostas. Tensões 
provocadas por cargas 
combinadas. Dimensionamento 
de vigas e eixos. Estabilidade 
de estruturas. Análise pelo 
método de energia. 

Propriedades e conceitos da 
estática, cinemática e dinâmica 
dos fluidos. 

Processos de transferência de 
calor por condução, 
convecção, radiação e 
aplicações. 

Técnica de amostragem. 
Medidas de assimetria e 
curtose. Probabilidade 
condicional. Teorema de 
Bayes. Distribuições amostrais 
e distribuições contínuas. 
Intervalo de confiança. Teste 
de hipótese. Análise de 
regressão. 

Fundamentos filosóficos da 
ética. A ética a partir de 
diferentes perspectivas 
filosóficas. Reflexão crítica 
sobre problemas éticos 
contemporâneos. Ética e 
práxis. 

processos da transferência de 
calor. 

Atividade Integradora: 

Aproveitamento de Energia 
Solar 

 

 

5ª Aplicar conhecimentos 
matemáticos, científicos, 
tecnológicos e instrumentais à 
engenharia. 

Projetar e conduzir 
experimentos e interpretar 
resultados. 

Conceber, projetar e analisar 
sistemas, produtos e 
processos. 

Planejar, supervisionar, 
elaborar e coordenar projetos e 
serviços de engenharia. 

Identificar, formular e resolver 
problemas de engenharia. 

Desenvolver e/ou utilizar novas 

Ligações químicas envolvendo 
átomos de carbono. Grupos 
funcionais. Reações químicas, 
funções e reações orgânicas. 
Contaminantes orgânicos. 

Conceitos e fundamentos de 
agrimensura. Escalas e 
convenções topográficas. 
Elaboração de desenhos 
topográficos. Métodos de 
levantamento planialtimétrico. 

Diversidade biológica de 
microorganismos. Metabolismo 
celular aplicado à engenharia 
sanitária e ambiental. Ciclo da 
matéria e energia. Problemas 
ambientais associados à 
microorganismos. 

A antropologia enquanto 

Avaliar poluentes orgânicos. 

Interpretar desenhos 
planialtimétricos. 

Desenvolver estudos de 
implantação e locação de 
unidades aplicadas em 
sistemas de saneamento e 
controle do meio ambiente. 

Compreender processos 
biológicos envolvidos na 
transformação da 
matéria/resíduos. 

Integrar equipes 
multidisciplinares de 
monitoramento e controle de 
processos biológicos, como 
tratamento de esgoto, 
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Período Competências e 

Habilidades 

Conteúdos Resultado da 

aprendizagem 

ferramentas e técnicas. 

Supervisionar a operação e a 
manutenção de sistemas. 

Avaliar criticamente a operação 
e a manutenção de sistemas. 

Comunicar-se eficientemente 
nas formas escrita, oral e 
gráfica. 

Atuar em equipes 
multidisciplinares. 

Compreender e aplicar a ética 
e responsabilidade 
profissionais. 

Avaliar o impacto das 
atividades da engenharia no 
contexto social e ambiental. 

Assumir a postura de 
permanente busca de 
atualização profissional. 

Conhecer e compreender os 
fatores pessoais, sociais e 
culturais que influenciam nas 
escolhas, opções e condições 
de caráter afetivo e religioso 
dos sujeitos. 

Compreender as culturas 
religiosas numa perspectiva 
multicultural e fenomenológica. 

Compreender o ser humano 
em suas expressões culturais e 
religiosas. 

estudo científico da religião. 
Categorias básicas da análise 
antropológica. Fenômeno 
religioso. Etnocentrismo e 
relativismo cultural. 
Diversidade na experiência 
religiosa contemporânea. As 
culturas religiosas no Brasil. 
Antropologia e cidadania: 
relações étnico raciais, cultura 
afro brasileira e indígena. 
Direitos humanos 

 

compostagem. 

Integrar equipes 
multidisciplinares de avaliação 
de impactos ambientais sobre 
a biota. 

Respeito à diversidade e/ou 
direitos humanos. 

 

Atividade Integradora: 

Avaliação e Mitigação de 
Passivos Ambientais 

6º Aplicar conhecimentos 
matemáticos, científicos, 
tecnológicos e instrumentais à 
engenharia. 

Conceber, projetar e analisar 
sistemas, produtos e 
processos. 

Planejar, supervisionar, 
elaborar e coordenar projetos e 
serviços de engenharia. 

Identificar, formular e resolver 
problemas de engenharia. 

desenvolver e/ou utilizar novas 
ferramentas e técnicas. 

Supervisionar a operação e a 

Estudo de condutos livres e 
condutos forçados. 
Hidrometria. Análise das 
pressões transientes das 
tubulações. Máquinas 
hidráulicas: bombas e turbinas. 

Propriedades do concreto 
armado. Cálculo dos esforços 
atuantes. Pilares, vigas e lajes. 
Caracterização e propriedades 
das estruturas metálicas. 

Princípios do Sensoriamento 
Remoto. Princípios da 
aerofotogrametria, 
estereofotogrametria e 
fotointerpretação.  

Dimensionar adutoras e 
bombas hidráulicas. 

Executar cálculo das pressões 
extremas em tubulações 
pressurizadas. 

Dimensionar redes coletoras e 
canais. 

Calcular os esforços atuantes 
em estruturas metálicas e de 
concreto. 

Analisar o comportamento de 
estruturas aplicadas em obras 
de saneamento e meio 
ambiente frente aos esforços 
atuantes. 
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Período Competências e 

Habilidades 

Conteúdos Resultado da 

aprendizagem 

manutenção de sistemas. 

Avaliar criticamente a operação 
e a manutenção de sistemas. 

Comunicar-se eficientemente 
nas formas escrita, oral e 
gráfica. 

Atuar em equipes 
multidisciplinares. 

Compreender e aplicar a ética 
e responsabilidade 
profissionais. 

Avaliar o impacto das 
atividades da engenharia no 
contexto social e ambiental. 

Assumir a postura de 
permanente busca de 
atualização profissional. 

Tempo geológico. Tipos de 
rochas e sua formação. 
Propriedades físicas dos 
minerais. Tipos de solos e 
formação de solos. Estruturas 
geológicas. Análise 
granulométrica. Índices físicos 
do solo. Compactação do solo. 
Permeabilidade do solo. 

 

 

Interpretar e analisar plantas 
cartográficas, ortofotocarta e 
mapeamento por imagens de 
satélites.  

Atuar em equipe 
multidisciplinar para realização 
de estudos geológicos na área 
de saneamento e mineração, 
dentre outras.  

Analisar a curva granulométrica 
dos solos. 

Atuar em equipes de controle 
tecnológico de obras de 
terraplenagem. 

Caracterizar o solo como 
material de construção para 
obras de engenharia. 

Desenvolver estudos de 
avaliação, caracterização e 
mitigação de impactos 
ambientais sobre o solo. 

Atividade Integradora: 

Vulnerabilidade Ambiental e 
Infraestrutura de 
Empreendimentos Particulares 

 

7º Aplicar conhecimentos 
matemáticos, científicos, 
tecnológicos e instrumentais à 
engenharia. 

Conceber, projetar e analisar 
sistemas, produtos e 
processos. 

Planejar, supervisionar, 
elaborar e coordenar projetos e 
serviços de engenharia. 

Identificar, formular e resolver 
problemas de engenharia. 

Desenvolver e/ou utilizar novas 
ferramentas e técnicas. 

Supervisionar a operação e a 
manutenção de sistemas. 

Avaliar criticamente a operação 
e a manutenção de sistemas. 

Comunicar-se eficientemente 
nas formas escrita, oral e 
gráfica. 

Concepção e planejamento de 
sistemas de esgotamento. 
Redes coletoras e 
interceptoras. Estações 
elevatórias de esgoto. 

Caracterização e classificação 
de resíduos sólidos urbanos 
(RSU). Acondicionamento e 
coleta de RSU. Coleta Seletiva 
e processos de reciclagem. 
Critérios de projetos para 
tratamento e disposição final 
de RSU. Resíduos Industriais. 
Legislação aplicada aos RSU e 
Resíduos Industriais.  

Unidades integrantes do 
sistema de abastecimento de 
água. Cálculo das vazões 
relevantes. Captação, adução, 
reservação e redes de 
distribuição. 

Ciclo Hidrológico. Modelos de 
conversão de chuva em vazão. 
Estatística aplicada a 

Elaborar plano geral de 
escoamento de sistemas de 
esgoto. 

Dimensionar e verificar redes 
coletoras e interceptoras de 
esgoto. 

Dimensionar estações 
elevatórias de esgoto. 

Coordenar, elaborar e executar 
projetos de sistemas de 
limpeza urbana, inclusive 
coleta seletiva. 

Planejar, operar e monitorar 
sistemas de gestão e 
gerenciamento de RSU. 

Projetar, executar, operar e 
acompanhar sistemas de 
tratamento e disposição final 
de RSU. 

Integrar equipes 
multidisciplinares em estudos 
ambientais relacionados aos 
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Período Competências e 

Habilidades 

Conteúdos Resultado da 

aprendizagem 

Atuar em equipes 
multidisciplinares. 

Compreender e aplicar a ética 
e responsabilidade 
profissionais. 

Avaliar o impacto das 
atividades da engenharia no 
contexto social e ambiental. 

Avaliar a viabilidade econômica 
de projetos de engenharia. 

Assumir a postura de 
permanente busca de 
atualização profissional. 

hidrologia.  

Fundamentos e conceitos de 
ecologia. Estudo de fatores 
abióticos e bióticos no controle 
de populações. Interações 
entre populações. Estrutura 
das comunidades. Riqueza e 
diversidade de espécies. 
Sucessão ecológica. Biomas e 
ecossistemas. Fluxo de energia 
nos ecossistemas. Eutrofização 
de ambientes aquáticos. 

RSU e Resíduos Industriais. 

Dimensionamento de 
captações, adutoras, 
reservatórios e redes de 
distribuição de água. 

Interpretar e utilizar dados 
hidrológicos de séries 
históricas. 

Calcular a vazão de bacias de 
drenagem aplicando os 
métodos Racional, Hidrograma 
Unitário e do Soil Conservation 
Service. 

Atuar em equipes de projeto de 
drenagem. 

Atuar em equipe 
multidisciplinar de avaliação e 
mitigação de impactos 
ambientais. 

Integrar equipes 
multidisciplinares de avaliação 
de impactos ambientais sobre 
a biota. 

Compreender os mecanismos 
de controle e manejo de 
populações e comunidades 
biológicas. 

Atividade Integradora: 

Viabilidade Técnica e 
Econômica para Obras de 
Saneamento Básico 

8º Aplicar conhecimentos 
matemáticos, científicos, 
tecnológicos e instrumentais à 
engenharia. 

Projetar e conduzir 
experimentos e interpretar 
resultados. 

Conceber, projetar e analisar 
sistemas, produtos e 
processos. 

Planejar, supervisionar, 
elaborar e coordenar projetos e 
serviços de engenharia. 

Identificar, formular e resolver 

Conceitos fundamentais de 
Climatologia e Meteorologia.  
Fluxo de energia na atmosfera. 
Movimentos de massas de ar. 
Estações meteorológicas e 
instrumental meteorológico. 

Características dos esgotos 
sanitários. Tratamento 
preliminar. Reatores 
anaeróbios. Lagoas de 
estabilização. Tratamento por 
adsorção de contato. Lodos 
ativados, sistema 
convencional. Caracterização 
de efluentes industriais. 
Concepção de estações de 

Analisar e interpretar dados 
meteorológicos. 

Integrar equipe de 
caracterização do meio físico 
em estudos de impactos 
ambientais. 

Interpretar resultados de 
análise de caracterização de 
efluentes domésticos. 

Elaborar estudos de concepção 
para implantação de estações 
de tratamento de esgoto. 

Dimensionar e projetar 
estações de tratamento de 
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Período Competências e 

Habilidades 

Conteúdos Resultado da 

aprendizagem 

problemas de engenharia. 

Desenvolver e/ou utilizar novas 
ferramentas e técnicas. 

Supervisionar a operação e a 
manutenção de sistemas. 

Avaliar criticamente a operação 
e a manutenção de sistemas. 

Comunicar-se eficientemente 
nas formas escrita, oral e 
gráfica. 

Atuar em equipes 
multidisciplinares. 

Compreender e aplicar a ética 
e responsabilidade 
profissionais. 

Avaliar o impacto das 
atividades da engenharia no 
contexto social e ambiental. 

Assumir a postura de 
permanente busca de 
atualização profissional. 

tratamento de efluentes. 

Operações Físicas. Operações 
Unitárias. Reações Químicas. 
Técnicas de tratamento de 
água. Parâmetros e normas de 
qualidade da água quanto a 
potabilidade.  

Poluição do ar, água e solo.  
Métodos e equipamentos de 
controle da poluição. 

 

esgoto.  

Definir a concepção de ETEs, a 
partir da análise de resultados 
laboratoriais e testes de 
tratabilidade. 

Dimensionar tanques de 
equalização, sedimentação, 
flotação e adensamento. 

Dimensionar reatores para 
remoção de contaminantes 
tóxicos tais como: metais 
pesados, sulfetos, cianetos, 
compostos orgânicos 
sintéticos, dentre outros. 

Interpretar resultados de 
análise de caracterização de 
água bruta. 

Elaborar estudos de concepção 
para implantação de estações 
de tratamento de água. 

Dimensionar e projetar 
estações de tratamento de 
água. 

Propor medidas mitigadoras 
dos impactos ambientais 
causados pela poluição 
atmosférica. 

Identificar fontes de poluição 
fixas e móveis. 

Atividade Integradora: 

Projeto de Estações de 
Tratamento de Água e Esgoto 

9º Aplicar conhecimentos 
matemáticos, científicos, 
tecnológicos e instrumentais à 
engenharia. 

Projetar e conduzir 
experimentos e interpretar 
resultados. 

Conceber, projetar e analisar 
sistemas, produtos e 
processos. 

Planejar, supervisionar, 
elaborar e coordenar projetos e 
serviços de engenharia. 

Conceitos de áreas 
degradadas. Processos de 
degradação do solo e métodos 
de recuperação. Agentes 
erosivos e métodos de 
controle. Fundamentos da 
geotecnia. Percolação de água 
em obras de terra. Análise de 
estabilidade de taludes e 
encostas naturais. Métodos de 
contenção de taludes e 
encostas.  

Metodologias de avaliação de 
impactos ambientais.  

Identificar os processos de 
degradação do solo. 

Projetar, implantar e monitorar 
sistemas de recuperação de 
áreas degradadas. 

Atuar em equipe 
multidisciplinar para realização 
de estudos geotécnicos na 
área de controle tecnológico e 
monitoramento de obras de 
terra, saneamento e 
mineração, dentre outras. 

Analisar ensaios geotécnicos e 
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Período Competências e 

Habilidades 

Conteúdos Resultado da 

aprendizagem 

identificar, formular e resolver 
problemas de engenharia. 

Desenvolver e/ou utilizar novas 
ferramentas e técnicas. 

Comunicar-se eficientemente 
nas formas escrita, oral e 
gráfica. 

Atuar em equipes 
multidisciplinares. 

Compreender e aplicar a ética 
e responsabilidade 
profissionais. 

Avaliar o impacto das 
atividades da engenharia no 
contexto social e ambiental. 

Assumir a postura de 
permanente busca de 
atualização profissional. 

Princípios e conceitos da 
gestão ambiental. Legislação e 
normas reguladoras dos bens 
ambientais.  

 

 

de prospecção do subsolo.  

Identificar os impactos 
ambientais relacionados às 
diversas atividades 
modificadoras do meio. 

Propor medidas mitigadoras 
para impactos ambientais 
identificados. 

Integrar equipes 
multidisciplinares de 
elaboração de estudos 
ambientais. 

Integrar equipes de gestão e 
regulação ambiental. 

Elaborar e conduzir processos 
de licenciamento ambiental. 

Atividade Integradora: 

Projeto de Recuperação de 
Áreas Degradadas 

10º Aplicar conhecimentos 
matemáticos, científicos, 
tecnológicos e instrumentais à 
engenharia. 

Projetar e conduzir 
experimentos e interpretar 
resultados. 

Conceber, projetar e analisar 
sistemas, produtos e 
processos. 

Planejar, supervisionar, 
elaborar e coordenar projetos e 
serviços de engenharia. 

Identificar, formular e resolver 
problemas de engenharia. 

Desenvolver e/ou utilizar novas 
ferramentas e técnicas. 

Supervisionar a operação e a 
manutenção de sistemas. 

Comunicar-se eficientemente 
nas formas escrita, oral e 
gráfica. 

Atuar em equipes 
multidisciplinares. 

Compreender e aplicar a ética 
e responsabilidade 
profissionais. 

Avaliar o impacto das 
atividades da engenharia no 
contexto social e ambiental. 

Assumir a postura de 

Fundamentos e conceitos de 
gestão ambiental e de recursos 
hídricos. Bacias hidrográficas 
como unidades de gestão. 
Política Nacional de 
Gerenciamento de Recursos 
Hídricos: princípios e 
instrumentos. Sistema de 
Gerenciamento de Recursos 
Hídricos. Enquadramento de 
corpos de água em classes de 
usos. Outorga e cobrança de 
recursos hídricos. 

Integrar equipes 
multidisciplinares de gestão de 
recursos hídricos. 

Interpretar resultados de 
análise de caracterização de 
uso e qualidade de recursos 
hídricos. 

 

Atividade Integradora: 

Estudo de Impacto Ambiental 
de Empreendimentos de Médio 
Porte. 
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Período Competências e 

Habilidades 

Conteúdos Resultado da 

aprendizagem 

permanente busca de 
atualização profissional. 

 

4.2.3 Atribuições no mercado de trabalho ou Áreas de atuação  

 

O profissional egresso do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária poderá atuar no 

mercado como consultor, de forma autônoma ou em instituições públicas e privadas, 

realizando projetos, estudos de impacto ambiental, estudos de viabilidade técnica 

econômica de empreendimentos, planejamento ambiental urbano, dentre outros.  

 

Como empreendedor ou profissional de construtoras, poderá supervisionar obras de 

infraestrutura de saneamento básico e de controle da poluição ao meio ambiente. 

 

Cabe aqui destacar que, o mercado atual tem demandado nosso engenheiro em frentes 

de trabalho inovadoras, tais como: 

 suporte técnico a órgãos públicos para o desenvolvimento de projetos e busca de 

fomento para obras de infraestrutura urbana; 

 desenvolvimento de projetos inerentes ao mercado de créditos de carbono; 

 estudo e implementação de tecnologias de remediação de passivos ambientais; 

 realização de testes de tratabilidade com vistas ao desenvolvimento de processos 

de tratamento de dejetos; 

 inovações em processos de geração de energia limpa. 

 

5. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

A organização curricular do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária está em 

consonância com sua missão, que é formar engenheiros ambientais e sanitaristas com 

competência técnica e humana e responsabilidade ética, tendo como objetivo propiciar o 

desenvolvimento dos conteúdos, numa perspectiva interdisciplinar e contextualizada. 
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A concepção de currículo do curso é mais ampla que a simples relação de disciplinas que 

o constituem. Assim, pode-se dizer que o currículo é colocado num contexto mais 

abrangente, como um conjunto de atividades desenvolvidas pela Instituição de Ensino, 

que afetam direta e indiretamente o processo ensino-aprendizagem, contribuindo para a 

aquisição, assimilação e produção do conhecimento, sendo permeado por questões 

sociais, políticas, econômicas, culturais e epistemológicas. Em uma modalidade mais 

restrita, a matriz curricular é compreendida não apenas como enumeração de disciplinas, 

mas de componentes curriculares, com estabelecimento de um campo de 

questionamentos relevantes, que proporcionam amadurecimento intelectual e motivação 

para a prática profissional. O suporte para a construção dos componentes curriculares 

está não apenas nas legislações em vigor, mas também num plano de desenvolvimento 

de habilidades intelectuais, atitudes e práticas esperadas no perfil do egresso. 

 

A organização curricular do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária está amparada em 

bases legais, bem como na concepção, missão, objetivos e perfil do egresso do Unileste e 

contempla disciplinas obrigatórias teórico-práticas, Estágios Supervisionados, Trabalho de 

Conclusão de Curso, Atividades Integradoras, Atividades Complementares, Iniciação 

Científica e Extensão. Na organização curricular estão contemplados estudos sobre 

diversidade, ética e meio ambiente, direitos humanos, estudos sobre cultura afro-brasileira 

e indígena e a Língua Brasileira de Sinais. Tal estrutura curricular é articulada com base 

nos critérios estabelecidos pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para o curso e 

nas Diretrizes Curriculares para os cursos de Graduação do Unileste. 

 

Dessa forma, a organização curricular demonstra por meio da inter e 

transdisciplinaridade, da relação teoria e prática, das situações problemas vivenciadas e 

dos conteúdos estruturados por eixos de formação, a coerência existente entre o 

processo de ensino-aprendizagem, a metodologia e os diferentes instrumentos de 

avaliação, além de refletir a coerência entre a concepção do curso e as Diretrizes 

Curriculares, propiciando o desenvolvimento do espírito científico e a formação de 

cidadãos autônomos.  
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Os componentes curriculares distribuídos ao longo do curso perfazem uma carga horária 

de 3.600 horas, divididas em núcleos de conteúdos, sendo 1939 horas de atividades 

teóricas, 642 de atividades práticas, 439 horas de atividades integradoras, 80 horas de 

Trabalho de Conclusão de Curso, 240 horas de Estágio Supervisionado e 400 horas de 

Atividades Complementares.  

 

O curso conta com 37 disciplinas obrigatórias, distribuídas entre os eixos de Formação 

Básica, Geral, Profissionalizante e Específico, além de uma disciplina optativa, cursada no 

10º período. Essas disciplinas contêm atividades teóricas e práticas e têm seus conteúdos 

complementados por atividades temáticas e projetos integradores e interdisciplinares, 

realizados do 1º ao 10º período do curso. 

 

O Estágio Supervisionado, o Trabalho de Conclusão de Curso e as Atividades 

Complementares têm como objetivos a inserção do futuro engenheiro ao mercado de 

trabalho e o envolvimento dos alunos com a sociedade, que se dá por meio da integração 

empresa-escola-sociedade.  
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5.1. Matriz Curricular   

O curso de Engenharia Ambiental e Sanitária possui 3600 horas a serem integralizadas 

em 5 anos, distribuídos em 10 períodos. Poderão integralizar o currículo em tempo 

inferior, os alunos que se enquadrarem nas seguintes situações: i) portadores de diploma 

e provenientes de transferências interna ou externa que tenham dispensa de disciplinas; 

ii) cursar disciplinas do mesmo curso em outro turno no Unileste 

 

Quadro 6 – Matriz curricular do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária do Unileste. 

Matriz Curricular - ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA 
 

Unileste 
 

ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA 
BACHARELA

DO 
DIURNO/ 
NOTURNO 

CH 
TOTAL 

3600 
Duraç
ão: 10 

1º PERIODO  CARGA HORÁRIA   

Componentes Curriculares 
Cla
s. 

Total Teoria Prática 
Atividade 
Integrador

a 
MSP 

Cálculo I FB 80 67   13   

Ciência, Pesquisa e Autoria FG 60     0 60 

Desenho Técnico  FB 80   67 13   

Geometria Analítica e Álgebra Linear FB 80 67   13   

Subtotal 300 134 67 39 60 

Atividades Complementares   40         

Atividade Integradora 
 

Modelagem de mecanismos dinâmicos e estáticos 

Total 340 134 67 39 60 

              

2º PERIODO  CARGA HORÁRIA   

Componentes Curriculares 
Cla
s. 

Total Teoria Prática 
Atividade 
Integrador

a 
MSP 

Algorítmos e Programação FB 80   67 13   

Cálculo II FB 80 67   13   

Física I FB 80 67   13   

Química e Materiais FB 80 67   13   

Subtotal 320 201 67 52 0 

Atividades Complementares   40         

Atividade Integradora   Aproveitamento de Energia Potencial Gravitacional 

Total 360 201 67 52 0 
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3º PERIODO  CARGA HORÁRIA   

Componentes Curriculares 
Cla
s. 

Total Teoria Prática 
Atividade 
Integrado

ra 
MSP 

Cálculo III FB 80 67   13   

Física II FB 80 67   13   

Laboratório de Física e Química FB 80   67 13   

Leitura, Textos e Contextos FG 60     0 60 

Subtotal 300 134 67 39 60 

Atividades Complementares   40         

Atividade Integradora    Aproveitamento de Energia Química 

Total 340 134 67 39 60 

              

4º PERIODO  CARGA HORÁRIA   

Componentes Curriculares 
Cla
s. 

Total Teoria Prática 

Atividad
e 

Integrad
ora 

MSP 

Estatística e Probabilidade FB 80 67   13   

Fenômenos de Transporte FB 80 67   13   

Filosofia e Ética FG 60 50   10   

Mecânica dos Sólidos FB 80 67   13   

Subtotal 300 251 0 49 0 

Atividades Complementares   40         

Atividade Integradora   Aproveitamento de Energia Solar 

Total 340 251 0 49 0 

              

5º PERIODO CARGA HORÁRIA   

Componentes Curriculares 
Cla
s. 

Total Teoria Prática 

Atividad
e 

Integrad
ora 

MSP 

Antropologia e Religião FG 60     0 60 

Biologia e Saúde Ambiental FE 80 67   13   

Química Orgânica e Ambiental FB 80 67   13   

Topografia e Cartografia FE 80   67 13   

Subtotal 300 134 67 39 60 

Atividades Complementares   40         

Atividade Integradora   Avaliação e Mitigação de Passivos Ambientais 

Total 340 134 67 39 60 
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6º PERIODO CARGA HORÁRIA   

Componentes Curriculares 
Cla
s. 

Total Teoria Prática 

Atividad
e 

Integrad
ora 

MSP 

Geoprocessamento e Sensoriamento 
Remoto 

FE 80 
  

67 13   

Hidráulica FE 80 67   13   

Mecânica dos Solos e Geologia FE 80   67 13   

Sistemas Estruturais e de Construção 
Civil 

FE 80 67   13   

Subtotal 320 134 134 52 0 

Atividades Complementares   40         

Atividade Integradora   
Vulnerabilidade Ambiental e Infraestrutura de 
Empreendimentos Particulares 

Total 360 134 134 52 0 

              

7º PERIODO CARGA HORÁRIA   

Componentes Curriculares 
Cla
s. 

Total Teoria Prática 

Atividad
e 

Integrad
ora 

MSP 

Ecologia Geral e de Ecossistemas 
Aquáticos 

FE 80 67   13   

Gestão de Resíduos Sólidos FE 80 67   13   

Hidrologia e Drenagem Urbana FE 80 67   13   

Sistemas de Abastecimento de Água e 
Esgotamento Sanitário 

FE 80 67   13   

Subtotal 320 268 0 52 0 

Atividades Complementares   40         

Atividade Integradora   
Viabilidade Técnica e Econômica para Obras de 

Saneamento Básico 

Total 360 268 0 52 0 
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8º PERIODO CARGA HORÁRIA   

Componentes Curriculares 
Cla
s. 

Total Teoria Prática 

Atividad
e 

Integrad
ora 

MSP 

Climatologia e Meteorologia FE 80 67   13   

Poluição Ambiental FE 80 67   13   

Tratamento de Água FE 80 67   13   

Tratamento de Esgoto e Efluentes 
Industriais 

FE 80 67   13   

Subtotal 320 268 0 52 0 

Atividades Complementares   40         

Atividade Integradora   
Projeto de Estações de Tratamento de Água e 

Esgoto 

Total 360 268 0 52 0 

              

9º PERIODO CARGA HORÁRIA   

Componentes Curriculares 
Cla
s. 

Total Teoria Prática 

Atividad
e 

Integrad
ora 

MSP 

Avaliação de Impactos e Riscos 
Ambientais 

FE 80 67   13   

Geotecnia e Recuperação de Áreas 
Degradadas  

FE 80 67   13   

Legislação, Licenciamento e Gestão 
Ambiental 

FE 80 67   13   

Subtotal 240 201 0 39 0 

Estágio Supervisionado FE 240   240     

Atividades Complementares   40         

Atividade Integradora   Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas 

Total   520 201 240 39 0 

              

10º PERIODO CARGA HORÁRIA   

Componentes Curriculares 

  

Total Teoria Prática 

Atividad
e 

Integrad
ora 

MSP 
  

Optativa FE 80 67   13   

Gestão e Economia de Recursos 
Hídricos 

FE 80 67   13   

Subtotal 160 134 0 26 0 

Trabalho de Conclusão de Curso FE 80 80       

Atividades Complementares   40         

Atividade Integradora   
Estudo de Impacto Ambiental de Empreendimentos 

de Médio Porte 
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Total 280 214 0 26 0 

              

              

RESUMO             

Componentes Curriculares   Total Teoria Prática 

Atividad
e 

Integrad
ora 

MSP 

Disciplinas   2880 1859 402 439 180 

     Formação Geral   240 50 0 10 180 

     Formação Básica   1120 737 201 182 0 

     Formação Específica   1520 1072 201 247 0 

Atividades Complementares   400 0 0 0 0 

Estágio Supervisionado   240 0 240 0 0 

Trabalho de Conclusão de Curso   80 80 0 0 0 

CARGA HORÁRIA TOTAL   3600 1939 642 439 180 

 

 

 

5.2. Conteúdos Curriculares 

 

A prática educativa no curso de Engenharia Ambiental e Sanitária contempla a seleção de 

conteúdos significativos para a concretização do perfil profissional pretendido para seus 

educandos. Conteúdo de ensino significativo é aquele capaz de transformar-se em 

suporte e/ou instrumento a serviço da autonomia cidadã de quem o utiliza na sua prática 

de vida, fortalecendo o conceito de sujeito histórico dos processos de aprender e de 

ensinar.  

 

Dessa forma, os conteúdos do curso foram definidos com base nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais, missão e objetivos do curso considerando a historicidade, a complexidade e a 

diversidade do fenômeno educativo. Esses princípios se materializam na organização dos 

eixos de formação geral, básica, profissionalizante e específico que contemplam os 

componentes curriculares, organizados em duas grandes áreas relacionadas ao 

Planejamento e Gestão Ambiental e à Infraestrutura de Saneamento.  
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No que se refere ao eixo de formação geral, as Diretrizes do Unileste indicam a 

implementação do Projeto de Formação Geral e Humanístico comum a todos os cursos. 

Esse projeto é parte integrante do eixo de formação geral dos currículos e está ligado a 

um movimento de reformulação curricular dos cursos de graduação, iniciado em 2012. Foi 

construído por uma equipe de docentes, coordenadores, colaboradores e diretores e 

propõe uma formação geral e humanística, de caráter transdisciplinar dos componentes 

curriculares, bem como a transversalidade de temas com base nos seguintes pilares: 

identidade do estudante, o estudante na sociedade, o estudante no mundo do trabalho, 

compreendendo esse estudante como ser singular, dotado de emoções, espiritualidade e 

subjetividade, mas, também, cidadão historicamente situado, sujeito em construção e em 

processo contínuo de formação. A dimensão proposta no projeto tem caráter processual, 

envolve vários componentes curriculares a saber:  i) disciplinas (Leitura, Textos e 

Contextos,  Ciência, Pesquisa e Autoria, Antropologia e Religião, Filosofia e Ética); ii) 

Atividades Complementares (componentes curriculares que enriquecem os 

conhecimentos e habilidades dos estudantes para o exercício da cidadania e das 

profissões, além de alargar os seus horizontes intelectuais e científicos); iii) Atividades 

Complementares Virtuais (atividades desenvolvidas em ambiente virtual de 

aprendizagem, também de cunho humanístico transdisciplinar); iv) Atividades 

complementares no âmbito da pesquisa e da extensão (as atividades de iniciação 

científica e de extensão são espaços privilegiados de aprendizagem e um mecanismo de 

produção, socialização e democratização do conhecimento acadêmico); v) Atividades 

integradoras (destinam-se à ações, por meio da incorporação de temas de relevância 

científica e/ou social e cultural, integrados aos demais componentes curriculares, em uma 

perspectiva transdisciplinar. Representa o trabalho efetivo discente, no exercício da 

autonomia e do protagonismo, sob a orientação, acompanhamento e avaliação do 

docente); vi) Projeto de Introdução à Educação Superior (é concebido como forma de 

acolhimento e inclusão do ingressante em sua singularidade e subjetividade, no início da 

vida acadêmica e ambientação ao curso). 

 

As disciplinas do eixo de formação geral, com exceção da disciplina Filosofia e Ética, são 

ofertadas na modalidade semipresencial e são comuns a todos os cursos de graduação, 
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obedecendo ao percentual de 20% permitido para essa modalidade nos cursos de 

graduação presencial. As disciplinas têm a carga horária de 60 horas, são desenvolvidas, 

acompanhadas e avaliadas por docentes. Os conteúdos são desenvolvidos em caráter 

institucional, utilizando-se de metodologia interativa e investigativa (fundamentação 

teórica, produção de conhecimento e socialização). Em atendimento ao Decreto 

5.626/2005, a disciplina LIBRAS, faz parte eixo de formação geral e poderá ser cursada 

pelo aluno como uma disciplina obrigatória ou optativa. No Curso de Engenharia 

Ambiental e Sanitária ela é ofertada como disciplina optativa na modalidade presencial, no 

10º período.  

 

O eixo de Formação Básica está organizado na forma de componentes curriculares 

comuns aos cursos da Escola Politécnica e ou entre cursos de outras Escolas. Tendo no 

seu elenco atividades, disciplinas, projetos cujos conteúdos são elementos agregadores 

que possibilitam ao aluno o desenvolvimento pleno do curso. Os conceitos adquiridos nas 

diversas atividades que compõem o eixo básico se constituem como fundamentos para as 

ações subsequentes para que o aluno tenha uma visão sistêmica e estratégica da sua 

área de formação profissional. Tem como objetivo fornecer o embasamento teórico-

prático necessário para que o aluno possa desenvolver o seu aprendizado. 

 

O núcleo de Formação Profissionalizante tem o objetivo de contribuir para a formação da 

identidade do profissional, integrando as subáreas de conhecimento por meio de um 

conjunto coerente de conteúdos que definem as atribuições, deveres e responsabilidades 

para a formação do profissional em Engenharia Ambiental e Sanitária. 

 

Já o eixo de Formação Específica, abrange os conhecimentos identificadores da 

formação profissional visando qualificar e habilitar o profissional em face das 

competências e habilidades específicas do graduado.  O eixo de Formação Específica 

articulado aos eixos de Formação Geral, Básica e Profissionalizante, possibilitam a 

construção ampla e contínua do conhecimento e auxiliam na formação de um profissional 

com perfil comprometido com os resultados de sua atuação, pautando sua conduta 
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profissional por critérios humanísticos e de rigor científico, bem como por referenciais 

éticos e legais.  

 

Destacam-se ainda, os conteúdos destinados ao Trabalho de Conclusão de Curso, 

Estágio Supervisionado e Atividades Complementares. 

 

O currículo do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária foi elaborado com o objetivo de 

possibilitar a construção de um perfil profissional que contemple as diferentes habilidades 

e competências necessárias para o egresso. Os conteúdos foram dispostos de forma a 

permitir que o egresso tenha formação multidisciplinar e visão sistêmica, com capacidade 

para utilização de metodologias e tecnologias de projeto, construção, operação e 

manutenção de sistemas sanitários, assim como para desenvolvimento de ações de 

planejamento, gestão e ordenamento ambiental, além de ações de avaliação, 

monitoramento e mitigação de impactos ambientais. 

 

As atividades propostas permitem ainda que o egresso tenha capacidade de se expressar 

e trabalhar em grupo, sempre pautado pelos princípios éticos, legais, a favor da 

segurança plena dos processos e obras, com constante visão dos valores 

socioambientais. 

 

5.2.1 Conteúdos curriculares transversais  

 

Em consonância com sua missão, o Unileste promove a formação da pessoa humana, 

pautada em valores éticos, cristãos, na responsabilidade ambiental e na ação social. Tais 

valores se expressam em ações contínuas e transversais ao currículo por meio do ensino, 

da extensão, e da pesquisa.  

 

Na busca permanente pela efetivação desses princípios, o curso atende ao disposto na 

Resolução CNE/CP nº 01/2004, sobre a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 

Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana com temáticas que são discutidas 

nos componentes curriculares do curso e, especificamente, nas atividades virtuais 

obrigatórias e em outras atividades curriculares, como: projetos de pesquisa e extensão; 
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seminários; dentre outras. Considerando seu caráter institucional, os componentes 

curriculares visam, ainda, numa abordagem global e sistêmica, possibilitar a análise e a 

reflexão sobre os elementos sociais, políticos, econômicos, ambientais, éticos, humanos e 

culturais, bem como, a valorização e o respeito às diferenças culturais e étnico-raciais 

inerentes à estrutura e a dinâmica das sociedades. 

 

A educação ambiental visa oferecer os conhecimentos necessários para interpretar os 

fenômenos complexos que configuram o meio ambiente; fomentar os valores éticos, 

econômicos e estéticos que constituem a base de uma autodisciplina, que favoreçam o 

desenvolvimento de comportamentos compatíveis com a preservação e melhoria desse 

meio ambiente, assim como as habilidades práticas necessárias à concepção e aplicação 

de soluções eficazes aos problemas ambientais (UNESCO, 1997). Nesse contexto, e, 

ainda, atendendo a Lei nº 9. 795 de 27 de abril de 1999 e o Decreto nº 4.281 de 25 de 

junho de 2002, sobre a Educação Ambiental, o Unileste busca desenvolver ações 

inseridas em diferentes componentes curriculares discutindo a temática, especificamente, 

em duas atividades virtuais obrigatórias e dois projetos integradores do curso de 

Engenharia Ambiental e Sanitária, em disciplinas como Poluição Ambiental, Avaliação de 

Impactos e Riscos Ambientais, Biologia e Saúde Ambiental e Gestão de Resíduos 

Sólidos, além de projetos de extensão. 

 

Em conformidade com o Parecer CNE/CP nº 8 de 06/03/12, na Resolução CNE nº 01 de 

30 de maio de 2012, sobre a Educação em Direitos Humanos, a responsabilidade da 

Instituição com a Educação em Direitos Humanos no ensino superior está ligada aos 

processos de construção de uma sociedade mais justa, pautada no respeito e promoção 

dos Direitos Humanos, buscando contribuir para a construção de valores que visam a 

práxis transformadora da sociedade, perpassando os espaços e tempos da educação. Vê-

se, com isso, que a inserção da Educação em Direitos Humanos no Ensino Superior deve 

ser transversalizada em todas as esferas institucionais, abrangendo também o ensino, a 

pesquisa e a extensão.  

 

5.3. Coerência do PPC com as Diretrizes Curriculares do Curso 
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A organização curricular foi proposta de forma a atender às Diretrizes Curriculares 

Nacionais estabelecidas na Resolução CNE/CES nº 11 de 11 de março de 2002, 

orientando a construção do conhecimento e garantindo a formação do profissional com as 

habilidades e competências definidas no perfil do egresso de Engenharia Ambiental e 

Sanitária. 

 

O atendimento aos princípios, fundamentos, condições e procedimentos da formação de 

engenheiros estabelecidos nas DCN é realizado por meio de diversas atividades e 

estratégias presentes no currículo do curso, conforme descrito a seguir. 

 

As disciplinas e atividades distribuídas no currículo são divididas em quatro núcleos de 

conteúdos, já mencionados no item 5.2 deste projeto, conforme a seguir: 

 

 Núcleo de Formação Básica: fornece embasamento teórico-prático necessário 

para que o profissional possa desenvolver o seu aprendizado;  

 Núcleo de Formação Geral: comum a todos os cursos, conforme Diretrizes do 

Unileste; 

 Núcleo de Formação Profissionalizante: fornece a identidade do profissional, 

sendo essencial para a formação do futuro profissional; 

 Núcleo de Conteúdos Específicos: responsável pelo aprofundamento dos 

conteúdos do núcleo de disciplinas profissionais, garantindo o aprimoramento e 

desenvolvimento das competências e habilidades estabelecidas neste projeto e a 

inserção no currículo do atendimento às peculiaridades locais e regionais. 

 

Esses núcleos de conteúdos estruturam o currículo do curso de Engenharia Ambiental e 

Sanitária e foram organizados por áreas de conhecimento em disciplinas e atividades, 

hierarquizadas e integradas horizontal e verticalmente, de modo que os futuros 

profissionais desenvolvam habilidades e competências de forma inter, multi e 

transdisciplinar.  
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Os estágios curriculares são realizados com orientação docente e supervisão pela 

empresa/instituição concedente do estágio. A programação dos estágios, totalizando 240 

horas de atividades, é definida previamente, em acordo com o docente orientador. Assim, 

as atividades de estágio definidas no currículo do curso atendem às exigências 

estabelecidas nas DCN dos cursos de engenharia. 

 

Em relação às Atividades Complementares, o currículo do curso também atende às DCN, 

pois as atividades são desenvolvidas em todos os períodos e totalizam, ao final do curso, 

400 horas. Essas atividades visam complementar e enriquecer a formação do engenheiro, 

estimulando a participação do aluno em projetos de extensão; programas de iniciação 

científica; monitorias; congressos, seminários e outras reuniões científicas; além das 

atividades virtuais temáticas obrigatórias para o curso. 

 

O currículo também contempla o desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso, 

com o objetivo de sintetizar e integrar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso. O 

TCC é realizado no último período, com carga horária total de 80 horas, sob orientação 

docente.  

 

Quanto à ênfase que deve ser dada à necessidade de se reduzir o tempo em sala de 

aula, favorecendo o trabalho multidisciplinar, individual ou em grupo, o currículo reserva, 

em cada período, a elaboração de Projetos Integradores sob a supervisão de docentes, 

com temas relacionados aos conteúdos do período e às práticas profissionais, visando ao 

aprimoramento dos estudos e à consolidação dos conhecimentos adquiridos em sala de 

aula.  

 

Assim, a articulação e o desenvolvimento dos conteúdos inseridos na organização 

curricular, por meio da formação de competências e desenvolvimento de habilidades, 

buscam alcançar o perfil do egresso de Engenharia Ambiental e Sanitária. 

 

Os componentes curriculares encontram-se sintetizados no Quadro 7. 
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Quadro 7 – Componentes curriculares do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária do Unileste. 

DISTRIBUIÇÃO DOS COMPONENTES CURRICULARES CONFORME - DCN  

 RESOLUÇÃO CNE/CES 11 DE 11/3/2002 

FORMAÇÃO REQUISITADA PELAS DCN 
DISCIPLINAS/COMPONENTES 

CURRICULARES 
CH 

Formação Básica  

Carga Horária Total: 1040h 

Percentual: 28,89% 

Desenho Técnico 80 

Algoritmos e Programação 80 

Estatística e Probabilidades 80 

Cálculo I, Cálculo II e Cálculo III 240 

Geometria Analítica e Álgebra Linear 80 

Física I e Física II 160 

Química e Materiais 80 

Laboratório de Física e Química 80 

Mecânica dos Sólidos 80 

Fenômeno de Transportes 80 

Formação Geral 

Carga Horária Total: 240h 

Percentual: 6,67% 

Ciência, Pesquisa e Autoria 60 

Leitura Textos e Contextos 60 

Filosofia e Ética 60 

Antropologia e Religião 60 

Formação Profissionalizante 

Carga Horária Total: 480h 

Percentual: 13,33% 

Topografia e Cartografia 80 

Sistemas Estruturais e de Construção Civil 80 

Biologia e Saúde Ambiental 80 

Hidráulica 80 

Mecânica dos Solos e Geologia 80 

 Química Orgânica e ambiental 80 

Formação Específica 

Carga Horária Total: 1.840h 

Percentual: 51,11% 

Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto 80 

Hidrologia e Drenagem Urbana 80 

Gestão de Resíduos Sólidos 80 

Sistemas de Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário 

80 

Ecologia Geral e de Ecossistemas Aquáticos 80 

Climatologia e Meteorologia 80 

Tratamento de Água 80 

Tratamento de Esgoto e Efluentes Industriais 80 

Poluição Ambiental 80 

Avaliação de Impactos e Riscos Ambientais 80 
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Geotecnia e Recuperação de Áreas Degradadas 80 

Legislação, Licenciamento e Gestão Ambiental  80 

Gestão e Economia de Recursos Hídricos 80 

Optativa 80 

Trabalho de Conclusão de Curso 80 

Atividades Complementares 400 

Estágio Supervisionado 240 

TOTAL 3600 

 

5.4. Ementário e Bibliografia  

 

As ementas das disciplinas e a bibliografia são revisadas e atualizadas periodicamente 

pelo Núcleo Docente Estruturante, com a participação de outros docentes da Instituição, 

buscando adequação e visão plena dentro das áreas específicas, assim como integração 

dos conteúdos.  

 

O ementário e a bibliografia básica e complementar estão apresentados no Apêndice I. 

 

6. PROPOSTA PEDAGÓGICA 

 

Enquanto instituição católica, o Unileste preza pela qualificação profissional e ética de 

seus egressos, que atuarão em diferentes áreas do conhecimento, comprometendo-se 

com as questões sociais do seu entorno e zelando por um desenvolvimento regional 

sustentável. Dessa forma, o Unileste acredita que o perfil do profissional para os novos 

tempos precisa estar pautado na solidariedade, no senso de justiça, bem como no 

respeito ao ser humano, às normas e às leis.  

 

Defende, também, que o educando precisa estar apto a construir a sua própria história, 

tendo equilíbrio e respeito a todas as manifestações culturais, como parte integrante do 

processo de aprimoramento do ensino, da prática investigativa e do serviço ao outro. 

Considera, ainda, que a ética deverá permear toda a formação acadêmica de seus 

alunos, bem como sua vivência como profissional e cidadão. 
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Em consonância com esse posicionamento, o compromisso educacional do Unileste visa 

promover a educação de qualidade, manifestada nos currículos dos cursos, tendo em 

vista uma educação humana e cristã, e voltando-se para a construção coletiva do saber e 

do agir.  

 

A concepção do conhecimento, como entendimento do mundo vivo e continuado, requer 

atualização permanente da comunidade acadêmica, assim como integração e interação 

da instituição de ensino superior com os diversos grupos sociais, principalmente no seu 

entorno, de modo que sua vivência se paute em valores, tais como verdade, liberdade, 

fraternidade e justiça. 

 

Formar o profissional na concepção humanista, crítica e reflexiva pressupõe adotar 

metodologias que privilegiem a reflexão e o conhecimento na perspectiva inter, multi e 

transdisciplinar e que possibilite a participação interativa de todos os agentes envolvidos 

nos processos de ensino-aprendizagem. Sendo assim, os estudantes são estimulados, 

desde o ingresso na graduação, a realizar leituras da realidade social e profissional com 

vistas à articulação teoria e prática.  

 

Na essência, deseja-se alcançar uma atitude consciente frente à realidade que se quer 

transformar e os conhecimentos e habilidades que se quer adquirir, priorizando um 

processo de aprendizagem centrado na tomada de decisões por conta própria e 

fortalecendo a autonomia no pensar e no atuar do estudante. 

 

Nesse sentido, os componentes curriculares contemplam disciplinas obrigatórias teórico-

práticas, estágios, atividades complementares, projetos interdisciplinares, atividades 

integradoras, Trabalho de Conclusão de Curso, extensão e iniciação científica que são 

agrupados nos eixos de formação. 

 

A estrutura curricular, buscando a concretização da missão institucional e do curso, está 

centrada numa prática científico-pedagógica que possibilita a formação de um profissional 
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capaz de exercer as condições de formação humana, considerados fundamentais na vida 

pessoal e no mundo do trabalho, tais como: compromisso com as questões 

socioeducativas, conduta ética, criatividade, autocontrole, flexibilidade, dentre outros. 

Dessa forma, a prática pedagógica se pauta em ações teórico-práticas investigativas, 

dialógicas e interdisciplinares, e visam produzir aprendizagens significativas que, por meio 

da problematização, transformem os espaços educativos em locais de discussão, de 

aprofundamento de conceitos, de trocas e, principalmente, de estimulação volitiva da 

aprendizagem como processo de prazer pelo seu efeito de crescimento. 

 

 

6.1. Metodologia de Ensino 

 

A educação se dá pela constante integração do sujeito com seu universo social, que lhe é 

exclusivo, no que se refere à produção histórica e cultural. Concebe-se homem integrado 

aquele capaz de ajustar-se à realidade, criando e recriando os contextos históricos, 

envolvido e comprometido com as questões culturais, produtivas e políticas, decidindo e 

interferindo no processo de transformação desta mesma realidade. 

 

O projeto de formação dos estudantes do Unileste sustenta-se na crença sobre a 

capacidade dos sujeitos aprendentes de desenvolverem sua consciência crítica, estando 

preparado para dialogar com as diferenças, tomar decisões, ou seja, atuar com autonomia 

e com responsabilidade social e política, tanto no âmbito da vida profissional, quanto em 

relação às outras demandas da vida social. 

 

Dessa forma, as diretrizes pedagógicas do Unileste estão pautadas em metodologias 

ativas, nas quais o estudante é convidado a fazer seu próprio percurso acadêmico de 

forma autônoma e construtiva, sendo chamado para produção do seu próprio 

conhecimento. Assim, a organização curricular do curso Engenharia Ambiental e Sanitária 

volta-se para a dimensão complexa do trabalho intelectual, fundamentando-se na prática 

investigativa, na descoberta e no serviço ao outro. Para tanto, articula o ensino, a 

iniciação científica/pesquisa, a extensão, de forma a direcionar a formação do estudante 
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para conhecimentos culturais, científicos e técnicos, além dos conteúdos éticos e cristãos, 

com o propósito permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional. 

 

A intervenção pedagógica é baseada na ação do estudante como elemento constitutivo 

do fazer pedagógico. Isso significa que, diferentemente de se pensar em colocar o 

estudante para realizar tarefas e trabalhos, deve-se entender que o trabalho do estudante 

compõe a ação pedagógica.  O estudante precisa assumir um papel cada vez mais ativo, 

buscando efetivamente conhecimentos significativos aos objetivos da aprendizagem, 

modificar e agregar ideias e interagir com outros atores do processo educativo num ato 

coletivo e comprometido, constituindo-se numa relação de troca entre os envolvidos. Essa 

troca encontra espaço na rotina das aulas semanais como também nas atividades 

complementares e atividades integradoras presentes em cada um dos períodos do curso, 

nas quais temas como Educação Ambiental, Diagnósticos e Análises Ambientais, Projetos 

de Controle Ambiental, Licenciamento Ambiental, dentre outros norteiam a integração dos 

conteúdos de cada disciplina. 

 

Importante destacar a intervenção e a mediação do professor no sentido de favorecer o 

diálogo, que permite um trabalho coletivo e potencializa relações de respeito e confiança. 

 

Nesse sentido, o curso de Engenharia Ambiental e Sanitária enfatiza em seu currículo 

uma prática pedagógica crítica, reflexiva e transformadora, a partir de uma visão 

multidisciplinar e interdisciplinar, articulando teoria e prática, destacando as inter-relações 

estabelecidas entre os diferentes saberes, fundamentando-se nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais, na Missão Institucional e nas demandas mercadológicas. 

 

No exercício de sua missão educativa, o curso tem buscado o diálogo permanente entre o 

ensino, a pesquisa e a extensão, procurando envolver ativamente o aluno com atividades 

que os levem a pensar, raciocinar, observar, refletir, entender, combinar, que em 

conjunto, caracteriza uma metodologia ativa, gerando um ambiente de aprendizagem 

significativa. Esse ambiente possibilita um trabalho cooperativo, o desenvolvimento de 

projetos integradores, a solução de problemas, a construção de conhecimentos, as 



 
 
Centro Universitário do Leste de Minas        

 

 
Projeto Pedagógico de Curso: 

Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária 
 Escola Politécnica 

 
 

67 

 

habilidades e competências, o uso de tecnologias, por meio de diferentes plataformas e 

recursos midiáticos que transformam ideias em resultados e ainda promovem a interação 

entre estudantes e professores. 

 

As metodologias utilizadas no curso pautam-se na articulação teoria e prática, aliando-se 

às práticas multi e interdisciplinares, tais como oficinas pedagógicas, visitas técnicas, 

experimentações e simulações em laboratórios, seminários, trabalhos individuais e/ou em 

grupos, estudos de casos, vídeo conferências, mesas redondas, atividades integradoras, 

projetos interdisciplinares, grupos de estudo, pesquisas de campo, exposições técnicas, 

artísticas e culturais, dentre outras. Utiliza-se ainda, a prática de monitoria e estágios, 

oportunizando aos alunos condições de enriquecimento e promoção da melhoria do 

processo ensino-aprendizagem. A inclusão de recursos tecnológicos como estratégia 

metodológica é uma necessidade atual por se tratar de um conhecimento imprescindível 

em qualquer área da atividade humana.  

 

Assim, o Unileste atento às novas demandas e transformações que emergem no contexto 

educacional a partir das tecnologias de informação e comunicação, cria estratégias e 

mecanismos para assessorar discentes e docentes no desenvolvimento, implementação e 

uso de ambientes virtuais nas práticas educativas. Para tal, busca fazer uso de 

metodologias e ferramentas de educação a distância - EaD - baseadas na internet, que 

efetivamente favoreçam, estimulem e conduzam à aprendizagem. 

 

 

6.1.1 Desenvolvimento do Processo de Ensino-Aprendizagem 

 

O desafio de contribuir com a formação do educando, num momento de mudanças e 

incertezas e a necessidade de resgatar valores tão importantes condizentes com a 

sociedade contemporânea torna o processo de ensino e aprendizagem uma obra de 

reconstrução permanente, dinâmica entre sujeitos que se influenciam mutuamente, sendo 

essencial saber ler a realidade com perspicácia, para nela saber intervir com autonomia. 
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Nesse sentido, o curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, em sintonia com os 

propósitos de uma educação de qualidade que promova a aprendizagem e o crescimento 

do aluno de forma responsável e autônoma, utiliza ambientes de aprendizagem 

diversificados. A sala de aula é um espaço de construção e socialização de 

conhecimentos e cultura, com características peculiares de interações pessoais e 

interpessoais. É na sala de aula que se dá o encontro de diferentes saberes, é onde, 

professores e alunos criam e recriam o processo de ensinar, aprender e pesquisar, numa 

atitude questionadora, de busca e inquietação, caracterizada por uma relação dialógica do 

papel orientador e diretivo do professor e da ação do aluno, implicando em campos de 

possibilidades de novos conhecimentos. As formas de relacionamento entre professor e 

aluno são elementos importantes do ensinar e aprender. Ao reconhecer os alunos como 

sujeitos da aprendizagem, o professor possibilita relações pedagógicas mais 

cooperativas, participativa e solidária propiciando uma nova relação com o conhecimento. 

 

O uso do ambiente virtual constitui-se como outro espaço de aprendizagem, gerado pela 

demanda e contexto atual que estão em sintonia com a linguagem predominante da 

cultura juvenil moderna (digital). Essa nova abordagem permite flexibilidade e possibilita o 

acompanhamento do conteúdo a partir de qualquer lugar com acesso à Internet, além de 

permitir o desenvolvimento de novas habilidades cognitivas.  No ambiente virtual as 

possibilidades de uma relação mais personalizada entre todos os envolvidos no processo 

educativo aumentam, pois é possível realizar os exercícios e leituras propostos, participar 

dos fóruns, esclarecer dúvidas e se envolver com outras atividades disponibilizadas, 

graças ao uso das novas tecnologias de informação e comunicação.  

 

A utilização de ambientes, espaços virtuais e metodologias de ensino-aprendizagem 

virtuais configuram-se em estratégias inovadoras para o desenvolvimento de 

componentes curriculares nos cursos de graduação.  Nesses espaços, as disciplinas 

ofertadas na modalidade semipresencial permitem que os docentes e discentes mesmo 

separados espacial e temporalmente, interajam efetivamente no processo de ensino-

aprendizagem, como também se torna um ambiente rico de aprendizagem pautado na 

autonomia discente. Assim, não há incompatibilidade e muito menos concorrência entre 
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os ambientes e disciplinas semipresenciais e presenciais. Há uma convergência de 

propósitos e objetivos de forma que ambas contribuam para o êxito do processo de 

ensino-aprendizagem. 

 

Uma prática metodológica que prima pela interação dos sujeitos se efetiva por meio de 

diferentes ambientes de aprendizagem. Nessa perspectiva, a sala de aula, os 

laboratórios, as instituições escolares e não escolares, entre outros, podem e devem atuar 

de forma complementar, contribuindo para o êxito do processo de ensino-aprendizagem. 

Considera-se, assim, que o processo de ensino-aprendizagem inclui, além da aula 

propriamente dita, todas as atividades acadêmicas nas quais ocorra trabalho efetivo do 

discente na construção de conhecimentos, sejam promovidos de forma presencial ou 

semipresencial. 

 

 

6.1.2 Atividades Integradoras 

 

A principal consequência da sociedade do conhecimento é necessidade de uma 

aprendizagem ao longo de toda vida, que segundo Jacques Delors (1996) está 

fundamentada em quatro pilares, que são, concomitantemente, do conhecimento e da 

formação continuada, a saber: i) aprender a conhecer: é necessário tornar prazeroso o 

ato de compreender, descobrir, construir e reconstruir o conhecimento para que não seja 

efêmero, para que se mantenha ao longo do tempo e para que valorize a curiosidade, a 

autonomia e a atenção permanentemente; ii) aprender a fazer: não basta preparar-se 

com cuidados para inserir-se no setor do trabalho. A rápida evolução por que passam as 

profissões pede que o indivíduo esteja apto a enfrentar novas situações de emprego e a 

trabalhar em equipe, desenvolvendo espírito cooperativo e de humildade na reelaboração 

conceitual e nas trocas, valores necessários ao trabalho coletivo. Ter iniciativa e intuição, 

gostar de certa dose de risco, saber comunicar-se e resolver conflitos e ser flexível, 

complementam dentre outros, o agir do sujeito aprendente.  iii) aprender a conviver: no 

mundo atual, este é um importantíssimo aprendizado por ser valorizado quem aprende a 

viver com os outros, a compreendê-los, a desenvolver a percepção de interdependência, 
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a administrar conflitos, a participar de projetos comuns, a ter prazer no esforço comum; iv) 

aprender a ser: é importante desenvolver sensibilidade, sentido ético e estético, 

responsabilidade pessoal, pensamento autônomo e crítico, imaginação, criatividade, 

iniciativa e crescimento integral da pessoa em relação à inteligência para que as pessoas 

sejam capazes de construir a sua própria história com dignidade e valorizar a do próximo.  

 

Assim, as atividades integradoras devem oportunizar a vivência de situações que 

desenvolva o aprendizado da convivência coletiva e do respeito ao outro, do aprender 

continuamente, do fazer de forma criativa, autônoma e ética. Objetivam possibilitar o 

envolvimento de docentes e discentes na busca da inter e transdisciplinaridade, dando 

sentido prático para o referencial teórico trabalhado no respectivo curso/período letivo, e 

ainda articula e explora a unicidade do conhecimento, acelerando os mecanismos de 

correlação dos conteúdos desenvolvidos nos diversos componentes curriculares, 

superando a fragmentação do conhecimento. Tais atividades articulam-se aos 

componentes curriculares previstos em cada período e compõem o efetivo trabalho 

discente, numa perspectiva interdisciplinar.  

 

No curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, as atividades integradoras visam 

principalmente dar a oportunidade ao aluno de realizar atividades associadas à vida 

profissional, de forma a integrar o conhecimento dos diversos saberes. Nos períodos de 

formação básica, 1º ao 4º, as atividades integradoras são realizadas em comum com 

todos os cursos da Escola Politécnica da área de Engenharia. A partir do 5º período, 

atividades associadas a temas específicos de atuação do engenheiro ambiental e 

sanitarista são realizadas com temas nas áreas de Planejamento Ambiental, Diagnóstico 

de Saneamento e Passivos Ambientais, Licenciamento Ambiental, Uso de ferramentas de 

geoprocessamento em gerenciamento ambiental e Projetos na área de saneamento. 

 

No Apêndice II encontram-se descritas as atividades integradoras de cada período do 

Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária. 
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6.1.3 Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC’s) no 

Processo Ensino-Aprendizagem 

 

A construção do conhecimento pertinente na contemporaneidade é um processo 

contínuo, que pode ser potencializado através de interações planejadas nos diversos 

ambientes nos quais o processo de ensino aprendizagem se dá, inclusive nos de natureza 

virtual. Tais ambientes objetivam contribuir para a formação dos estudantes no uso de 

tecnologias convergentes da internet como instrumento nos processos de 

autoaprendizagem e de aplicação de conhecimentos na sociedade da informação. 

   

Em função da disponibilidade dos meios de comunicação e da cultura da aprendizagem 

colaborativa e contínua, o ato de planejar envolve ações e situações nas quais interagem, 

constantemente, professor/estudantes, estudantes/estudantes e outros sujeitos. Nesse 

caso, as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) sugerem ao docente um 

distanciamento do discurso monológico da resposta certa, da sequência linear de 

conteúdos curriculares, de estruturas rígidas dos saberes, previamente, determinado.  

Assim, o uso das TICs demandam na ação de planejar, novas posturas pedagógicas que 

valorizem a flexibilidade, a interconectividade, a diversidade e a variedade nas relações 

dos sujeitos na sociedade da comunicação e da informação. 

 

 

6.1.4 Atividades de Tutoria – Modalidade Semipresencial 

 

O curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, em sua organização curricular, oferta 

disciplinas na modalidade semipresencial, conforme indica a Portaria nº 4.059, de 10 de 

dezembro de 2004, em seu parágrafo 1º “As instituições de ensino poderão introduzir, na 

organização pedagógica e curricular de seus cursos reconhecidos, a oferta de disciplinas 

integrantes do currículo que utilizem modalidade semipresencial”, respeitando o parágrafo 

2º do artigo 1º da mesma Portaria, que diz: “poderão ser ofertadas disciplinas referidas no 
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caput, integral ou parcialmente, desde que essa oferta não ultrapasse 20% da carga 

horária total do curso”. 

 

Essa modalidade propicia novas formas e oportunidades de aprendizagem, cria espaços 

virtuais de interação e reorganiza de maneira flexível as dimensões espaciais e temporais 

dos processos educacionais. Possibilita ainda ampliar os espaços de aprendizagem, que 

não mais se restringem a salas de aula físicas. Além disso, gera a reinvenção da prática 

pedagógica, de experiência promotora de maior autonomia dos estudantes, de acesso às 

tecnologias de informação e comunicação e de um redimensionamento do papel dos 

professores e estudantes.  

 

As disciplinas ofertadas na modalidade semipresencial compõem o eixo de Formação 

Geral, distribuídas entre o 1º e 5º períodos, com carga horária de 60 horas. As disciplinas 

são desenvolvidas, acompanhadas e avaliadas por docentes, de acordo com a formação 

nas respectivas áreas, por meio de encontros presenciais e virtuais durante o semestre 

letivo. São elas:  

 

Ciência, Pesquisa e Autoria 

 

Competências e habilidades  

 Desenvolver habilidades de estudo e leitura.  

• Conhecer os fundamentos da construção do conhecimento 

científico: o problema científico, a hipótese científica e a investigação científica. 

• Entender as diferenças entre linguagem científica e linguagem comum.  

• Identificar os elementos básicos do método científico.  

• Entender a adequação das diferentes abordagens metodológicas às diferentes 

áreas do saber científico. 

• Compreender as fases da investigação científica: planejamento, elaboração do 

projeto de pesquisa, execução, análise dos dados e divulgação. 

 

Leitura, Textos e Contextos   



 
 
Centro Universitário do Leste de Minas        

 

 
Projeto Pedagógico de Curso: 

Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária 
 Escola Politécnica 

 
 

73 

 

 

Competências e habilidades  

 Compreender e utilizar a língua portuguesa enquanto geradora de significação e 

integradora da organização do mundo e da própria sociedade. 

 Ampliar a competência linguística, desenvolvendo as habilidades de ler, 

compreender e produzir textos coesos, coerentes e autênticos, em distintos 

gêneros textuais. 

 Considerar a língua portuguesa como fonte de legitimação de acordos e 

condutas sociais e como representação simbólica de experiências humanas 

manifestadas nas formas de sentir, pensar e agir na vida social. 

 

 

Antropologia e Religião  

Competências e habilidades desenvolvidas  

 Conhecer e compreender os fatores pessoais, sociais e culturais que influenciam 

nas escolhas, opções e condições de caráter afetivo e religioso dos sujeitos. 

• Compreender as culturas religiosas numa perspectiva multicultural e 

fenomenológica. 

• Compreender o ser humano em suas expressões culturais e religiosas. 

 

 

Formas de operacionalização das disciplinas 

 
As disciplinas Ciência, Pesquisa e Autoria (1º período), Leitura, Textos e Contextos (3º 

período) e Antropologia e Religião (5º período) serão ofertadas na modalidade 

semipresencial a todos os cursos de graduação do Unileste, com carga horária de 60 

horas, por meio do portal acadêmico da instituição.  Os conteúdos das disciplinas serão 

desenvolvidos em caráter institucional, utilizando-se de metodologia interativa e 

investigativa (fundamentação teórica, produção de conhecimento e socialização). A 

avaliação somativa ocorrerá nos encontros presenciais.  Na disciplina Leitura, textos e 

contextos poderão ocorrer práticas de avaliação online, como as atividades de produções 

textuais, entre outras. Todas as disciplinas terão no mínimo quatro encontros presenciais.   
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Os professores responsáveis pelas disciplinas semipresenciais assumem, entre outras, as 

seguintes responsabilidades:  

 

 Criar condições de aprendizagem por meio de discussões, da proposição de 

situações-problema e da ampliação dos temas apresentados nos materiais 

didáticos. 

 Organizar situações de aprendizagem que contribuam para que o estudante 

desenvolva sua autonomia. 

 Acompanhar o processo de organização dos estudos pessoais e coletivos dos 

estudantes. 

 Valorizar os conhecimentos e as experiências dos estudantes, propondo 

discussões e atividades que contribuam para o desenvolvimento de novos 

esquemas mentais. 

 Responder às solicitações dos estudantes e esclarecer suas dúvidas. 

 Mediar discussões nos ambientes de interação, de forma contextualizada e 

significativa. 

 Incentivar e mediar o trabalho cooperativo entre os estudantes. 

 Instigar a participação dos estudantes nos espaços de interação. 

 Intermediar, quando necessário, as relações entre os estudantes e a direção do 

curso. 

 Orientar o estudante na elaboração de atividades diversas e de projetos de 

pesquisa. 

 Avaliar atividades elaboradas pelos estudantes e fornecer feedback, apontando 

pontos fortes e aspectos a serem aprimorados para o alcance dos objetivos 

propostos.                

    

7. ATIVIDADES ARTICULADAS AO ENSINO 
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No curso de Engenharia Ambiental e Sanitária do Unileste as atividades acadêmicas 

envolvem estudos teóricos e práticos dos conteúdos de formação geral, básica e 

específica, sendo complementados com projetos de pesquisa, extensão e eventos 

técnico-científicos. Há diversas atividades propostas pela instituição, pelo curso e pelos 

docentes a fim de oportunizar o aprimoramento e a consolidação da aprendizagem, 

corroborando o desenvolvimento das competências e habilidades do estudante previstas 

no perfil do egresso. Dentre as atividades articuladas ao ensino no curso, destacam-se os 

projetos interdisciplinares, o estágio curricular, o Trabalho de Conclusão de Curso, as 

atividades complementares, as atividades integradoras, a iniciação científica e a 

extensão.  

 

No que se refere à iniciação científica o curso estimula o desenvolvimento de projetos de 

pesquisa por meio do Programa de Iniciação Científica Institucional (IC), 

PROBIC/FAPEMIG e em parcerias com outras instituições.  

 

Os projetos de caráter extensionistas são desenvolvidos pelos professores em parceria 

com outros cursos da Instituição. As atividades de extensão consistem em viabilizar ao 

discente a interação entre a teoria e a prática, o que vem favorecer o aprimoramento do 

processo ensino-aprendizagem. 

 

No âmbito institucional, ocorrem atividades de natureza técnico-científica, como a 

realização da Semana de Iniciação Científica e Extensão. Estes eventos abordam temas 

diversificados e relacionados ao contexto regional e nacional, possibilitando ao discente o 

conhecimento de aspectos e questões envolvidas com a sua realidade.  

 

No âmbito do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, são realizadas atividades 

acadêmicas, tais como, Congresso da Escola Politécnica, Sábado Tecnológico, Sábado 

Ambiental e Projeto Interdisciplinar, organizadas com o intuito de criar novas formas de 

aprendizado, despertando a aprendizagem motivada pela dúvida, discussão, 

contextualização, tornando o aluno o sujeito do processo do conhecimento.   
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Os Trabalhos de Curso possibilitam também a articulação do ensino com a pesquisa e a 

extensão, pois nesta atividade o discente desenvolve projetos que permitem colocar em 

prática os conhecimentos adquiridos ao longo do curso. 

 

Atividades Complementares são desenvolvidas pelos discentes, por meio de múltiplos 

instrumentos teóricos e/ou práticos, de forma presencial ou à distância, em situações e 

oportunidades voltadas para a formação do perfil profissional do egresso. Essas 

atividades integram o currículo do estudante como conhecimentos, habilidades e 

competências adquiridas durante a graduação, inclusive fora do ambiente acadêmico. 

 

Os Estágios, tanto o obrigatório quanto o não obrigatório, compõem uma parte importante 

do processo de aprendizagem do estudante. Nas atividades desenvolvidas no estágio o 

aluno vivencia a prática profissional, constrói o conhecimento, desenvolve o senso crítico 

para a resolução de problemas abrangendo os aspectos técnicos, culturais, científicos, 

éticos e humanos. A vivência desenvolvida pelo aluno durante o Estágio propicia o 

desenvolvimento do exercício da profissão permitindo uma relação mais efetiva com o 

mercado de trabalho.  

 

7.1. Estágio Curricular 

 

O Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, 

que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando 

o ensino regular em instituições de educação superior. Os estágios propiciam a 

complementação do ensino-aprendizagem, a fim de se constituírem em instrumentos de 

integração, em termos de experiência prática, de aperfeiçoamento técnico cultural, 

científico e de relacionamento humano.  Dizem respeito ao processo da formação 

educacional e profissional do estudante, ambas garantidas pela Constituição Federal de 

1988 e pela Lei nº 9.394/96 (LDB), contemplando, assim, a aplicação prática das teorias 

aprendidas em sala de aula. 
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Os estágios propiciam a complementação do ensino e da aprendizagem, a fim de se 

constituírem em instrumentos de integração, em termos de experiência prática, de 

aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e de relacionamento humano. São planejados, 

realizados, acompanhados e avaliados em conformidade com a Lei 11.788, de 25 de 

setembro de 2008, com as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de Engenharia, 

Resolução CNE/CES nº 11, de 11 de março de 2002, além do Regulamento de Estágio 

aprovado pelo Conselho de Curso. 

 

O estágio possui duas modalidades: 

 Estágio Obrigatório – definido como tal no projeto de curso de Engenharia 

Ambiental e Sanitária, cuja carga horária é requisito para aprovação e obtenção do 

diploma. Suas especificidades são definidas e acompanhadas pelo Conselho de 

Curso, em normatização específica.  

 

 Estágio Não Obrigatório – é uma atividade opcional, acrescida à carga horária 

regular e obrigatória, com o intuito de complementar a formação por meio de 

vivência de experiências próprias da situação profissional. De acordo com a Lei 

11.788, de 25 de setembro de 2008 para esta modalidade de estágio é compulsória 

a concessão de bolsa ou outra forma de contraprestação que venha a ser 

acordada, bem como a do auxilio transporte e recesso remunerado. 

 

Para realizar o estágio em qualquer modalidade, a matrícula e a frequência regular do 

discente são requisitos legais. O aluno firmará Termo de Compromisso de Estágio - TCE, 

atestando ciência das normas, da organização e do programa de estágio. O estágio 

possui acompanhamento efetivo pelo professor orientador da instituição de ensino e por 

supervisor da parte concedente, comprovado por vistos nos relatórios, sem os quais não 

haverá o seu aproveitamento.  

 

A realização do estágio está condicionada a existência de convênio para a concessão de 

estágio entre o Unileste e a instituição/empresa concedente. Os documentos referentes 

ao estágio são disponibilizados no site institucional. Os procedimentos para orientação e a 
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supervisão dos estudantes, as atribuições e demais assuntos pertinentes ao estágio, 

constam do Regulamento de Estágio do curso. O estágio não obrigatório será 

considerado como atividade complementar. Para sua comprovação, exigir-se-ão 

documentos que atestem o cumprimento da carga horária estabelecida. 

 

É importante registrar que, no sentido de impulsionar o programa de estágio do curso, a 

coordenação e o NDE, constantemente, atuam junto a diversas instituições da região 

desenvolvendo projetos de extensão na área da engenharia ambiental e sanitária. Por 

meio desses projetos, diversos alunos tornam-se aptos a participar como estagiários. 

Neste processo, instituições carentes e prefeituras da região, parceiras do Unileste, são, 

geralmente, beneficiadas com projetos diversos, tais como: projetos de instalações de 

tratamento de água, disposição adequada dos dejetos, arborização de vias públicas, 

educação ambiental, entre outros. 

 

Ainda no sentido de apoiar o programa de estágio, a instituição possui um trabalho 

contínuo para firmar parcerias com empresas da região. Assim, empresas são contatadas 

com o intuito de se apresentar o programa de estágio do curso e demonstrar a 

capacidade dos alunos. 

 

7.1.1  Acompanhamento do estágio 

 

A atividade de orientação de estágio é de responsabilidade de um professor designado 

pela coordenação do curso e a supervisão é realizada pelo profissional do campo. O 

curso possui regulamento de estágio, elaborado pelo NDE e aprovado pelo Conselho de 

Curso em consonância com as normas institucionais e o Manual de estágio institucional. 

Algumas atribuições do Professor Orientador: (i) acompanhar e assessorar o estagiário 

durante o desenvolvimento do estágio; (ii) avaliar o cumprimento das atividades previstas 

no plano de trabalho pelo estagiário; (iii) orientar a elaboração do plano de estágio 

(programa e cronograma); (iv) fornecer ao estagiário todas as informações necessárias ao 

seu desempenho profissional. 
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O Professor Orientador, ao longo do semestre de estágio, realiza encontros presenciais 

com o aluno com intuito de definir o cronograma e as atividades a serem realizadas, de 

forma a articular as práticas da instituição/empresa com o Projeto Pedagógico do Curso. 

Além disso, a orientação se conduz de forma a auxiliar o aluno na confecção de relatórios, 

bem como no esclarecimento de dúvidas relacionadas às atividades do estágio.  

 

Para o cumprimento do estágio, o aluno deve formular um relatório final a ser avaliado 

pelo Professor Orientador. A apresentação deste relatório ou qualquer outro tipo de 

produção do aluno à instituição/empresa concedente do estágio está condicionada aos 

termos do convênio.  

 

As atividades práticas, simuladas ou reais, são promovidas ao longo do curso, com o 

objetivo de proporcionar condições reais do exercício profissional, por meio da integração 

entre os diversos atores envolvidos com a educação. Essas atividades, de diferentes 

naturezas, promovem a articulação de teorias estudadas às propostas de ensino e às 

práticas desenvolvidas pelos discentes nos espaços escolares e não escolares. Há, 

também, a preocupação de se promover a aproximação do aluno com aspectos mais 

significativos da vida escolar de forma gradativa, aliando teoria e prática.  

 

7.2. Trabalho de Conclusão de Curso  

 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) caracteriza-se como instrumento teórico-

metodológico e mediador entre o discente e as atividades de pesquisa científica, 

estabelecendo diretrizes políticas para aprimoramento do espírito analítico-crítico que 

contribui para inovação e solução dos problemas na sociedade. Constitui-se, portanto 

como uma prática de investigação que tem como objetivo a consolidação dos 

conhecimentos construídos durante o curso, sendo uma atividade acadêmica de 

sistematização do conhecimento sobre o objeto de estudo pertinente à profissão 

escolhida e/ou à área de abrangência.  
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Desta forma, sua elaboração pressupõe o autodesenvolvimento da capacidade criativa, a 

integração dos conhecimentos e habilidades adquiridas durante o curso, bem como a 

competência de exercer a crítica e a motivação para o autoaprendizado contínuo. Como 

componente curricular, requer autodomínio na gestão do tempo, interesse voltado para a 

criação de um trabalho de qualidade, percepção e compreensão da importância desse 

trabalho para o desenvolvimento da carreira, e como fonte de crescimento. 

 

O TCC, no curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, articula-se ao processo de ensino 

e aprendizagem e à produção do conhecimento científico sendo executado em 

consonância com o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e com a Regulamentação 

elaborada pelo Conselho de Curso, as políticas e as diretrizes institucionais, as 

disposições regimentais e a legislação pertinente. 

 

Os discentes do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária contam com uma rede 

informatizada de acesso a informações científicas e a referências, inclusive com 

possibilidade efetiva de acesso a outras bibliotecas e em 

organizações/instituições/institutos que favoreçam o aprofundamento do estudo sobre o 

tema pesquisado, através da Biblioteca Central e Setoriais do Unileste e também dos 

laboratórios de informática abertos aos estudantes. 

 

A realização do TCC pelo aluno é prevista pela Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso 

de Graduação em Engenharia (CNE/CES nº 11/2002) como requisito mínimo para obter o 

título de Bacharel em Engenharia Ambiental e Sanitária.  

 

No curso de Engenharia Ambiental e Sanitária do Unileste, o TCC tem uma carga horária 

associada de 80 h, a ser desenvolvida no 10º período. Para a elaboração e finalização do 

TCC, o aluno deve estar devidamente matriculado na disciplina de TCC.  

 

O TCC deve ser elaborado observando-se a vinculação direta do tema com o curso, 

devendo estar inserido em uma das áreas de conhecimento, que podem ser identificadas 

pelas disciplinas oferecidas ao longo do respectivo curso. 
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7.2.1 Acompanhamento do Trabalho de Conclusão de Curso 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso é desenvolvido sob a orientação de um professor 

membro do corpo docente da instituição e tem por base a articulação teoria e prática, que 

resulta num trabalho acadêmico, a partir de grandes temas relacionados ao curso. 

 

A orientação é realizada pelo orientador, o qual é responsável pelo acompanhamento do 

aluno quanto aos aspectos técnicos específicos ao Trabalho de Conclusão de Curso, em 

conjunto com um professor responsável pelos aspectos de metodologia científica e 

normas de elaboração de trabalhos acadêmicos. Desta forma, o discente encontra-se 

amparado para realizar o TCC. 

 

No curso de Engenharia Ambiental e Sanitária do Unileste, a elaboração do TCC deve ser 

em grupo de acordo com Resolução CONSEPE nº 237 de 03 de junho de 2015. A 

definição do orientador é realizada pelo coordenador do curso em consenso com o aluno, 

sendo permitido um coorientador. Dentre os critérios de definição do orientador, 

destacam-se a disponibilidade de horas dos professores do curso e a afinidade com a 

área de conhecimento do orientador pelos discentes. 

 

Durante o desenvolvimento do TCC, o aluno recebe orientações semanais do orientador 

para desenvolvimento do projeto, bem como deve entregar versões parciais do trabalho. 

Ao final do semestre, o trabalho é apresentado a uma banca avaliadora. O aluno deve 

obter frequência e créditos mínimos para aprovação, sendo que a avaliação da banca 

examinadora deve compor parte da nota. 

 

A elaboração do TCC deverá seguir as normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT). Cabe ressaltar que, as bibliotecárias da instituição podem auxiliar os 

alunos neste quesito. 
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O TCC deverá ser constituído de no mínimo 30 (trinta) laudas, incluídos elementos pré-

textuais, textuais e pós-textuais e ter consistência de conteúdo. As monografias geradas 

pelos TCCs devem ser disponibilizadas na biblioteca do Unileste. 

 

Ao longo do Trabalho de Conclusão de Curso, a publicação parcial ou total do 

desenvolvimento da monografia em eventos e periódicos deve ser estimulada pelos 

professores, orientadores e pela coordenação de curso. Cabe ressaltar que, a realização 

de eventos internos, como a Semana de Iniciação Científica e Extensão e os eventos da 

Escola Politécnica, são canais que permitem a publicação e a avaliação da aceitação do 

trabalho pela comunidade acadêmica. 

 

7.3.   Atividades Complementares  

 

Conforme disposto pelo Conselho Nacional de Educação nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais dos Cursos, as Atividades Complementares são componentes curriculares 

enriquecedores do perfil do aluno, que possibilitam o reconhecimento por avaliação, de 

habilidades, conhecimentos e competências do discente, adquiridas, inclusive, fora do 

ambiente escolar. As Atividades Complementares são de caráter obrigatório e têm sua 

carga horária regulamentada pela Resolução CNE/CES nº 2 de 18 de junho de 2007, e 

pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, que definem as especificidades de cada curso. 

 

Entende-se por Atividades Complementares as ações acadêmicas, desenvolvidas pelo 

aluno por meio de múltiplos instrumentos teóricos e/ou práticos, de forma presencial ou à 

distância, em situações e oportunidades voltadas para a formação do perfil profissional do 

egresso. Essas atividades integram o currículo do estudante como conhecimentos, 

habilidades e competências adquiridas durante a graduação, inclusive fora do ambiente 

acadêmico. 

 

Os objetivos gerais das atividades complementares são flexibilizar o currículo pleno do 

curso de Engenharia Ambiental e Sanitária e propiciar aos estudantes do curso 

possibilidades de aprofundamento temático e interdisciplinar. As atividades 
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complementares poderão incluir seminários, simpósios, congressos, conferências, 

monitoria, visitas técnicas, projetos sociais, iniciação científica, disciplinas não previstas 

no currículo pleno, entre outras atividades relacionadas ao campo da educação, 

totalizando uma carga horária de 400 horas, distribuídas ao longo do curso.  

 

Conforme orientações institucionais, descritas na Resolução RT/002/28/10/2010 e no 

regulamento de atividades complementares do curso Engenharia Ambiental e Sanitária, o 

discente deve cumprir Atividades Complementares como requisito obrigatório para a 

conclusão da graduação. As atividades complementares poderão se desenvolver no 

próprio campus do Unileste ou em outras instituições (escolas, empresas, instituições 

públicas ou privadas) que ofereçam atividades relevantes ao curso de Engenharia 

Ambiental e Sanitária e que forneçam documentação para comprovação. 

 

A referida resolução, também, instituiu que 30% (no mínimo) das atividades 

complementares previstas em seus respectivos cursos devem ser virtuais. Todos os 

estudantes do Unileste, a partir do 2º período deverão desenvolver atividades 

complementares na modalidade virtual, com temas relacionados à formação humanística, 

além de atividades que podem ser específicas ao curso. As atividades complementares 

virtuais, ofertadas pela instituição, a cada semestre deverão abordar, entre outros, os 

seguintes temas: 

 

 História e Culturas Afro-Brasileira e Indígena (Lei nº 11.645, de 10 março de 

2008) – ATIVIDADE OBRIGATÓRIA. 

 Educação em Direitos Humanos (Resolução nº 1 de 30 de maio de 2012 ) – 

ATIVIDADE OBRIGATÓRIA. 

 Educação Ambiental (Resolução nº 2, de 15 de junho de 2012) – ATIVIDADE 

OBRIGATÓRIA. 

 Cultura dos surdos e LIBRAS (Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005). 

 Planejamento Urbano e Ambiental I - ATIVIDADE OBRIGATÓRIA PARA O 

CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.626-2005?OpenDocument
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 Planejamento Urbano e Ambiental II - ATIVIDADE OBRIGATÓRIA PARA O 

CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA. 

 Projeto de Educação Ambiental -  ATIVIDADE OBRIGATÓRIA PARA O CURSO 

DE ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA. 

 Tecnologias e sustentabilidade. 

 Sociodiversidade e multiculturalismo: violência, tolerância/intolerância, 

inclusão/exclusão e relações de gênero. 

 Juventude: potencialidades, condutas positivas, desafios, problemas. 

 Identidades culturais. 

 Linguagens. 

 Inovação – espírito criativo e empreendedor; 

 Globalização e geopolítica. 

 

As atividades complementares virtuais são dinâmicas e devem ser compreendidas como 

atividades que necessitam de constante atualização, considerando as exigências legais e 

os contextos institucionais de cada curso, no que tange à formação inicial dos estudantes 

de graduação. 

 

7.3.1 Acompanhamento das atividades complementares 

 

As Atividades Complementares possuem regulamento próprio, de acordo com as 

diretrizes institucionais, aprovado pelo Conselho de Curso, a quem cabe acompanhar, 

avaliar e aprovar as atividades realizadas pelos estudantes.  

 

O estudante deverá solicitar mediante requerimento entregue à Central de Atendimentos, 

a validação das atividades realizadas. O requerimento deverá ser acompanhado de 

documentação comprobatória com discriminação dos conteúdos, atividades, períodos, 

carga horária. Após validação das atividades, a sua carga horária é registrada no sistema 

acadêmico do Unileste. 
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O curso de Engenharia Ambiental e Sanitária considera como atividade complementar a 

participação em palestras, seminários, sessões de cinema comentado, oficinas, estágios 

não obrigatório, monitoria, visitas técnicas, iniciação científica, projetos de extensão, 

minicursos, nivelamento na forma de oficinas das disciplinas matemática, física e química, 

além de outros eventos que possam contribuir para um maior contato do aluno com as 

mais diversas formas de produção de conhecimento, conforme descritas no regulamento 

de atividades complementares em anexo. 

 

Além das atividades complementares virtuais oferecidas pela instituição, o Unileste 

também promove eventos internos, como a Semana de Iniciação Científica e Extensão e 

o Congresso da Escola Politécnica, contendo palestras e cursos, os quais podem ser 

utilizados como atividade complementar. Os projetos de Iniciação Científica e Extensão 

também são oportunidades para os alunos complementarem o conhecimento e efetivarem 

parte da carga horária de atividades complementares. No curso de Engenharia Ambiental 

e Sanitária a presença dos discentes nas defesas de TCC é estimulada, sendo 

considerado como atividade complementar com carga horária de 1 hora por TCC. 

 

As Atividades Complementares contribuem para estimular a prática de estudos 

independentes, transversais e interdisciplinares. Essas atividades propiciam a ampliação 

do conhecimento teórico-prático, a prática de trabalhos interdisciplinares e entre grupos, 

bem como incentivam a tomada de decisões e a construção da autonomia acadêmica. 

 

7.4.   Iniciação Científica   

 

No Centro Universitário do Leste de Minas Gerais a política de Iniciação Científica é 

direcionada para atender aos princípios e concepções definidos na missão institucional. 

Assim, a instituição pauta sua política no estímulo às práticas investigativas que (i) 

propiciem ao estudante o desenvolvimento de autonomia e de posturas críticas em 

relação à realidade; (ii) incitem a busca contínua de conhecimentos para soluções de 

problemas, principalmente regionais; (iii) constituam um espaço de desenvolvimento da 

capacidade reflexiva no estudante, já que ela o incita a interpretar, comparar, ponderar e 
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integrar as informações, sendo estes elementos essenciais para o discernimento do 

conhecimento.  

 

Aliadas à extensão, as atividades de Iniciação Científica devem possibilitar ao estudante 

compreender o papel da ciência, na perspectiva da ética e da sustentabilidade, como 

transformadora da realidade. Dessa maneira, a consolidação da política de Iniciação 

Científica no Unileste é realizada através de: estímulo à ampliação e qualificação das 

atividades de investigação científica e iniciação científica tecnológica junto aos estudantes 

dos cursos de graduação da instituição; estímulo à divulgação e socialização dos 

resultados das pesquisas desenvolvidas, inclusive por meio de incentivo à apresentação 

de trabalhos científicos em eventos; apoio à criação e consolidação dos grupos de 

pesquisa.  

 

Os grupos de pesquisa no Unileste são formados por docentes, que em conjunto, se 

reúnem para a elaboração, submissão aos editais e execução de projetos de pesquisa, 

principalmente, vinculados à pratica docente no ensino e atividades de extensão. Enfim, 

como parte essencial de sua política e na perspectiva de que a Iniciação Científica amplia 

o desenvolvimento de habilidades e competências adquiridas no Ensino Superior, o 

Unileste estimula a articulação efetiva de atividades de iniciação científica com atividades 

de ensino e extensão. Pensando dessa forma, a prática investigativa na instituição deverá 

ser concebida como um meio de proporcionar ao aluno, orientado por professor 

pesquisador ou grupo de pesquisa qualificado, a aprendizagem de técnicas e métodos 

científicos, bem como estimular o desenvolvimento do pensar cientificamente em 

articulação com as dimensões humana e social.  

 

Por meio dos editais da pesquisa/Iniciação Científica, tem-se registrado e 

institucionalizado o fluxo de aprovação dos projetos. Juntamente com o Edital, é publicado 

o documento “Critérios para Análise e Avaliação dos Projetos de Pesquisa e Planos de 

Trabalho do bolsista”. Os editais, assim como os referidos critérios proporcionam 

transparência, pois, possibilitam a todos os membros da comunidade acadêmica, 

principalmente aqueles que apresentam/submetem projetos, conhecer os critérios de 
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seleção e de orientação na sua elaboração. Objetivam, ainda, contribuir para uma melhor 

execução do trabalho realizado pela Coordenação de pesquisa, iniciação científica e 

extensão. 

 

Ao serem inscritos nos editais, os projetos são postados no Sistema de Gestão de 

Projetos e Pesquisa - SGPp. Esse sistema tem como objetivo auxiliar o planejamento, a 

gestão, a avaliação e a publicação das ações de pesquisa e iniciação científica 

desenvolvidas na Instituição. O SGPp possibilita um processo de acompanhamento 

sistematizado na busca do aprimoramento contínuo das ações, além de possibilitar a 

disponibilização das informações referentes aos projetos de pesquisa e iniciação científica 

para a comunidade acadêmica. No sistema são registrados os projetos, os planos de 

trabalho, os cursos e os grupos aos quais estão vinculados, os docentes e os discentes 

que participam dos mesmos, os relatórios de ações, as instituições parceiras, dentre 

outras informações afins. 

 

O Unileste desenvolve atitudes e ações de pesquisa, pautando-se nos princípios da ética 

na obtenção, aplicação, tratamento e divulgação dos dados. Em consonância também 

com sua missão e visão, e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa, dentro de 

padrões éticos, o Centro Universitário do Leste de Minas Gerais, abriga em suas 

instalações comitês de ética em pesquisa humana e animal. O Comitê de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos (CEP) é subordinado a Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa (CONEP) e a Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) é subordinado ao 

Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA).  

 

O Comitê de Ética em Pesquisa Humana tem um papel consultivo, deliberativo e 

educativo, tendo, obrigatoriamente, composição pluralista entre seus membros, sendo 

estes profissionais de diferentes categorias, juristas, filósofos, bioeticistas, sociólogos, 

teólogos, biólogos, profissionais da saúde, além de, no mínimo, um representante da 

comunidade de usuários.  
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As atividades do CEP são exercitadas com total autonomia, dentro do espírito com o qual 

foi concebida a Resolução nº196/96, sendo esta refogada pela Resolução 466/12. 

Ressalta-se que, ao Comitê, cabe não, simplesmente, aplicar ou se ater a um código ou 

regimento, mas proceder à reflexão ética, analisando caso a caso, tendo essa Resolução 

como referencial para exercitar a avaliação ética com liberdade e responsabilidade. 

 

O curso de Engenharia Ambiental e Sanitária possui, em função da diversidade de áreas 

de atuação, uma gama de possibilidades de linhas de pesquisa. A partir da sua criação o 

curso estimula seus estudantes e professores a participarem em projetos científicos 

desenvolvidos na Instituição. Nesse sentido, o curso de Engenharia Ambiental e Sanitária 

tem amplo envolvimento com os programas institucionais. Os professores são 

estimulados a participarem de editais de pesquisas internos e externos que são 

divulgados no curso. 

 

Como forma de divulgação dos trabalhos científicos professores e estudantes são 

incentivados a participar dos eventos científicos internos e externos e a publicar os 

trabalhos em revistas científicas de circulação nacional e internacional. Destacam-se 

como eventos relevantes a Semana de Iniciação Científica e de extensão do Unileste e 

encontros/seminários de pesquisa regionais e locais, bem como nacional, como o 

Congresso Nacional de Meio Ambiente.  

 

O curso de Engenharia Ambiental e Sanitária tem uma intensa participação nos projetos 

de pesquisa da instituição. Nos últimos três anos (2013 a 2015), cerca de 20 alunos, 

bolsistas ou não, estavam envolvidos com atividades de Iniciação Científica, vinculadas a 

quatro projetos de pesquisa nas áreas de qualidade de águas superficiais e tratamento de 

água.  

 

Associado ao curso existe o Laboratório de Pesquisas Ambientais, que possui como 

característica o perfil de ter sido construído para o desenvolvimento de pesquisas, isto é, 

aulas práticas não são a sua atividade fim. Há mais de 10 anos, no Laboratório de 

Pesquisas Ambientais vêm sendo desenvolvidas pesquisas em parceria ou não com 
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empresas, como a CENIBRA e Vallourec Florestal, o que contribui para que vários alunos 

possam participar de projetos de pesquisa via iniciação científica. Neste contexto, linhas 

de pesquisa estão se consolidando nas áreas de “Avaliação e monitoramento da 

qualidade de água em áreas de silvicultura do eucalipto” e “Avaliação de florações de 

cianobactérias”, das quais publicações em eventos e em revistas nacionais ou 

internacionais estão sendo realizadas. 

  

Além do Laboratório de Pesquisas Ambientais, outros laboratórios, como os de 

Saneamento e Efluentes e de Química, também associados ao curso de Engenharia 

Ambiental e Sanitária, possibilitam a execução de projetos de pesquisa nas áreas de 

saneamento, como tratamento de água e de efluentes.  

 

7.5. Extensão  

 

Pautado na missão Institucional, o Unileste, planeja e operacionaliza as atividades de 

extensão numa relação interativa com a comunidade. Nesse processo, reafirma seu 

compromisso e responsabilidade social, de forma a sustentar-se em valores democráticos 

de igualdade e desenvolvimento. Por meio dos projetos de extensão o Unileste busca:  

(i) atuar na sociedade de maneira participativa, ética e comprometida com o bem 

estar social, com articulação das dimensões científica, humana e social, em 

consonância com a missão institucional,  

(ii) promover ações sociais voltadas para inclusão, por meio da criação de espaços 

para difusão e construção de valores culturais, contribuindo com o bem estar de 

todos os sujeitos envolvidos nas ações,  

(iii) intensificar a integração das ações extensionistas com as demandas sociais, 

buscando o comprometimento da comunidade universitária com os interesses e 

necessidades da sociedade.  Dessa forma, o Unileste influencia e é influenciado 

pela comunidade, em uma constante promoção do diálogo.  

 

Para isto, o Unileste conta com participação efetiva dos coordenadores, professores e 

alunos dos cursos de graduação e pós-graduação. É imprescindível que o docente e o 
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discente, ao participarem de um projeto de extensão, compreendam as dimensões 

científica, social, humana e ética, presentes em suas ações, assumindo o 

comprometimento e a corresponsabilidade nos processos de desenvolvimento social e da 

promoção da dignidade humana. Esta corresponsabilidade permite realizar ações de 

extensão que atendam as reais necessidades, anseios e aspirações da comunidade.  

 

Nesta perspectiva a extensão se realiza como um processo educativo, cultural e científico 

que articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação 

transformadora entre a universidade e a sociedade. É um espaço privilegiado de 

aprendizagem dos alunos e um mecanismo de socialização e democratização do 

conhecimento acadêmico.  

 

No Unileste, a extensão é institucionalizada: os projetos de extensão resultam de políticas 

descritas no Plano de Desenvolvimento Institucional, e seguem diretrizes publicadas no 

Regimento, nas Normas e nos Editais da Extensão.  

 

Por meio dos editais da extensão, tem-se registrado e institucionalizado o fluxo de 

aprovação dos projetos. Juntamente com o Edital, é publicado o documento “Critérios 

para Análise e Avaliação dos Projetos de Extensão”. A elaboração deste documento foi 

fundamentada na Política Nacional de Extensão e no Fórum de Pró-Reitores de Extensão 

das Universidades Públicas Brasileiras. Os editais, assim como os referidos critérios 

proporcionam transparência, pois, possibilitam a todos os membros da comunidade 

acadêmica, principalmente aqueles que apresentam/submetem projetos, conhecer os 

critérios de seleção e de orientação na sua elaboração. Objetivam, ainda, contribuir para 

uma melhor execução do trabalho realizado pela Coordenação de pesquisa, iniciação 

científica e extensão. 

 

Ao serem inscritos nos editais, os projetos são postados no Sistema de Gestão da 

Extensão - SIEX. Esse sistema tem como objetivo auxiliar o planejamento, a gestão, a 

avaliação e a publicação das ações de extensão desenvolvidas na Instituição. O SIEX 

possibilita um processo de acompanhamento sistematizado na busca do aprimoramento 
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contínuo das ações, além de possibilitar a disponibilização das informações referentes 

aos projetos de extensão para a comunidade acadêmica. No SIEX são registrados os 

projetos, os cursos ao qual estão vinculados, os docentes e os discentes que participam 

dos mesmos, os relatórios de ações, as instituições parceiras, dentre outras informações 

afins.  

 

Os documentos institucionais referentes à extensão, os editais, assim como o SIEX, são 

instrumentos fundamentais para a sistematização e institucionalização da Extensão no 

intuito potencializar, continuamente, o desenvolvimento e a consolidação da identidade 

comunitária do Unileste em consonância com sua Missão. 

 

Primordialmente, as ações de extensão objetivam estreitar as relações entre a Instituição 

e a comunidade, compreendendo que o espaço de produção acadêmica precisa estar 

constantemente, interligado às necessidades da sociedade contemporânea. Entende-se, 

acima de tudo, que o significado dos saberes construídos no espaço acadêmico se 

materializa por meio das atividades de extensão, nas quais os graduandos têm, 

certamente, a oportunidade de estabelecer a relação entre teoria e prática e, ao mesmo 

tempo, ressignificar os conhecimentos teóricos, de forma a contribuir para a melhoria das 

condições educacionais e socioculturais no seu entorno. 

 

O curso de Engenharia Ambiental e Sanitária tem uma intensa participação nos projetos 

de extensão da instituição. Nos últimos três anos (2013-2015), cerca de 80 alunos se 

envolveram com projetos de extensão. 

 

As atividades de extensão do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária se caracterizam 

pela intensa participação de alunos na resolução de problemas locais referentes a 

passivos ambientais em busca de minimizar e mitigar possíveis impactos. É neste 

contexto, que trabalhos de educação ambiental buscam a conscientização da população 

como ferramenta para a construção do desenvolvimento sustentável.  
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Diversos projetos de extensão contemplam atividades de educação ambiental, 

associadas, principalmente, aos recursos hídricos, em comunidades carentes e escolas. 

Vários projetos de saneamento e gestão de resíduos em municípios de pequeno porte da 

região do Vale do Aço e seu colar, como por exemplo, Açucena e Jaguaraçu, bem como 

de arborização urbana vêm sendo conduzidos. 

 

8. SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO CURSO 

 

8.1. Avaliação do Processo de Ensino-Aprendizagem 

 

A avaliação do processo ensino-aprendizagem no Unileste, obedece às normas e 

procedimentos pedagógicos estabelecidos pelo Regime Interno e por normas 

complementares estabelecidas pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – 

Consepe. Tais informações e orientações são divulgadas no manual do aluno e no 

Ambiente Virtual de aprendizagem – AVA. 

 

A avaliação precisa desenvolver a capacidade de se refletir sobre o processo de ensino-

aprendizagem, de modo a fornecer subsídios e informações para docentes, estudantes e 

demais envolvidos. Enfim, deve possibilitar a percepção do que estão aprendendo e o que 

é importante ser ampliado ou complementado. A avaliação se configura, assim, como 

processo contínuo que possibilita a análise do desempenho do aluno, a reflexão do 

professor sobre o trabalho realizado e a adequação do programa de ensino.  

 

Nesse sentido, o professor precisa implementar estratégias de avaliação que 

desenvolvam a corresponsabilidade com o processo educativo, de forma que os 

estudantes e professores se tornem sujeitos no processo de construção do conhecimento 

e da formação profissional.  

 

A avaliação da aprendizagem é concebida como um processo de diagnóstico e formativo 

que possibilita a análise do desempenho dos discentes e, ao mesmo tempo, a análise das 
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atividades de ensino a ele oferecidas. Para o desenvolvimento da avaliação, são 

utilizados diferentes instrumentos que valorizam a apropriação e a articulação das 

habilidades e atitudes, proporcionando uma construção de conhecimento significativa e 

permanente pelo discente. 

 

Diferentes estratégias de natureza teórica e/ou prática são utilizadas para avaliação dos 

discentes, abrangendo trabalhos de pesquisa, portfólios, seminários, estudos de casos 

(problematização) resenhas críticas e relatórios em grupos de estudo, dinâmicas de 

grupo, trabalhos interdisciplinares, projetos de extensão, provas, atividades teórico-

práticas, incluindo-se atividades virtuais facilitadas pelo Ambiente Virtual de 

Aprendizagem – (AVA) a exemplo dos fóruns, debates e outras atividades.  

 

A avaliação do desempenho acadêmico é feita por disciplina, considerando-se para 

aprovação, o aproveitamento e a frequência. O aproveitamento escolar é avaliado por 

meio de acompanhamento contínuo do discente e dos resultados por ele obtido nas 

atividades avaliativas. 

 

A cada docente, em consonância com as diretrizes do curso, cabe estabelecer critérios 

que ele julgue necessários para adequar o processo avaliativo ao perfil de cada turma, 

bem como ao conteúdo disciplinar que está sendo ministrado. Compete ao docente da 

disciplina elaborar as atividades avaliativas, analisar os resultados, dando retorno aos 

estudantes e registrando os resultados. 

 

Durante o semestre letivo, são distribuídos 100(cem) pontos em avaliações, considerando 

que nenhuma avaliação poderá ter valor superior a 35 (trinta e cinco) pontos, sendo 

considerado aprovado o aluno que obtiver somatório das notas igual ou superior a 70 

pontos. 

 

O discente que obtiver somatório das notas inferior a 70 pontos e superior ou igual a 40 

pontos terá direito a uma nova atividade avaliativa, abrangendo todo o conteúdo 

ministrado, valendo 100 pontos. Será considerado aprovado o discente que obtiver média 
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aritmética igual ou superior a 60 pontos entre a nota obtida na referida atividade e o 

aproveitamento durante o semestre letivo. 

 

Os critérios de avaliação estão expressos no Regimento Interno do Unileste, dentre os 

quais destacamos: 

 atribui-se a nota zero ao discente que deixa de submeter-se à avaliação prevista na 

data fixada, bem como ao que nela utilizar meio fraudulento; 

 \o discente que deixar de comparecer na data de atividade de avaliação poderá ser 

concedida a segunda chamada, se requerida ao conselho de curso no prazo de até 

03 dias úteis após a realização da avaliação, anexando justificativa do não 

comparecimento. A justificativa será submetida à análise, podendo ser deferida (ou 

não), conforme parecer do Conselho; 

 poderá ser concedida a revisão de nota atribuída em atividade avaliativa, quando 

requerida ao conselho de curso no prazo de até 03 dias úteis contados a partir da 

data de sua divulgação. 

 

Independente dos demais resultados obtidos é considerado reprovado na disciplina o 

discente que não obtiver frequência mínima de 75% das aulas e de demais atividades 

programadas. 

 

8.2. Autoavaliação do Curso 

 

A Comissão Permanente de Avaliação Institucional - COPAVI, desta Instituição, foi 

instaurada em 1998, por meio da Portaria DES/001-A/98 e implementada segundo os 

objetivos institucionais articulados aos pressupostos do Programa de Avaliação 

Institucional das Universidades Brasileiras-PAIUB, criado em 1993 e reformulado em 

2000. A partir da elaboração do Projeto ICMG 2000, e da adesão ao PAIUB, a Avaliação 

Institucional foi pensada sob bases teórico-metodológicas, convergentes à avaliação 

formativa/ emancipatória, com caráter pedagógico. 
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A partir de 2004, atentos às inovações instauradas pelas políticas públicas educacionais, 

especificamente, para a Educação Superior, o Unileste assume a dinâmica do Sistema de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES) – mediante a publicação da  Resolução do 

Conselho Universitário do Unileste – CONSUN nº 001 –  de 14 de junho de 2004, que em 

seu  Art. 1º  cria a Comissão Própria de Avaliação (CPA). 

 

Por corroborar com os pressupostos teórico-metodológicos contidos nas Diretrizes para a 

Avaliação das Instituições de Educação Superior, o Unileste define como principais 

objetivos: 

 avaliar a instituição como uma totalidade integrada que permite a autoanálise 

valorativa da coerência entre a missão e as políticas institucionais efetivamente 

realizadas, visando à melhoria da qualidade acadêmica e o desenvolvimento 

institucional; 

 privilegiar o conceito da autoavaliação e sua prática educativa para gerar, nos 

membros da comunidade acadêmica, autoconsciência de suas qualidades, 

problemas e desafios para o presente e o futuro, estabelecendo mecanismos 

institucionalizados e participativos para sua realização; 

 dar respostas públicas à sociedade, mediada pelo Estado, do cumprimento das 

responsabilidades sociais do Unileste no que se refere à formação acadêmico-

científica, profissional, ética e política dos cidadãos, à produção de conhecimento e 

promoção do avanço da ciência e da cultura; 

 diagnosticar como se efetivam e se inter-relacionam as estratégias institucionais 

em suas dimensões ensino, pesquisa, extensão, gestão e pós-graduação; 

 aprimorar a sensibilidade pessoal e profissional de cada partícipe no exercício da 

avaliação; 

 explicitar o propósito da avaliação, cuidando para que todo o processo seja 

permeado pela transparência, flexibilidade e ética; 

 envolver todos os segmentos no processo avaliativo, tendo-os como parceiros na 

formação e nos trabalhos implementados com vistas a uma capacitação didático-

pedagógica ininterrupta; 
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 aperfeiçoar a visão crítica quanto aos aspectos teóricos, metodológicos e práticos 

que envolvem o clima e a cultura organizacionais instituídos; 

 repensar a missão, metas e políticas de desempenho da Instituição a partir do 

feedback do processo avaliativo; 

 criar procedimentos avaliativos apropriados ao contexto específico da Instituição 

tendo em vista um paradigma de efetividade de resultados e prestação de contas à 

sociedade; 

 oferecer subsídios para implantar novas políticas que estejam em consonância 

com o momento histórico respondendo às demandas sociais; 

 dinamizar o processo contínuo e criativo de autocrítica da Instituição com vistas a 

garantir um alto padrão de qualidade, enquanto instituição prestadora de serviços. 

 

Equipe de Coordenação: A CPA 

 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) é orientada por regimento interno tendo suas 

atribuições descritas no Art.11, da lei 10.861/2004, com destaque para o seguinte: 

“condução dos processos de avaliação internos da instituição, de sistematização e de 

prestação das informações solicitadas pelo INEP”. O regimento interno também está em 

consonância com as diretrizes contidas nos incisos I e II da lei, que estabelecem, tanto a 

constituição como a atuação autônoma da CPA.   

 

Por acreditar na participação, a CPA cria espaços de diálogo que percorrem todas as 

etapas do processo avaliativo, desde as etapas de preparação e de desenvolvimento, até 

a análise e interpretação dos dados visando consolidar as funções formativa e formadora 

da avaliação. O diálogo travado nos fóruns de debates com a comunidade acadêmica, 

concentrado na primeira etapa, se efetiva de forma expansiva nos encontros mensais com 

as Comissões Setoriais de Avaliação – CSA’s. Esse processo culmina na elaboração de 

relatórios parciais e em fóruns de discussão e apresentação de resultados à comunidade 

acadêmica.  
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Desta forma, a CPA se torna ampliada ao expandir o diálogo, o debate e a negociação 

com os apoiadores da avaliação.  Esta ampliação se materializa no trabalho desenvolvido 

pelas comissões de avaliação e pelos setores administrativos. 

  

Etapas da avaliação interna 

 

Para desenvolver a avaliação interna, o Unileste elabora, a cada ciclo avaliativo, o projeto 

de Autoavaliação Institucional, na perspectiva do Sinaes. Nessa elaboração, leva em 

consideração as bases legais que sustentam o sistema de avaliação; busca compreender 

o que é estabelecido pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – Sinaes; 

aprofunda a análise das bases teórico-metodológicas que o sustentam, bem como articula 

a autoavaliação institucional com os demais instrumentos desse sistema. 

A organização do processo de autoavaliação do Unileste, consoante a orientação do 

Sinaes, prevê a ocorrência de diferentes etapas, algumas das quais podem ser 

desenvolvidas simultaneamente, a saber: planejamento, sensibilização, desenvolvimento 

e consolidação. Em todas as etapas, o processo é desenvolvido com a utilização de 

suporte das tecnologias de comunicação e informação - inclusive, a aplicação dessa 

avaliação se realiza on-line. Nesse processo, otimiza-se tanto a coleta de dados quanto a 

devolução dos resultados para a comunidade acadêmica (relatórios, encontros e fóruns), 

contribuindo ainda mais para a legitimidade e adesão à cultura da avaliação no Unileste.  

 

A autoavaliação do curso será desenvolvida em estreita relação com a Autoavaliação 

Institucional do Unileste. Nessa perspectiva, a sistematização das práticas avaliativas é 

planejada e realizada pela Comissão Setorial de Avaliação-CSA do curso, junto a 

Comissão Permanente de Avaliação Institucional (COPAVI), orientadas pela Comissão 

Própria de Avaliação-CPA. 

 

O ciclo avaliativo das diversas dimensões do curso acontece à medida que a CPA e suas 

comissões de apoio CSAs/Copavi, em reuniões mensais, planejam ações  levando em 

consideração: 
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 sensibilização contínua da comunidade interna incentivando a instauração de um 

processo reflexivo e participativo, bem como a geração do conhecimento em 

avaliação; 

 desenvolvimento das ações planejadas no coletivo do curso e da instituição, 

assegurando a coerência entre as ações planejadas e as metodologias adotadas, 

observando os prazos estabelecidos; 

 elaboração de relatórios parciais de avaliação, contendo informações válidas, 

confiáveis e fidedignas, bem como a análise dos resultados; 

 divulgação dos resultados e elaboração de propostas de políticas para o curso 

tendo como eixo estruturador a missão institucional; 

 balanço crítico, analisando as estratégias utilizadas, as dificuldades e avanços 

percebidos durante a caminhada, tendo-os como ponto de partida para planejar 

ações futuras, superando as dificuldades e aprimorando seus processos internos. 

 

A partir dos resultados expressos em relatórios do Curso/Instituição produzidos pelas 

Comissões de Avaliação – Copavi / CSAs, sob a orientação da CPA, a instituição 

promove estratégias de divulgação de resultados e replanejamento de ações acadêmicas 

e administrativas. 

 

No âmbito do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária são desenvolvidas ações de 

organização, discussão e socialização dos resultados com o corpo docente e discente. No 

que tange especificamente, à avaliação do desempenho docente, os resultados são 

apresentados discutidos com os docentes pelo coordenador de curso,  permitindo assim, 

identificar as potencialidades e as fragilidades da sua prática pedagógica.  

 

As informações qualitativas e quantitativas levantadas durante o processo de avaliação 

contribuem para fornecer elementos para caracterizar o nível de atendimento aos 

indicadores de qualidade que, em conjunto, integram cada uma das dez dimensões de 

avaliação e as conexões que se estabelecem entre elas. 
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Com o objetivo de reforçar a cultura da autoavaliação e de divulgar os resultados da 

avaliação interna, o Unileste, por meio das comissões de avaliação (CSAs, e CPA) e dos 

gestores, realiza fóruns institucionais com envolvimento de docentes, discentes e 

profissionais técnico-administrativos. Ao lado disso, a análise dos resultados obtidos 

contribui para a implementação de melhorias na gestão, currículo, infraestrutura do curso. 

 

No intuito de acompanhar o desenvolvimento das competências e habilidades previstas 

para o egresso, o curso realiza uma atividade avaliativa integradora, com o objetivo de 

avaliar competências e habilidades, definidas no perfil do egresso, devendo a mesma ser 

aplicada a todos os alunos em prazo anterior a 60% de integralização do currículo.  

 

8.3.  Avaliações Externas do Curso 

 

O Unileste se submete a avaliação externa que se articula com a autoavaliação. Essa 

avaliação é feita por membros externos e requer capacidade de discriminação e 

disponibilidade para o diálogo tanto dos avaliadores externos, quanto da comunidade 

acadêmica. Tem o papel de complementar a avaliação interna e alicerça-se em dois 

pilares: a autoavaliação da instituição e a análise da comissão externa. 

 

Como realização da avaliação externa o Unileste: 

a. recebe visita in loco de Comissões Externas de Avaliação de Curso e Institucional, 

designadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira - INEP, sob a orientação da Comissão Nacional de Avaliação da Educação 

Superior – CONAES; 

b. inscreve todos os seus estudantes habilitados a participarem do Enade, exame que 

integra o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), 

realizado pelo INEP sob orientação da CONAES.  

c. preenche os formulários eletrônicos do sistema e-mec relativos a atos regulatórios 

de cursos e da instituição, além de preencher os dados anuais do Censo da 

Educação Superior. 
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d. desenvolve o Programa de Apoio e Acompanhamento ao Aluno Egresso – PRO-

EGRESSO, que dentre outras funções, realiza a avaliação de currículo e o índice 

de satisfação do aluno egresso com a instituição. 

e. ouve a comunidade de seu entorno, através de avaliação qualitativa (pesquisas 

qualitativas, entrevistas, imprensa, fichas de avaliação de eventos entre outros). 

 

A avaliação externa é concebida como oportunidade crítica em que os pares acadêmico-

científicos, as sociedades científicas, os conselhos profissionais, as autoridades patronais, 

as entidades de trabalhadores, os egressos, a sociedade civil do entorno e outras 

organizações não governamentais participam do exame da prática universitária com 

vistas à formulação e acompanhamento de políticas acadêmicas, administrativas e 

financeiras da Instituição de Educação Superior - IES.  

 

Nesse sentido, a autoavaliação e a avaliação externa devem estar completamente 

articuladas, pois ambos os processos são concebidos como subsídios fundamentais para 

a formulação de diretrizes para as políticas públicas de educação superior e para a gestão 

das instituições, visando à melhoria da qualidade de suas ações. Os resultados da 

autoavaliação são cotejados com os resultados da avaliação externa, objetivando-se a 

consolidação do processo desse ciclo avaliativo. 

 

Os resultados obtidos com a avaliação interna e externa são tomados como referência 

para programas e projetos de melhoria. Tais resultados podem configurar-se como 

documentos norteadores das tomadas de decisões dos gestores nos âmbitos da Reitoria, 

Pró-reitorias Acadêmica e Administrativa, Coordenadorias e Gerências, bem como 

subsídio para futuras ações do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI.  Além 

disso, espera-se que os referidos resultados possam contribuir para o aprimoramento da 

cultura da avaliação implementada no âmbito institucional.  
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IV. CORPO SOCIAL DO CURSO  

9.  CORPO DISCENTE 

 

Dados no primeiro semestre do ano de 2015 mostram que os ingressantes do curso de 

Engenharia Ambiental e Sanitária são, em sua grande maioria, do sexo feminino (68%) e 

solteiros (98%). A maior parte tem idade inferior a 18 anos (54%), o que poderia justificar 

o fato de que a maioria não apresenta atividade remunerada (60%) e ainda moram com 

os pais ou parentes (98%), embora 55% atuem nos setores do comércio, indústria e 

profissionais liberais. 

 

Os estudantes, em sua maioria, estão familiarizados ao uso de computador e ao acesso a 

Internet, onde 96% tem acesso em casa e cerca de 69% a utilizam para se manterem 

atualizados ou para atividades profissionais/escolares. 

 

Quanto à formação, 37,5% dos ingressantes fizeram o ensino médio do tipo técnico e  

cerca 21% do tipo científico. A maioria dos ingressantes (69%) concluíram o ensino médio 

há menos de 02 anos. 

 

Quanto a origem dos ingressantes, 42% são de Coronel Fabriciano, 10% de Ipatinga, 

22% de Timóteo e 24% de cidades num raio de 120 km. 

 

Uma característica que chama a atenção é a afirmação do motivo para ingressar no curso 

é a formação profissional voltada para o trabalho (81%), sendo que a escolha pela 

Instituição foi feita por terem percebido que a mesma apresenta uma boa qualidade de 

ensino (75%). 

 

Diante disto, espera-se que o aluno ingressante tenha capacidade e facilidade de transitar 

entre temas interdisciplinares. Para tal, o curso deverá propor estratégias visando a 

adaptação continua das metodologias para a formação qualificada do aluno, com o 

objetivo de desenvolver suas habilidades e conhecimentos. 
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9.1.  Políticas de atendimento ao discente 

 

Considerando-se sua missão, seus objetivos e princípios, o Unileste busca, 

permanentemente, fortalecer o atendimento aos estudantes. Nesse sentido, são 

realizadas ações, atividades, programas e projetos que busquem proporcionar aos alunos 

espaços de aprendizagem, vivência e convivência, de experiência sociocultural e de 

exercício da cidadania. 

 

De acordo com o PDI 2014 – 2018, constituem-se políticas para o corpo discente: 

 estimular a permanência e o sucesso do aluno nos cursos de graduação, por meio 

da oferta de programas e projetos de acompanhamento ao estudante;  

 oferecer condições tecnológicas para acompanhamento de registro e controle 

acadêmico, por meio de acesso informatizado e on-line, das atividades de ensino, 

iniciação científica e extensão; 

 incentivar a atuação dos alunos como voluntários em diferentes organizações como 

forma de participação social, de modo a contribuir para sua formação cidadã; 

 proporcionar a participação efetiva dos alunos em projetos de iniciação científica e 

em atividades de extensão; 

 fomentar convênios para a ampliação de oferta de estágio; 

 coordenar, orientar e acompanhar os estágios em suas diferentes modalidades. 

 Promover integração entre escola e instituições ofertantes de estágio; 

 manter programas e projetos de acompanhamento de alunos egressos com vistas 

a: estreitar relações entre instituição e aluno; avaliar a adequação, a atualização e 

a qualidade do currículo ofertado e acompanhar a inserção do egresso no mercado 

do trabalho; 

 apoiar a participação em eventos culturais, acadêmicos, técnicos e científicos 

dentro e fora da instituição; 

 oferecer um ambiente que possibilite espaços de evangelização; 

 possibilitar o acesso aos cursos de graduação ofertados pelo Unileste, por meio de 

Programas de financiamento de estudos, tais como: Bolsa Social, FIES, PROUNI. 
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Como parte da política de atendimento ao estudante, e, com o objetivo de assegurar a 

permanência e o sucesso do aluno nos cursos de graduação, o Unileste desenvolve o 

Projeto de Introdução à Educação Superior. O projeto é concebido como forma de 

acolhimento e inclusão do ingressante em sua singularidade e subjetividade, no início da 

vida acadêmica e ambientação ao curso. Também, cumpre o papel de construir espaços 

de ação-reflexão-ação, com vistas a significar as ações sociais, como solidárias e 

cooperativas. 

 

Com esse projeto, os cursos assumem a responsabilidade de promover o rito de 

passagem do estudante da educação básica para a educação superior, e, seus objetivos 

visam, prioritariamente: 

 Acolher o estudante em sua singularidade e subjetividade. 

 Elevar a autoestima dos alunos e a motivação para os estudos. 

 Orientar os alunos sobre seus direitos, deveres e responsabilidades no 

processo de aprendizagem. 

 Desenvolver o compromisso dos alunos com o bem comum e com a cidadania. 

 Conhecer a instituição e o curso que escolheu. 

 

O projeto Introdução à Educação Superior terá carga de horária de 40 horas e será 

desenvolvido no 1º ano do curso em duas etapas. A primeira, ofertada na primeira 

semana de todos os cursos de graduação, com carga horária de 20 horas, contemplará 

temas e ações relacionados à trajetória de vida, à vida universitária, a ambientação ao 

curso, a reflexão filosófica, a arte e a cultura. 

 

As atividades dessa semana envolverão apenas os calouros e todos os professores do 1º 

período de cada curso. Assim, cada professor lançará a atividade como a primeira 

atividade da disciplina. Nessa semana, a coordenação terá espaço para apresentação da 

proposta do curso aos ingressantes. Na programação, de responsabilidade dos NDEs e 

do Nuade, serão contempladas atividades como Sou Universitário. E agora?; aula 

inaugural; visita à biblioteca; atividades culturais; cinema comentado; palestras sobre 
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mercado de trabalho, entre outras, conforme projeto específico desenvolvido pelo Nuade, 

com a participação de representantes dos cursos. 

 

A segunda etapa, ofertada no decorrer do primeiro ano do curso, de responsabilidade do 

Nuade, em parceira com os cursos, também, com carga horária de 20 horas, contemplará 

discussões e ações relacionadas aos temas transversais, com foco nas questões 

sociológicas e ambientais, à leitura e produção de textos, ao conhecimento cientifico e ao 

uso das mídias e das tecnologias no processo de aprendizagem.  

 

9.2. Políticas de acessibilidade  

 

As políticas de Educação Inclusiva, do Centro Universitário do Leste de Minas Gerais – 

Unileste, constantes do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, pautam-se na 

legislação vigente, conforme disposto na conforme disposto na CF/88, art. 205, 206 e 208, 

na NBR 9050/2004, da ABNT, na Lei N° 10.098/2000, na Lei N° 13.146/2015 e Lei N° 

12.764/ 2012.  Assegura à pessoa com deficiência, transtorno do espectro autista, 

deficiência intelectual e mobilidade reduzida, os direitos fundamentais, o que pressupõe o 

compromisso da instituição de assegurar aos estudantes matriculados não só o acesso, 

mas também a oferta de condições de participação e de desenvolvimento acadêmico e 

social. 

 

Nesse sentido, o Unileste viabiliza o direito aos estudantes com deficiência à educação 

superior por meio de ações inclusivas individuais e que são desenvolvidas pelo Núcleo de 

educação Inclusiva (NEI) que foi reestruturado por meio da portaria RT/003/2017  e 

tornou-se responsável por planejar , implementar , coordenar e executar as ações e 

Políticas de garantia dos direitos de pessoas com deficiência. 

 

O NEI é um setor vinculado ao Núcleo de Apoio ao Desenvolvimento Educacional – 

NUADE, estruturado para identificar as necessidades individuais do aluno, em cada curso, 

objetivando viabilizar as condições de acessibilidade, atendimento prioritário imediato e 

diferenciado para a utilização, com segurança e autonomia total ou assistida, dos 

espaços, mobiliários e equipamentos, sistemas e meios de comunicação e informação. 
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Os profissionais do setor têm formação adequada para atender às peculiaridades do 

aluno que apresenta algum tipo de necessidade educacional especializada, oferece apoio 

e acolhimento para que ele possa sentir-se integrado ao meio acadêmico. Constitui-se em 

um espaço de referência para a pessoa com deficiência para que ele possa discutir as 

suas questões de forma espontânea. 

 

No plano de atividades e ações, a pessoa com deficiência recebe apoio desde seu 

ingresso na instituição, até à conclusão do curso. Esse apoio inclui, dentre outros, o 

atendimento às suas dificuldades de natureza didático-pedagógica e/ou psicológica, 

necessidades específicas no âmbito educacional, como também na infraestrutura e ainda 

no processo seletivo, de modo particular, atendendo às especificações e necessidades de 

cada deficiência e respeitando as peculiares limitações. 

 

As ações desenvolvidas se pautam nas políticas para a inclusão social constantes do 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). O Núcleo de Educação Inclusiva em 

parceria com outros setores acadêmicos, administrativos e infraestrutura, acompanha 

e/ou viabiliza as ações, a saber: 

   

 Projeto pedagógico institucionalizado para o atendimento educacional 

especializado. 

 Atendimento prioritário nos processos seletivos, disponibilizando provas 

em formato acessível para atendimentos às necessidades específicas 

do candidato com deficiência. 

 Informações à comunidade acadêmica sobre a legislação e as normas 

educacionais vigentes, que beneficiam os alunos com deficiência. 

  Integração e inclusão do aluno no ambiente universitário em todos os 

aspectos e contextos. 

 Assessoramento aos professores, coordenadores e aos gestores da 

instituição, sempre que solicitado, para a elaboração de um 

atendimento adequado às necessidades individuais do aluno. 

 Discussão e redimensionamento do processo de avaliação dos espaços 
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acadêmicos, tendo como referência as necessidades das pessoas com 

deficiência. 

 Parcerias com outros organismos e instituições que possam 

implementar programas de apoio. 

 Busca permanente da acessibilidade adequada nos campi, além da 

adaptação do mobiliário sempre que se fizer necessário. 

 Estratégias de ações conjuntas entre a equipe do Popp, o corpo 

docente e os serviços disponíveis na instituição, visando a facilitar o 

processo de inclusão. 

 Disponibilização de intérpretes da Libras.  

 Promoção dos Cursos em LIBRAS para capacitação de alunos, 

colaboradores e comunidade. 

 Aprimoramento de procedimentos metodológicos para a ação em 

turmas que tenham pessoas com deficiência. 

O conjunto dessas ações expressa o esforço da Instituição no atendimento à toda e 

qualquer forma de acessibilidade desejada e a oferta de serviços e recursos de 

acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena.  O Unileste 

entende que incluir pessoas no contexto da educação superior significa ir além da 

acessibilidade arquitetônica. É preciso desenvolver a consciência coletiva de que dar 

acesso é eliminar barreiras nas metodologias e técnicas de estudo; na comunicação 

interpessoal, escrita e virtual e, sobretudo, na mudança de comportamento e atitudes. 

Torna-se imprescindível desenvolver nas pessoas a percepção do outro sem preconceitos 

e discriminação, reconhecer os benefícios da convivência na diversidade, contribuindo, 

assim, com a promoção da responsabilidade social, buscando garantir, além da produção 

do conhecimento reflexivo e crítico, o respeito à diversidade cultural, à pluralidade de 

ideias e aos múltiplos saberes.  

 

As políticas de acessibilidade do Unileste procuram articular ensino, pesquisa e extensão 

no desenvolvimento das ações e programas de forma contínua, promovendo mudanças 

de atitudes que rompam com as barreiras e garanta um ambiente acessível a todos. 
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Os alunos com deficiência auditiva são acompanhados em todas as aulas por intérpretes 

de libras contratados pelo Unileste, sem ônus para os estudantes; alunos com baixa 

visão, que são acompanhados pelo NEI e recebem atendimento conforme as 

necessidades, seja com reprodução de provas em  tamanho maior ou com uso de 

equipamentos específicos. Os estudantes com mobilidade reduzida se locomovem em 

todas as dependências da IES, desde estacionamento, biblioteca, salas de aula, 

laboratórios, sala dos professores, coordenação, secretaria, auditórios, através de 

rampas, elevadores, sanitários adaptados, sinalização vertical e horizontal.  

 

 

9.3. Mecanismos de nivelamento  

 

As ações de nivelamento fazem parte um programa de assessoramento ao discente do 

Unileste, que visa promover ações integradas para o combate à evasão e à melhoria no 

desempenho acadêmico do estudante, desde o seu ingresso na instituição até a 

finalização do seu curso.  

  

As ações de nivelamento têm como objetivo oferecer aos ingressantes, nivelamento dos 

conteúdos básicos do ensino médio para auxiliar na compreensão dos conteúdos 

específicos de cada curso e elevar a qualidade do desempenho dos estudantes, 

auxiliando-os, na superação das lacunas na sua formação básica. 

 

As atividades priorizadas no sentido de amenizar as dificuldades apresentadas pelos 

estudantes irão favorecer o estabelecimento de correlações entre conteúdos, a 

formulação de raciocínio lógico, a expressão verbal e textual, o desenvolvimento do 

aprender a pensar e a construção de conhecimentos. Entre outras atividades destacam-

se a orientação acadêmica, a oferta de minicursos com conteúdos específicos e as 

oficinas temáticas. Os temas das oficinas versam sobre aspectos relacionados às 

temáticas pertinentes as áreas de conhecimento de cada escola, previstos para cada um 

dos períodos letivos e são definidos pelo Núcleo Docente Estruturante. As atividades 

poderão ser desenvolvidas pelos monitores, mediante supervisão pedagógica dos 

professores do curso ou diretamente pelos próprios professores. 
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Destaca-se como atividade de nivelamento e mecanismo de formação continuada no 

Unileste o Projeto/Curso Práticas de Escrita Online. O curso constitui-se em duas 

atividades de produção escrita por semestre, realizadas em ambiente virtual de 

aprendizagem. O material didático hipermidiático (textos, vídeos, sons, gráficos, imagens, 

animações), tem o propósito de instigar a reflexão crítica, o pensamento dialético, a 

capacidade humana de compor e recompor dados e argumentos. Destina-se aos alunos 

dos cursos de graduação do Unileste e tem como objetivos: 

 

 Desenvolver competências ligadas à aprendizagem da língua escrita em português 

padrão. 

  Conhecer peculiaridades dos gêneros textuais que circulam na própria área de 

atuação e formação, tais como projetos, relatórios, memorandos, textos 

argumentativos, e-mails, entre outros. 

 Compreender particularidades do processo de escrita online, entre as quais se 

encontra a flexibilidade no que se refere a tempo/espaço. 

 Favorecer a automotivação e a autodisciplina.  

 

No curso de Engenharia Ambiental e Sanitária o aluno ainda possui o nivelamento das 

disciplinas de Química e Cálculo I no primeiro período. Cada nivelamento é realizado em 

20 horas, uma vez por semana e tem como objetivo oferecer aos alunos do primeiro 

período nivelamento desses conteúdos básicos do ensino médio, com a finalidade de 

auxiliar a compreensão de diversos conteúdos dentro de cada disciplina. Dessa forma, 

auxiliando-os na superação das lacunas na sua formação, melhorando o desempenho 

diante desses conteúdos, considerados mais desafiadores. 

 

9.4. Forma de Acesso, seleção e permanência no Curso 

 

Para ingresso do aluno no Unileste, são utilizados procedimentos diversificados, cujo 

detalhamento das formas encontra-se descrito no Regimento Geral do Unileste.  
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A principal forma de ingresso é por meio de processo seletivo, o vestibular, com o objetivo 

de selecionar e classificar os alunos de acordo com sua aptidão para o respectivo curso. 

Tal processo seletivo é feito anteriormente ao início de cada semestre letivo, mediante 

publicação de edital específico. 

 

É utilizada também como forma de entrada, a classificação final de resultado da avaliação 

do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), realizado pelo candidato.  Para essa 

modalidade, é destinado um percentual de vagas ofertadas a serem preenchidas por 

candidatos que optarem por essa forma de ingresso. A instituição, também, recebe alunos 

por meio do Prouni, conforme as orientações do MEC. 

 

Outras formas de ingresso possíveis são: obtenção de novo título e transferência externa. 

Para essas formas de ingresso, é considerado o número de vagas disponíveis. 

 

Essas propostas possibilitam construir um processo formativo do estudante que considere 

a formação humanística, política e técnico-científica, diminuindo as chances de insucesso 

acadêmico dos seus alunos, que se manifesta de diversos modos, tais como em 

processos de seleção; no aproveitamento das disciplinas; disciplinas em atraso; 

mudanças de curso; evasão; além da perda de estímulo com relação à profissão 

escolhida.  

 

9.5. Atenção aos Discentes      

  

A atenção aos discentes do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária é realizada de 

diversas formas podendo acontecer no âmbito do curso e/ou da Instituição. No âmbito do 

curso as necessidades de ordem acadêmico-pedagógica são encaminhadas à 

coordenação do curso pelos docentes ou pelos próprios discentes que poderão ser 

atendidos, individualmente ou em equipe, pela coordenação. O atendimento será 

realizado em horários previamente marcados ou no horário de atendimento específico, 

divulgado nos quadros de avisos da instituição. O discente também poderá fazer 

solicitações formais por meio de requerimentos solicitados e registrados na Central de 
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Atendimento ao Aluno que serão encaminhados à coordenação que o analisará e dará 

seu parecer. 

 

O atendimento especial aos discentes portadores de laudo médico obedecerá à portaria 

da Pró-reitoria Acadêmica RT 007/2015 de 18/06/2015, que estabelece regras para o 

Regime Especial de Exercícios Domiciliares para os discentes com problemas de saúde 

ou gestantes em consonância com o Decreto nº 1.044/69 e Lei nº 6.202/75. 

 

O estímulo à participação dos estudantes em atividades acadêmicas busca a articulação 

ensino-pesquisa-extensão. O Unileste regulamenta as atividades de pesquisa e extensão 

e mantêm contatos, convênios e parcerias com as diversas instituições externas, públicas 

e privadas. Outra forma de apoio ao discente ocorre por meio de monitorias realizadas por 

estudantes da instituição, conforme edital específico da Escola Politécnica e por aulas de 

nivelamento que tem como objetivo atender aos estudantes em suas dificuldades e 

necessidades de nivelamento de conteúdos curriculares. No que se refere ao atendimento 

institucional, há programas para o atendimento e acompanhamento dos estudantes: o 

Programa de Orientação Psicopedagógica (POPp), Pastoral Universitária (PU) e 

Programa de Apoio e Acompanhamento do Aluno Egresso (Proegresso).  

 

9.6. Apoio psicopedagógico ao discente 

 

O Programa de Orientação Psicopedagógica – POPp - consiste em uma oportunidade de 

acolhimento para o aluno que apresenta necessidades psicopedagógicas. Tem como 

objetivo fomentar ações de acolhimento, integração e socialização que favoreçam a 

inserção na vida acadêmica e o desenvolvimento pessoal e profissional do discente. Para 

tanto disponibiliza aos estudantes atendimentos individuais, para escuta, aconselhamento 

e encaminhamentos em suas necessidades relacionadas à formação acadêmica. Os 

atendimentos são oferecidos nos campi de Coronel Fabriciano e Ipatinga. Os estudantes 

procuram o atendimento por indicação e ou de forma espontânea. Atua também por meio 

de intervenções psicopedagógicas em sala de aula, atendendo às solicitações do corpo 
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docente e/ou corpo discente, em situações de conflito, para possibilitar reflexões que 

contribuem com desenvolvimento coletivo.  

 

Entre as atividades do Programa de Orientação Psicopedagógica, destacam-se: 

 análise e intervenção nos processos de ensino e aprendizagem - visa atender 

os estudantes com queixas referentes ao seu processo de estudo e às suas 

dificuldades de aprendizagem, buscando sempre a melhoria do desempenho 

acadêmico; 

 Orientação Profissional - esta modalidade de atendimento tem como principal 

enfoque a promoção da conscientização do universitário, em relação aos aspectos 

envolvidos na escolha profissional, tais como família, contexto social, econômico, 

questões subjetivas, política educacional e outro;. 

 Orientações acadêmicas – consiste em intervenções nas salas de aula para 

informações e orientações de cunho acadêmico; 

 Orientação psicopedagógica – atua na intervenção de casos que manifestam 

questões relacionadas ao percurso acadêmico do discente. Busca a compreensão 

dos processos cognitivos, emocionais e motivacionais, integrados e 

contextualizados na dimensão social e cultural onde ocorrem. Trabalha para 

articular o significado dos conteúdos veiculados no processo de ensino, com o 

sujeito que aprende na sua singularidade e na sua inserção no contexto social; 

 promoção do autodesenvolvimento dos discentes, por meio do Projeto Circuito do 

Saber com a oferta de minicursos que abordam diversas temáticas, ampliando as 

perspectivas e despertando para novos desafios e saberes. 

 

O POPp atua também na elaboração e implementação de ações de Educação Inclusiva 

no sentido de assistir e acompanhar os estudantes com deficiência, visando promover a 

integração e a inclusão do aluno em todas as oportunidades de aprendizagem e a sua 

socialização durante a formação acadêmica.  Visa, ainda, o acolhimento, bem estar, 

garantia e defesa de seus direitos.  
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9.7. Apoio às atividades acadêmicas  

 

O estímulo à participação dos estudantes em atividades acadêmicas ocorre de várias 

formas. As atividades de pesquisa e extensão são estimuladas através dos projetos 

cadastrados por grupos de pesquisa e docentes na Coordenadoria de Iniciação Científica 

e Extensão. Nestes projetos os estudantes têm a oportunidade de, além de desenvolver 

pesquisas e ações extensionistas, atuarem de maneira interdisciplinar com projetos que 

englobam várias áreas do conhecimento em Engenharia Ambiental e Sanitária.  

 

O Programa de Iniciação Científica (PIC) do Unileste é um instrumento de integração das 

atividades de graduação e pós-graduação que objetiva iniciar o estudante na produção do 

conhecimento e permitir sua convivência com o procedimento acadêmico em suas 

técnicas, organizações e métodos. 

 

As atividades extensionistas visam à aproximação teórico-prática, oferecendo alternativas 

no sentido da melhoria da qualidade educacional, tecnológica, social e cultural no âmbito 

do curso. O funcionamento da extensão se dá por meio de proposições temáticas, 

elaboração de projetos, registros e aprovação do projeto, execução e avaliação das ações 

extensionistas pelo docente responsável pelo processo proposto. Essas ações são 

sistematicamente acompanhadas por meio de relatórios periódicos e relatório de 

conclusão do projeto ao término das ações extensionistas. 

 

As ações extensionistas direcionadas para a comunidade possibilitam ao discente 

conhecimentos, por meio de serviços prestados à coletividade, do desenvolvimento de 

competências sócio-políticas, técnicas, humanas e práticas, com vistas à formação de um 

profissional cidadão. O estudante é estimulado a participar de eventos de divulgação 

científica, como congressos, simpósios e reuniões. A Instituição apoia os estudantes em 

eventos reconhecidos cientificamente fora dos seus domínios. 

 

Alinhado às políticas governamentais, o Unileste instituiu o Programa de Mobilidade 

Estudantil que tem como objetivos: 
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 Proporcionar aos alunos uma formação técnica e humana, por meio da imersão 

cultural nacional e internacional;  

 Oportunizar aos alunos a troca de experiências acadêmicas que contribuam para o 

fortalecimento dos conhecimentos técnicos e científicos; 

 Permitir aos alunos atualização de conhecimentos em diferentes áreas. 

 

Mantendo uma relação de reciprocidade entre as instituições conveniadas para a 

mobilidade estudantil, o programa permite aos alunos do Unileste e instituições parceiras 

o estudo em disciplinas/conteúdos, pesquisas científicas, projetos de extensão e estágios 

em instituições parceiras.  

 

Dentre outras atividades, a participação do discente nas atividades de Monitoria do 

Unileste é também estimulada, pois, oportuniza a consolidação de sua formação 

acadêmica, a melhoria da qualidade da aprendizagem e a qualificação pessoal do 

discente, por meio do acompanhamento acadêmico e de auxílio aos professores nas 

práticas e atividades de laboratório. 

 

9.8. Ouvidoria 

É a unidade responsável por receber, registrar, conduzir internamente, responder e/ou 

solucionar as manifestações (denúncias, reclamações, críticas, sugestões, elogios, 

consultas e pedidos de informação) de cidadãos usuários, internos ou externos, e de 

instituições acerca das atividades e serviços de competência do Unileste, com o intuito de 

aprimorar ou corrigir os serviços prestados.  

A Ouvidoria conta com um espaço destinado à realização dos atendimentos aos discentes 

disponibilizando no site da instituição os horários para atendimento individualizado, 

quando se faz necessário. Tem como objetivo geral fomentar a responsabilidade funcional 

para melhoria da imagem da gestão do Centro Universitário do Leste de Minas Gerais, 

dinamizando as relações humanas e funcionais na Instituição. 
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9.9. Pastoral Universitária 

 

No Unileste, a Pastoral Universitária é um serviço de apoio ao discente que oportuniza o 

diálogo e a complementação entre razão e fé, entre a religião e a ciência, entre as 

crenças e as doutrinas sendo, portanto uma das dimensões de nossa ação educativa.   

Tem como missão suscitar e desenvolver valores éticos, humanos e cristãos na 

comunidade universitária, contribuindo para sua formação integral , cujas ações estão 

articuladas em cinco dimensões: 

1.     Fé e Cultura: busca desenvolver ações que favoreçam a integração entre fé e vida, 

entre conhecimento e práxis cristã. 

 2.     Atendimento Personalizado: visa proporcionar o acompanhamento individual e/ou 

grupal com o objetivo de orientação espiritual e do projeto pessoal de vida. É também 

oportunidade de solidariedade e apoio fraterno em momentos de dificuldade e dor 

(doença, luto, etc). 

 3.     Evangelização Explícita: busca promover e/ou desenvolver atividades de cunho 

religioso, litúrgico, catequético, sacramental. 

 4.   Voluntariado: visa desenvolver atitudes de solidariedade e fraternidade, sobretudo, 

para com os mais necessitados. 

 5.    Associacionismo: busca desenvolver a formação de grupos, segundo interesse e 

aptidões dos membros, como mediação para o desenvolvimento da liderança, da 

convivência, da aceitação do outro, da solidariedade humana. 

  

A Pastoral Universitária visa contribuir para a formação integral das pessoas envolvidas, 

articulando, harmonicamente, as dimensões biológica, psicológica, social e espiritual e 

seus desdobramentos sobre o ser e o agir de cada pessoa.  Nesse contexto, são ações 

da Pastoral Universitária no Unileste: 

 Evangelizar, mostrar à comunidade acadêmica, os valores cristãos como a justiça, 

a partilha, a misericórdia, a verdade, a fraternidade, a compaixão para com os mais 

fracos. 
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  Celebrar a fé cristã nos momentos de alegria como: no início ou final de ano letivo, 

nos dias comemorativos como as formaturas, aula inaugural, o dia das mães, dos 

pais, dos alunos, dos professores, aniversários, páscoa,  natal,  celebração 

semanal da Eucaristia na Santíssima Trindade, e também nos dias de tristeza, de 

doença ou de funerais, dentre outras. 

 Promover Seminários, Fóruns, palestras, juntamente com os professores de 

Cultura Religiosa. 

 Enfatizar a comemoração dos Fundadores das Ordens Religiosas que são as 

Mantenedoras da UBEC. 

 Realizar trabalhos, estudos educativos e sociais, envolvendo família, professores e 

alunos, incentivando a conscientização e o nosso compromisso com os 

acontecimentos pátrios ou religiosos. 

 Propagar a Campanha da Fraternidade, em sintonia com as propostas da CNBB e 

da Diocese de Itabira/Coronel Fabriciano. 

 Incentivar o associacionismo juvenil, favorecendo e apoiando a organização de 

grupos de interesse entre os estudantes e demais membros da comunidade 

universitária. 

  Apoiar e/ou promover ações de voluntariado e de solidariedade entre os membros 

da comunidade universitária. 

 

 

9.10. Acompanhamento de Egressos 

 

O Centro Universitário do Leste de Minas Gerais - Unileste reconhece que estabelecer um 

canal de comunicação com o egresso é ter uma fonte de informações gerenciais que, 

associada a outros indicadores, torna-se um fator importante para as possíveis tomadas 

de decisão referente aos projetos institucionais.  

 

Acompanhar a trajetória dos ex-alunos implica ouvir aqueles que passaram pela 

instituição, cujas percepções, pareceres e críticas possibilitam conhecer de modo 
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significativo a qualidade da formação recebida, tanto curricular e ética como também o 

percurso profissional e acadêmico após a conclusão do curso. 

 

Nessa perspectiva, o egresso do curso de graduação pode constituir-se como um 

indicador da avaliação institucional e ser uma referência da qualidade dos cursos e da 

efetividade da ação institucional como um todo.  

 

Na instituição, a avaliação institucional realizada pelo egresso objetiva promover o diálogo 

permanente com os ex-alunos, como também identificar as potencialidades e fragilidades 

da formação recebida, visando à proposição das mudanças nos currículos, nos processos 

de ensino e aprendizagem, na gestão acadêmica e administrativa. 

 

Para tal, o Unileste desenvolve o Programa de Apoio e Acompanhamento do Aluno 

Egresso (Proegresso), investindo esforços para manter, intensificar o diálogo, ampliar as 

possibilidades de acompanhar o egresso na inserção profissional e abrir espaços para a 

formação continuada dos ex-alunos nos cursos de pós-graduação.  

 

O Núcleo de Apoio ao Desenvolvimento Educacional (NUADE), por meio do Programa de 

Orientação Psicopedagógica (POPp), exerce significativo papel, como meio de 

comunicação, entre a instituição e o profissional egresso, juntamente com a coordenação 

dos cursos de graduação e pós-graduação. 

 

Por entender que a evolução acadêmica e profissional do egresso deve ser contínua e 

ininterrupta, torna-se importante a constante interlocução, a integração e o 

compartilhamento de experiências em atividades, como cursos, palestras, eventos 

culturais, científicos, socioculturais, esportivos e acadêmicos realizados pela instituição. 

 

Destacam-se algumas das atividades desenvolvidas pelo Programa de Apoio e 

Acompanhamento do Aluno Egresso: 

 manutenção do sistema Proegresso, que se encontra no site do Unileste no 

endereço http://sistemas.Unileste.br/egresso. 

http://sistemas.unileste.br/egresso/
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 avaliação dos currículos dos cursos de graduação pelos egressos, gerando 

produção de relatórios, institucional e por curso.  

 organização e manutenção do banco de dados cadastrais dos alunos formandos. 

 divulgação de concursos públicos, oportunidades de empregos, informações 

acadêmicas externas e internas (seminários, congressos, palestras, cursos, 

eventos culturais, científicos), por meio do site Proegresso e do e-mail para os 

alunos formados. 

 acompanhamento da vida profissional do egresso por meio do setor de 

relacionamento institucional. 

 divulgação de cursos de graduação, pós-graduação e ensino a distância. 

 divulgação, em parceria com a gerência de marketing, de ex-alunos aprovados em 

concurso público e mestrado.  

 

10. GESTÃO DO CURSO 

10.1 Coordenação do Curso 

 

A gestão acadêmica de curso no Unileste implica a articulação entre órgãos colegiados de 

administração superior e órgão colegiado da administração básica. São órgãos colegiados 

de administração superior o Conselho Universitário (Consun) e o Conselho de Ensino, 

Pesquisa e extensão (Consepe). O Conselho de Curso é o órgão colegiado da 

administração básica. 

 

Com vistas a uma gestão democrática, a composição dos órgãos colegiados abrange a 

comunidade acadêmica, com representantes do corpo administrativo, corpo docente, 

corpo discente e membros da comunidade local. As formas de composição e as 

competências desses órgãos estão expressas no Estatuto do Unileste. 

 

A coordenação do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária tem caráter executivo e 

atua em consonância com o Conselho de Curso, com o Núcleo Docente Estruturante e 

com outros órgãos que constituem a estrutura organizacional do Unileste. Poderá 
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participar, também, como membro do Conselho Universitário e o do Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão.  

 

Como forma de articular a gestão do curso com a gestão institucional, a coordenação do 

curso participa periodicamente de reuniões de caráter executivo, consultivo e deliberativo 

com as seguintes instâncias: 

 

 Reitoria: reuniões com coordenadores e gerentes para apresentação do panorama 

institucional, bem como para discussão de estratégias de melhoria e 

aprimoramento das atividades desenvolvidas pela Instituição. Ainda, reuniões por 

Escola e/ou cursos visando discussões sobre demandas específicas. 

 Diretoria da Escola Politécnica: reuniões com os coordenadores da mesma 

escola, sob gestão do Diretor, para discutir projetos, atividades e procedimentos 

comuns aos cursos. 

 Núcleo Docente Estruturante: reuniões que possibilitam discussões, reflexões e 

tomada de decisões referentes à implantação e consolidação do Projeto 

Pedagógico do Curso. O funcionamento e atribuições do NDE estão 

regulamentados por portaria institucional. 

 Conselho de Curso – delibera, entre outras, decisões relativas às atividades de 

pesquisa, ensino e extensão, solicitações de estudantes e docentes, bem como 

auxilia no processo administrativo do curso. O Conselho do Curso reúne-se, 

ordinariamente, para tratar de assuntos relativos ao bom desenvolvimento do 

curso, à luz do Estatuto e do PPC. As formas de composição e funcionamento do 

conselho de curso estão descritas no Estatuto e no Regimento Geral do Unileste. 

 

A coordenação dispõe, institucionalmente, de uma infraestrutura técnico-administrativa, 

com setores de apoio, dentre os quais: 

 

 Central de Atendimento ao Aluno, à qual compete desempenhar todo o processo 

de atendimento ao aluno, desde à prestação de informações, à confecção de 

documentos e outros processos.  



 
 
Centro Universitário do Leste de Minas        

 

 
Projeto Pedagógico de Curso: 

Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária 
 Escola Politécnica 

 
 

119 

 

 Secretaria de Cursos, que mantém os dados dos estudantes e professores 

atualizados e estabelecem datas e prazos para as solicitações dos mesmos, a 

partir do calendário escolar. Atende às determinações da coordenação do curso, 

zelando pela eficiência e qualidade da demanda dos trabalhos realizados.  

 Núcleo de Apoio ao Desenvolvimento Educacional – NUADE, que contempla os 

setores: i) Coordenadoria Institucional de Estágio, para coordenar, supervisionar e 

controlar as práticas de estágio dos estudantes do curso, dentro dos moldes legais 

e institucionais; ii) Programa de Assessoria Pedagógica Institucional que assessora 

a coordenação no que tange a dimensões acadêmico-pedagógicas e à promoção 

do desenvolvimento profissional dos professores; iii) Programa de Orientação 

Psicopedagógica, que consiste em um espaço de acolhimento para o aluno que 

apresenta necessidades psicopedagógicas. Tem como objetivo geral fomentar 

ações de acolhimento, integração e socialização que favoreçam a inserção na vida 

acadêmica e o desenvolvimento pessoal e profissional do discente; iv) Comissão 

Permanente de Avaliação Institucional, que compete executar as diretrizes 

determinadas pela instituição com finalidade de executar avaliações institucionais e 

análises estatísticas gerando relatórios para toda a comunidade acadêmica. 

 Coordenadoria de iniciação Científica e Extensão que coordena os processos de 

divulgação, seleção e implementação dos projetos de iniciação científica e de 

extensão no Unileste. 

 

A coordenação do curso segue políticas institucionais como norteadoras de suas 

atividades de gestão acadêmica e administrativa. Nessa perspectiva, as políticas 

institucionais referentes ao ensino, à iniciação científica, à extensão, à gestão de pessoas 

e infraestrutura são implementadas no âmbito do curso, respeitando-se a autonomia da 

coordenação no atendimento às especificidades e demandas do curso. 

 

 

10.2 Composição e Funcionamento do Conselho de Curso 

O Conselho de Curso é um órgão superior de natureza consultiva, deliberativa, normativa 

e disciplinar da administração básica para todos os assuntos acadêmicos relacionados ao 
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curso. O Conselho de Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária tem sua composição e 

suas atribuições previstas no Regimento Geral do Unileste. 

Configura-se como uma instância de apoio à gestão de importante função na articulação 

da coordenação com professores e estudantes por meio de seus representantes. O 

Conselho de Curso é integrado pelo coordenador do curso, seu presidente; por três 

professores eleitos por seus pares, um representante dos discentes, com mandato de 

dois anos, com direito a uma recondução. As reuniões acontecem, mensalmente, e, 

quando necessário, em caráter extraordinário. As deliberações são registradas, em forma 

de ata, em caderno próprio. 

O Conselho de Curso delibera, entre outras, decisões relativas às atividades de pesquisa, 

ensino e extensão, solicitações de estudantes e docentes, bem como auxilia no processo 

administrativo do curso. São competências do conselho de curso: 

 Definir as diretrizes e políticas gerais do curso, tendo como base o Plano de 

Desenvolvimento Institucional ( PDI)  e a legislação vigente. 

 Aprovar, em primeira instância, o Projeto Pedagógico do Curso (PPC). 

 Zelar pelo patrimônio moral e cultural e pelos recursos materiais colocados à sua 

disposição. 

 Deliberar sobre concessão de regime excepcional a estudantes, conforme 

regimento. 

 Emitir parecer e/ou deliberar acerca de solicitações do corpo discente. 

 Opinar sobre processo de contratação de docentes, participando de bancas de 

avaliação. 

 Zelar pela qualidade do ensino, pesquisa e extensão. 

 Emitir parecer sobre projetos de pesquisa e extensão vinculados ao curso. 

 Opinar sobre projetos de cursos de pós-graduação relacionados ao curso. 

 Funcionar como órgão colegiado de apoio a cursos de pós-graduação na sua 

respectiva área. 

 Regulamentar o processo de avaliação do estágio, das atividades complementares 

e dos trabalhos de conclusão de curso conforme PPC. 
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As formas de composição e funcionamento do conselho de curso estão descritas no 

Estatuto e no Regimento Geral do Unileste. 

10.3 Composição e Atuação do Núcleo Docente Estruturante - NDE 

 

O Núcleo Docente Estruturante do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária está 

estruturado em conformidade com a Resolução CONAES nº 01 de 17 de junho de 2010. 

O funcionamento e atribuições do NDE estão regulamentados  na resolução e  portaria 

institucional.   

 

A construção e atualização do Projeto Pedagógico do Curso estão ancoradas nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais do MEC, no Projeto Pedagógico Institucional e nas 

demandas evidenciadas pelo mercado de trabalho.  Neste contexto, destaca-se a efetiva 

participação dos professores do Núcleo Docente Estruturante na elaboração, na 

implementação, no acompanhamento e na avaliação do Projeto Pedagógico do Curso. 

 

A atuação do Núcleo Docente Estruturante se articula com a ação dos demais 

professores no processo de planejamento desenvolvido em encontros de professores por 

período, por núcleos de disciplinas afins, e/ou por disciplina. A interação entre os 

docentes, no processo de planejamento, é fundamental para propiciar o diálogo 

interdisciplinar e a articulação dos componentes didáticos - objetivos, conteúdos, 

metodologias e avaliação, presentes no plano de ensino - às concepções, fundamentos, 

missão, perfil profissional e organização acadêmica, propostas no Projeto Pedagógico 

Institucional e no Projeto Pedagógico do Curso. No entanto, esse processo não exclui as 

especificidades das disciplinas, pois o processo de planejamento está organizado de 

forma a propiciar flexibilidade e reciprocidade, considerando a realidade dos estudantes, 

além da vinculação ensino, pesquisa, extensão, o que faz do planejamento um processo 

dinâmico e flexível. 

 

O NDE tem como principais atribuições: 

 Cuidar da qualidade pedagógica do curso, por meio da discussão e revisão 

periódica da proposta formativa do curso e de seu PPC, do acompanhamento e da 
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discussão de estratégias de atenção e orientação à aprendizagem dos estudantes; 

da análise dos instrumentos de avaliações interna e externa, do apoio aos 

processos de avaliação institucional, do acompanhamento, da sensibilização e da 

mobilização para o Enade, da análise das avaliações realizadas e, 

consequentemente, da elaboração do relatório e do plano de ação do curso, do 

acompanhamento e intervenção nos processos relacionados à evasão, ao baixo 

rendimento e a repetência,  de outros procedimentos que se reconheçam 

necessários para melhoria da qualidade do curso. 

 Contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso. 

  Zelar pela integração entre os componentes curriculares previstos no PPC do 

curso. 

  Zelar pelo cumprimento das diretrizes curriculares nacionais para os cursos de 

graduação. 

  Indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de pesquisa; iniciação científica e 

extensão, oriundas das necessidades da graduação, de exigências do mercado de 

trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas à área de conhecimento do 

curso. 

 

Para consecução dessas atribuições, o NDE reúne-se, ordinariamente, de quinze em 

quinze dias, com reuniões de duração de duas horas. Em caráter excepcional, o NDE 

reúne-se para deliberações mais emergenciais. 

 

11. CORPO DOCENTE 

O Unileste conta, atualmente, com um corpo docente composto por professores da região 

do Vale do Aço e de regiões circunvizinhas em um raio aproximado de 200 km, o que 

promove uma rica troca de experiências cultural e profissional. 

A maioria dos professores possui, além da experiência docente, experiência de atuação 

em outras áreas, tais como indústrias, empresas de diversos ramos de atividades, escolas 
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públicas ou privadas, entidades não-governamentais, academias e no mercado de 

trabalho de forma autônoma. 

Levando-se em conta as experiências, concebe-se como sendo uma das funções do 

Unileste incentivar a capacitação e valorizar o crescimento técnico-profissional do corpo 

docente, objetivando estar constantemente em conformidade com os padrões de 

qualidade para a educação superior. 

 

O Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária apresenta um corpo docente com formação 

nas diversas áreas do conhecimento: Ciências Exatas, Ciência da Computação, Ciências 

da Informação, Ciências Humanas e Sociais, a fim de contemplar a dimensão inter e 

transdisciplinar. 

 

Várias atividades acadêmicas no ensino, pesquisa e extensão são articuladas entre os 

professores das diferentes áreas. Essa composição favorece a formação técnica, 

humanista, ética, crítica, com competência na área afim e responsabilidade social, 

conforme o perfil estabelecido para o egresso. 

 

O corpo docente do curso é qualificado e possuem experiências profissionais e 

acadêmicas compatíveis com o curso e com as respectivas disciplinas por eles 

lecionadas. Vários membros do corpo docente têm experiência em indústrias de grande 

porte como analistas, gestores, engenheiros, pesquisador ou técnicos especializados. 

Outros, com funções em órgãos públicos e serviços de assessoria ou consultoria em 

diversas áreas, como por exemplo, jurídica, contabilidade, segurança, recursos humanos, 

saúde e publicidade. Também em instâncias administrativas, encontramos professores 

com participação em conselhos, órgãos colegiados, coordenações de cursos ou 

laboratórios e comissões. Cerca de 20% dos professores do curso possuem experiência 

profissional acima de 10 anos. Quanto ao tempo de experiência no magistério, 44% do 

corpo docente do curso possui experiência entre 06 a 10 anos. 

 

Quanto à titulação, o corpo docente do curso é constituído por especialistas, mestres e 

doutores, na maioria com capacitação didático-pedagógica (Quadro 8). Os professores 
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especialistas são constituídos por profissionais com expressiva atuação no mercado de 

trabalho e com experiência inerente ao ensino superior. Atualmente, 57,8 % dos 

professores do curso têm titulação de mestre e/ou doutores, sendo os demais são 

especialistas. No quadro docente do curso, constam os docentes do Núcleo Docente 

Estruturante – NDE, responsáveis pela concepção, implementação e consolidação do 

projeto pedagógico do curso. 

 

Quadro 8 – Titulação dos docentes do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental do Unileste. 

TITULAÇÃO Nº % 

Doutor 10 15,6 

Mestre 27 42,2 

Especialista 27 42,2 

TOTAL 64 100 

 

Os professores se enquadram nas categorias horista, dedicação parcial e integral no que 

diz respeito à dedicação ao curso. Atualmente, 47% dos docentes possuem regime de 

tempo integral e parcial (Quadro 9). A distribuição de aulas é feita conforme com a 

experiência acadêmica e profissional de cada docente, buscando correlacionar as 

habilidades dos docentes nos diferentes segmentos – ensino, pesquisa e extensão. Além 

da sala de aula os docentes podem atuar em projetos de extensão, pesquisa, orientação 

ao discente, estágio e gestão acadêmica. 

 

Quadro 9 – Regime de trabalho dos docentes do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental do Unileste. 

REGIME DE TRABALHO Nº % 

Tempo integral 9 14 

Tempo parcial 21 32,8 

Horista 34 53,2 

TOTAL 64 100 

 

11.1 Política de atendimento ao Docente 

 

O Unileste propõe a seguir as seguintes políticas na gestão do corpo docente: 

 compor o seu quadro docente com titulação mínima de pós-graduação 

lato sensu. 
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 oportunizar a formação continuada do docente na busca de titulação de 

especialista, mestre, doutor e pós-doutor. 

 permitir e incentivar a participação do corpo docente nas atividades de 

gestão da instituição.  

 realizar uma gestão do corpo docente baseada no processo equitário, 

estabelecido nos respectivos Plano de Cargos e Salários e Plano de 

Carreira.  

 viabilizar a participação do corpo docente em atividades e eventos 

técnicos e científicos nos âmbitos interno, regional, estadual, nacional e 

internacional.  

 

A Instituição estimula o docente a participar de eventos como cursos, palestras, 

seminários e congressos de curta duração, liberando-o de suas atividades. Há, ainda, a 

possibilidade de liberação do docente por um prazo maior para realização de cursos 

especiais de estudos em uma área de conhecimento específica. Esses pedidos devem 

ser encaminhados à Pró-Reitoria Acadêmica que avalia a inter-relação entre o curso e a 

área de atuação do docente.  

 

Além do fomento à participação em atividades de formação externas o Unileste conta com 

um setor de apoio e assessoria ao docente (Programa de Assessoria Pedagógica 

Institucional - PROAPI), vinculado ao Núcleo de Apoio ao Desenvolvimento Educacional - 

NUADE que possui, entre outras atribuições, a de oferecer oportunidades de formação 

pedagógica. Esse setor de apoio acadêmico tem como objetivo assessorar a Instituição 

no aprimoramento das atividades acadêmicas. É, também, responsável pelo 

desenvolvimento profissional dos professores e pelo acompanhamento do exercício 

docente. Busca canalizar esforços no sentido de consolidar uma prática pedagógica 

comprometida com a qualidade dos processos de ensino e de aprendizagem, em 

consonância com o Projeto Pedagógico Institucional.  

  

Na contemporaneidade, as rápidas transformações em todos os âmbitos da sociedade e o 

contínuo desenvolvimento das tecnologias da informação e comunicação, incidem 
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fortemente nas instituições educacionais, aumentando os desafios para a consolidação de 

práticas democráticas, comprometidas com uma educação de qualidade, tendo em vista 

as dimensões profissional, sociopolítica e humana. O desafio é educar, propiciando um 

desenvolvimento humano, cultural, científico e tecnológico, de modo a potencializar o 

educando para atuar no mundo contemporâneo, com competência profissional, 

compromisso ético e exercício da cidadania. Os educadores são profissionais essenciais 

na construção dessa complexa tarefa, contribuindo com seus saberes, seus valores e 

suas experiências.  

 

Nessa perspectiva, faz-se necessário investir no desenvolvimento profissional da 

docência. Visando esse desenvolvimento, o PROAPI tem como objetivos: 

 Oportunizar ao corpo docente o aperfeiçoamento de sua prática educativa. 

 Promover ações de reflexões sobre os currículos dos cursos, junto aos diretores 

das Escolas, coordenadores e professores, de modo a torná-los mais dinâmicos 

e atualizados. 

 Propiciar a reflexão contínua dos processos de ensino e aprendizagem visando 

a melhoria da qualidade do ensino, pesquisa, extensão e gestão. 

 

Para viabilizar os objetivos, são desenvolvidas diferentes ações de apoio e assessoria ao 

docente, tais como: 

 Palestras, seminários, mesas-redondas, colóquios de pesquisa, abrangendo 

aspectos do processo ensino-aprendizagem, como também aspectos 

relacionados à Pesquisa e à Extensão na Instituição. 

 Momentos de estudo, visando a atualização do referencial teórico, a troca de 

experiências e a divulgação de pesquisas realizadas pelo corpo docente e 

discente. 

 Cursos, oficinas e/ou encontros referentes a temáticas didático-pedagógicas. 

 Encontro com professores novatos para discussão e análise de aspectos 

práticos e teóricos que envolvem o cotidiano da sala de aula, bem como o 

acompanhamento desses professores ao longo do semestre para assessorar 

nos possíveis entraves encontrados no cotidiano escolar. 
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 Atendimento individualizado para orientações pedagógicas referentes a:  

planejamento e organização de aulas, elaboração de material didático, 

processos e instrumentos de avaliação e/ou outros aspectos acadêmico-

pedagógicos. 

 Atendimento em pequenos grupos para refletir e reorganizar o trabalho 

pedagógico de determinadas disciplinas do curso. 

 

 

11.2 Plano de Carreira e incentivos ao corpo docente 

 

Em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), a política de 

capacitação do corpo docente do Unileste, destina-se à valorização, crescimento e o 

incentivo ao processo de aprendizagem contínuo. Nesse sentido, disponibiliza na sua 

dotação orçamentária, recursos para o custeio de cursos, bolsas de estudo e pesquisa.  

 

No intuito de desenvolver os trabalhos com eficiência e qualidade, o Unileste conta com 

uma política de gestão de pessoas, que é conduzida de forma a evidenciar a valorização 

do ser humano, tanto pessoal quanto profissionalmente, bem como os esforços de se ter 

uma modernização em seus processos educativos.  

 

Sendo assim, a política de capacitação do corpo docente do Unileste, destina-se à 

valorização, o crescimento e o incentivo ao processo de formação contínua e acompanha 

toda a trajetória de seu colaborador docente, desde sua admissão até sua movimentação 

no plano de carreira. 

 

A capacitação dos docentes se dá por meio de cursos de curta ou longa duração, 

encontros, seminários, congressos, fóruns, palestras, mesas redondas, oficinas, colóquios 

e eventos institucionais, entre outros. 

 

A estratégia administrativa do Unileste no que tange ao plano de carreira visa a 

manutenção e retenção de seus ativos intelectuais por intermédio de políticas de 
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compensação de talentos. O Plano de Carreira conta com a progressão automática da 

remuneração do docente quando da conclusão do mestrado ou doutorado, além da 

valorização do docente por tempo de permanência na instituição, incentivando e 

estimulando o trabalho daquele que colabora para a continuidade da cultura 

organizacional da instituição.  

 

12. CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

O Unileste conta com o apoio de pessoal técnico-administrativo, com funções de 

atendimento interno e externo, cujo trabalho deve ser desenvolvido com eficiência e 

eficácia.  

 

São políticas adotadas pela instituição na gestão de funcionários técnico-administrativos: 

 Promover ações, atividades, projetos e programas que propiciem o 

desenvolvimento de suas potencialidades, elegendo o funcionário como 

agente principal na melhoria dos processos internos. 

 Valorizar as diferenças individuais e de cargos como uma das formas 

de aprimoramento e desenvolvimento pessoal e profissional.  

 Preencher a vacância de cargos mediante utilização, primeiramente, de 

recrutamento interno.  

 Oferecer condições de trabalho que contribuam para o bem-estar, a 

segurança e a satisfação das pessoas que executam os serviços de 

natureza técnico-administrativa.  

 Realizar uma gestão do corpo técnico-administrativo baseada no 

processo equitário estabelecido nos respectivos Plano de Cargos e 

Salários e Plano de Carreira. 

 

O Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária conta com suporte técnico de diversos 

setores do Unileste nas atividades administrativas em geral, como: ouvidoria, central de 

atendimento; secretaria de ensino superior; secretaria dos cursos; serviço de marketing, 

comunicação e criação, de recursos humanos e desenvolvimento de pessoas, jurídico, 
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financeiro, cultural e biblioteca; além de contar com apoio das gerências administrativa; 

manutenção civil, núcleo de apoio aos espaços físicos de aprendizagem, as atividades 

são realizadas  pelo quadro efetivo de pessoal lotado na instituição. Além destes, o curso 

conta ainda com estagiários e técnicos que atuam nos laboratórios. Tal corpo técnico-

administrativo é em número suficiente para atender às demandas do curso.  

 

Os serviços prestados pela secretaria de cursos são: atender aos coordenadores, 

professores, alunos e visitantes, fazendo os encaminhamentos necessários; digitação de 

documentos e ofícios inerentes às necessidades da Coordenação do Curso; organização 

de documentos e arquivos do curso, providências referentes à documentação de 

professores quando de sua contratação ou desligamento; apoio às ações do Conselho de 

Curso; encaminhamento de requerimentos e documentos à Secretaria de Ensino Superior 

e demais setores a Instituição; contribuições para a melhoria dos serviços e demais 

atribuições que lhe forem designadas pelas coordenações de curso dentro de suas 

competências. 

 

O Sistema de Bibliotecas conta com bibliotecários, atendentes e auxiliares de portaria que 

se revezam em turnos de trabalho, com o objetivo de atender a todo corpo docente e 

discente do Unileste.  

 

O serviço de vigilância do Unileste está organizado para zelar pela segurança em suas 

dependências, com funcionários se alternando em turnos de 12 horas, inclusive aos finais 

de semana. 

 

O pessoal dos serviços gerais é responsável pela organização e limpeza das salas de 

aula, banheiros, sala dos professores, laboratórios, salas administrativas, e demais áreas 

internas e externas da instituição. 

 

O corpo técnico dos laboratórios do Curso Engenharia Ambiental e Sanitária possui 

formação adequada para desenvolver as atividades desenvolvidas nos laboratórios. 
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12.1 Plano de Cargos e Salários e Incentivos ao Pessoal Técnico-

administrativo 

O Unileste considera que o desenvolvimento e a valorização de seus Recursos Humanos 

devem ser efetuados mediante o reconhecimento de sua dignidade e valor, cultivando o 

envolvimento e o comprometimento de todos para um melhor desempenho e um maior 

crescimento profissional na Instituição. 

 

De acordo com sua Política de T&D - Treinamento e Desenvolvimento, o Unileste pratica 

ações de capacitação que visam desenvolver as competências de seus colaboradores por 

meio de programas de treinamentos e de conscientização, utilizando técnicas de Gestão 

de Pessoas.  

 

Estas ações resultam em melhoria do desempenho profissional e promovem mudanças 

de comportamento para a vivência da cidadania, tanto dentro, quanto fora da Instituição. 

 

O Unileste acredita que o aperfeiçoamento profissional contínuo por meio da formação 

continuada promoverá melhorias no clima organizacional, objetivando alavancar o 

crescimento institucional e ainda estimular o desenvolvimento de todos os empregados e 

seus níveis de satisfação. A formação continuada se classifica em curso de cunho: 

 Legal: em atendimento aos requisitos da legislação em vigor. 

 Institucional: em atendimento às Políticas e Diretrizes definidas e 

aprovadas pela direção da Instituição. 

 Operacional: em atendimento às necessidades técnicas e operacionais, 

que visa treinar e/ou reciclar sistematicamente nas atribuições do cargo 

e procedimentos da Instituição. 

 Desenvolvimento: voltado para o autodesenvolvimento do empregado, 

bem como preparar para futuras promoções. 

Como início desta formação, para receber os novos colaboradores, é planejada a 

realização mensal do Programa de Integração de Recém-Admitidos, no qual são 

apresentadas as Normas, Diretrizes e Processos da Instituição. 
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Os cursos são abertos à participação de todos os colaboradores e devem ser realizados 

dentro do horário de trabalho. Por determinação da Pró-reitoria Administrativa, todos os 

colaboradores do corpo administrativo devem ter uma carga horária mínima de doze 

horas de treinamento por ano.  

 

A política do Plano de Carreira do Unileste é conduzida de forma a evidenciar a 

profissionalização e valorização do ser humano possibilitando a estes aspirarem 

promoções de acordo com suas habilidades em consonância com a legislação trabalhista. 

Empreende ainda, esforços no sentido de se ter uma modernização e otimização dos 

processos administrativos.  

 

Prevista no Plano de Carreira, a ascensão do empregado se dá mediante aprovação nos 

seguintes requisitos: (I) Avaliação de Perfil: composta por análise curricular, entrevista 

com o coordenador do setor e, se necessário, prova técnica e avaliação psicológica; (II) 

Critérios de tempo de permanência no cargo; (III) Avaliação de Desempenho, 

considerando a disponibilidade de vaga para o cargo. 

 

A carga horária do corpo administrativo é de acordo com o contrato de trabalho, 

obedecendo à legislação e as regulamentações de categorias profissionais, podendo, 

ainda, sofrer alterações conforme necessidade da Instituição. 
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V.  INFRAESTRUTURA 

13. ESPAÇO FÍSICO GERAL 

A instituição dispõe de vários espaços destinados aos estudantes, professores, 

funcionários e comunidade em geral. Esses espaços são dotados de mobiliário, 

iluminação, ventilação e acústica necessários à execução de aulas, palestras, seminários, 

debate e demais atividades acadêmicas e funcionais (Quadro 10). 

 

Quadro 10 – Infraestrutura física do Unileste. 

TIPO DE ÁREA QT ÁREA(m2) 
HORÁRIO DE 

FUNCIONAMENTO 

Salas de aula 143 1.361,28 Manhã e noite 

Auditórios/Anfiteatros 05 1319,42 Manhã, tarde e noite 

Salas de Professores 01 178,90 Manhã, tarde e noite 

Áreas de Apoio Acadêmico 20 293 Manhã, tarde e noite 

Áreas Administrativas 107 2.118,28 Manhã, tarde e noite 

Banheiros 111 803,51 Manhã, tarde e noite 

Conjunto Poliesportivo 01 13.001,00 Manhã, tarde e noite 

Total 388  

 

O Unileste possui 29 laboratórios de informática que oferecem aos estudantes acesso às 

novas tecnologias da informação, entre elas, a internet. Atualmente são 496 

computadores e sete impressoras disponíveis nos campi, com previsão de crescimento 

nos próximos anos.  

 

A infraestrutura do Unileste se organiza de maneira a oferecer a todos os seus usuários 

espaços adequados que possibilitem o desenvolvimento de diversas atividades 

acadêmicas, esportivas, culturais e sociais, favorecendo o processo de ensino e 

aprendizagem, como também espaços que facilitem a interação social e a convivência 

entre a comunidade acadêmica. 

 

A política de expansão e conservação da estrutura física institucional se pauta no plano 

de expansão física que, por sua vez, se alinha com as perspectivas de criação de novos 



 
 
Centro Universitário do Leste de Minas        

 

 
Projeto Pedagógico de Curso: 

Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária 
 Escola Politécnica 

 
 

133 

 

cursos, a previsão de crescimento de turma, a necessidade de novos espaços para 

atender às demandas dos cursos e à expansão de vagas, quando necessária. 

 

A instituição possui salas de aula refrigeradas, equipadas com kit multimídia, auditórios, 

sala de docentes, áreas de apoio acadêmico e administrativo, centro esportivo, capela, 

áreas verdes, dentre outros disponíveis aos corpos docentes, discentes e administrativo 

para a realização das diversas atividades de diferentes naturezas.  

 

A instituição é dotada de um sistema de circuito fechado de TV, com câmeras 

posicionadas nas principais vias e também nos locais de maior concentração de pessoas. 

O equipamento tem a função de filmar e gravar imagens que possibilitem o 

reconhecimento de pessoas envolvidas em ações que causem dano a outras pessoas ou 

aos bens patrimoniais da instituição. Cada prédio, em seus respectivos andares, é dotado 

do sistema de prevenção de incêndios como também possuem corrimões com altura 

correta e determinada pela NBR9077/IT08/NBR9050 e Decreto Federal n°5.296/2004. 

 

14. ESPAÇOS FÍSICOS UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DO CURSO 

O curso Engenharia Ambiental e Sanitária está localizado no campus de Coronel 

Fabriciano e usufrui de toda a infraestrutura existente para desenvolver suas atividades 

acadêmicas. 

 

14.1. Sala de Professores e Sala de Reuniões 

A instituição disponibiliza espaços adequados ao desenvolvimento do trabalho docente, 

como sala de professores para o desenvolvimento de trabalhos e avaliações, para 

pesquisas e sala do núcleo docente estruturante, para fins de atendimento a estudantes e 

reuniões. Todas as salas são equipadas com computadores e atendem aos requisitos 

exigidos referentes à limpeza, iluminação, ventilação, acessibilidade, instalações 

sanitárias.  
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14.2. Espaço de Trabalho para Coordenação do Curso. 

O curso tem sala de trabalho equipado para o coordenador. A sala é dotada de 

computador com acesso a internet cabeada e wireless. Para suporte ao trabalho da 

coordenação existem duas secretarias acadêmicas com funcionários administrativos em 

número suficiente para atender as demandas.  

 

14.3. Serviços Acadêmicos  

A Secretaria de Cursos de Graduação, localizada no mesmo prédio da coordenação, 

realiza atendimentos aos estudantes, professores e coordenadores. A Secretaria de 

Ensino Superior atende diretamente aos coordenadores, zelando pelos processos de 

matrícula e registros acadêmicos (diários, diplomas, históricos, entre outros). Os espaços 

para estes serviços são muito bem estruturados nos aspectos de dimensão, limpeza, 

iluminação, acústica, ventilação e equipamentos de informática atendendo plenamente às 

necessidades dos funcionários, ao atendimento às demandas dos professores e dos 

estudantes. 

 

Os registros acadêmicos da instituição, no que se referem às faltas e notas são realizados 

por um sistema informatizado RM. Tanto o professor quanto o aluno têm acesso aos 

ambientes virtuais, em que o professor lança os dados no "Professor on-line” e o aluno 

consulta a sua situação acadêmica no "Aluno on-line".  

 

Quanto aos planos de ensino, planos de aula, material didático, atividades virtuais, entre 

outros, a instituição utiliza o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), ferramenta de 

acesso docente e discente com finalidades acadêmicas, entre elas a aprendizagem 

colaborativa e contínua, em função da disponibilidade das tecnologias da informação e da 

comunicação, o que envolve ações e situações nas quais interagem, constantemente, 

professor/estudantes e estudantes/estudantes. Ao final de cada semestre são emitidos 

relatórios específicos (faltas, notas e conteúdo programático), que são assinados pelos 

professores e entregues à Secretaria de Ensino Superior, responsável pelo seu 
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arquivamento. Esses documentos também permanecem arquivados nos ambientes 

virtuais. 

 

14.4. Salas de Aula 

As salas de aula destinadas ao curso de Engenharia Ambiental e Sanitária atendem às 

condições adequadas de conforto aos estudantes e professores. Possuem janelas que 

propiciam ótima iluminação e ventilação naturais, ventiladores, ar condicionado e 

iluminação artificial adequada. Foram construídas observando critérios acústicos para 

uma boa audição interna e as carteiras são individuais e projetadas de forma a 

proporcionar conforto, considerando também os aspectos ergonômicos que propiciem 

condições satisfatórias ao aprendizado. Tanto as salas como todo o mobiliário são limpos 

diariamente, proporcionando aos estudantes e professores um ambiente, limpo e 

confortável. Além disso, todas as salas de aula são equipadas com recursos multimídia 

(computador com acesso à internet, projetor de multimídia, caixas de som). 

 

14.5. Biblioteca  

 

O Sistema de Bibliotecas do Unileste, em sua estrutura parcialmente centralizada 

aprovada pelo Conselho Interdepartamental, hoje Conselho Universitário, é constituído 

pela Biblioteca Central-BC, localizada no Campus de Coronel Fabriciano, que, além de 

seu atendimento geral, atende às Escolas: Ciências Sociais e Aplicadas (Administração, 

Ciências Contábeis, Direito, Jornalismo, Publicidade e Propaganda), Politécnica 

(Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Civil, Engenharia 

de Materiais, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, 

Engenharia Metalúrgica, Engenharia Química, Sistemas de Informação e Tecnologia em 

Soldagem), de Educação e Saúde (Pedagogia, Ciências Biológicas, Educação Física, 

Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Psicologia), cursos do Ensino à Distância, cursos 

de Pós-Graduação lato sensu e a comunidade em geral. 
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A Biblioteca setorial Padre De Man-BP, atende aos cursos técnicos e de ensino 

fundamental e médio do Colégio Universitário Padre De Man, Escola Técnica de 

Formação Gerencial e a comunidade em geral. 

 

A Setorial CEC-MG, localizada no Campus de Timóteo, atende à educação infantil, ao 

ensino fundamental e médio do Centro Educacional Católico do Leste de Minas Gerais.  

 

A Setorial de Ipatinga-BI, que atende à Escola de Educação e Saúde (Ciências 

Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Odontologia e 

Psicologia), à Ciências Sociais e Aplicadas (Direito), cursos de Pós-Graduação lato sensu 

e a comunidade em geral. 

 

As bibliotecas integrantes do Sistema são vinculadas técnica e administrativamente à 

Biblioteca Central. A integração se faz pela circulação diária de malotes, telefone, via 

Internet (correio eletrônico), reuniões gerais e setoriais e se completa através da 

comunicação on-line do sistema de empréstimos. 

 

Com o projeto do Sistema, as bibliotecas do Unileste passaram a atender melhor pela 

desburocratização de procedimentos e facilidade de fornecer os diversos suportes de 

informação existentes no complexo, além de treinamento e homogeneização de 

atendimento da equipe e na prestação de serviços. Espaços reservados e multifuncionais, 

equipamentos modernos e uma equipe altamente treinada estão à disposição dos alunos, 

professores, funcionários e comunidade externa, para orientá-los e contextualizá-los 

diante das novas tecnologias e recursos informacionais. 

O processo de informatização iniciou-se pela implantação do Sistema Microisis de 

recuperação de informações. Após, foi desenvolvido um software que atendesse às 

expectativas informacionais da coordenação e, por fim, foram colocados códigos de 

barras nas carteiras dos alunos e nos livros, para empréstimos através de leitura ótica. 

A segunda etapa de informatização do acervo foi a implantação do Sistema Pergamum, 

programa desenvolvido pela PUC-PR em parceria com a PUC-RJ e que está 
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possibilitando a toda a comunidade acadêmica maior eficiência e recuperação da 

informação em nossas bases de dados. 

 

O acesso é feito pela Internet, o que permite aos alunos, professores, funcionários e 

comunidade externa realizar pesquisas bibliográficas à distância. Outra novidade é que, 

para a comunidade interna se manter atualizada, o sistema envia correios eletrônicos 

informando término de prazo para devoluções, horários, feriados e novas aquisições. 

 

Além de poder renovar os livros pela Internet, os usuários internos podem, também, 

receber, por correio eletrônico, informações de bibliografia específica do seu interesse, 

através do sistema DSI (Disseminação Seletiva de Informação). 

 

A implantação desse novo software foi dividida em duas etapas: a primeira, já 

concretizada, disponibiliza acesso ao acervo, e a segunda, em andamento, é a 

adequação da migração de dados da base antiga (Sistema Microsis) com a normalização 

existente na Rede Pergamum. 

 

Com essa nova etapa de informatização, o Sistema de Bibliotecas do Unileste passa a 

integrar a rede Pergamum, reunindo os bancos de dados de textos disponíveis e 

disponibilizando informações para serem cooperadas.  

 

A Biblioteca é, assim, um organismo universitário que busca organizar e tornar acessíveis 

informações necessárias para atender aos diversos segmentos da comunidade 

acadêmica, bem como proporcionar atividades culturais ligadas aos objetivos do Unileste. 

 

14.5.1 Espaço físico  

 

O Sistema possui uma área física de 3.199,80m². O espaço físico abaixo discriminado 

 indica as instalações para o acervo, para estudos individuais e demais serventias 

 necessárias ao bom atendimento que a Biblioteca disponibiliza ao seu usuário. 
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O Sistema de Bibliotecas dispõe de áreas reservadas para estudos individuais e em 

 grupos, com espaço e mobiliários adequados, atendendo às necessidades dos 

 alunos e professores.  

 

INFRAESTRUTURA N° Área Capacidade 

Disponibilização do Acervo 04 755,39 (1) 94.385 

Salão de leitura 04 833,88 (2) 281 

Estudo em grupo 02 114,41 (2) 49 

Estudo individual 02 70,65 (2) 34 

Sala de vídeo 01 73,97 (2) 60 

Administração e processamento técnico do acervo 01 262,75    

Recepção e atendimento ao usuário 04 73,85    

Outras: circulação, toaletes e cozinha 04 263,31 -   

Espaço físico p/ futura expansão 02 627,58 -   

Área escaninhos 02 32,54 -  

Acesso à Internet 02 40,80 (3) 25 

Consulta ao acervo 04 50,67 (3) 19 

TOTAL   3.199,80 94.853 

 

Legenda: 

N° é o número de locais existentes;  

Área é a área total em m²;  

Capacidade é a capacidade: (1) em número de volumes; (2) em número de assentos; (3) em número 

de pontos de acesso. 

 

14.5.2 Horário de Funcionamento 

 

Unidade Horário de atendimento 

BC (Biblioteca Central) 
Segunda a Sexta-feira: 7h às 22h 

Sábado: 8h às 16h50 

BI (Setorial de Ipatinga) 
Segunda a Sexta-feira: 8h às 22h 

 

BP (Setorial Padre de Man) 
Segunda a Quinta-feira: 8h às 12h / 13h às 18h 

Sexta-feira: 8h às 12h / 13h às 17h 

BM2 (Setorial CEC-MG) Segunda a Quinta-feira: 7:30h às 11:30h / 13h às 18h 
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Sexta-feira: 7:30h às 11:30h / 13h às 17h 

 

14.5.3 Acervo 

 

A disposição do acervo adota o sistema de classificação CDU e o tipo de catalogação 

 é o AACR2. O acesso ao material bibliográfico é aberto à comunidade acadêmica. Além 

dos livros, contamos ainda com CD-ROM, DVD, jornais, revistas e outros materiais. 

O Sistema de Bibliotecas do Unileste faz parte de redes científicas e sistemas de 

informações nacionais e internacionais. São elas: 

 SCIELO - http://www.scielo.br/?lng=pt  

 IBICT, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e dissertações (BDTD) - 

http://bdtd.ibict.br/vufind/  

 Portal Brasileiro de Acesso Aberto à Informação Científica (Oasisbr) - 

http://oasisbr.ibict.br/vufind/  

 CAPES - http://www.periodicos.capes.gov.br/  

 Scientific Periodicals Electronic Library - http://www.spell.org.br/  

 Physiotherapy Evidence Database (PEDRO) - 

http://www.pedro.org.au/portuguese/ 

 

14.5.4 Informatização  

 

O acesso à base de dados do acervo do Sistema de Bibliotecas não exige do usuário 

qualquer conhecimento de informática. Disponíveis a todos os interessados, a informação 

está organizada por entradas diversas como autor, título, assunto e termo livre, que 

permitem combinações e cruzamentos de dados, propiciando fácil recuperação da 

informação. As consultas in loco são acompanhadas por atendentes e bibliotecários de 

referência que orientam na utilização dos recursos da Biblioteca e na localização física da 

informação; as consultas online poderão ser feitas, também, em outros locais com acesso 

à Internet. 

 

http://www.scielo.br/?lng=pt
http://bdtd.ibict.br/vufind/
http://oasisbr.ibict.br/vufind/
http://www.periodicos.capes.gov.br/
http://www.spell.org.br/
http://www.pedro.org.au/portuguese/
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Os empréstimos, as devoluções são feitas através de leitura ótica. Para fazer o 

empréstimo, basta ao usuário apresentar sua carteira de vínculo com o Unileste, ou 

informar seu número de registro junto com a Carteira de Identidade, e o material de que 

necessita. A devolução é feita por qualquer pessoa em qualquer das Bibliotecas do 

Sistema. 

 

Para reservar uma obra emprestada, o usuário se cadastra on-line, em uma lista de 

espera. A reserva é atendida por ordem de solicitação e ficará disponível até o dia 

seguinte da devolução da obra. Caso a obra devolvida não tenha sido procurada dentro 

do prazo, será anulada e transferido o direito de reserva ao próximo da lista de 

solicitação. 

 

O Setor de Bibliotecas Digitais, agora reformulado, é liberado para uso acadêmico, onde 

os usuários terão acesso à informação do mundo inteiro através da Internet com 

orientações de bibliotecários e funcionários treinados. O Setor oferece, também, recursos 

para digitação de trabalhos e acesso a e-mail. 

 

14.5.5 Política de aquisição, expansão e atualização 

 

A elaboração de uma Política de Desenvolvimento de Coleções para as Bibliotecas do 

Unileste deve-se à necessidade de geração de um instrumento formal, no qual as 

diretrizes para a composição do acervo sejam estabelecidas em conformidade com os 

interesses de seus usuários, à missão e objetivos da Instituição. 

 

A normatização de uma política permite que a coleção cresça qualitativa e 

quantitativamente de forma sólida e equilibrada. Também é necessário que se 

estabeleçam critérios claros e precisos de desenvolvimento do acervo através da seleção, 

aquisição e descarte de material. 

 

A política de aquisição e expansão do acervo das bibliotecas do Unileste possui diretrizes 

de aquisição pautadas em compras estabelecidas em conformidade com os interesses de 
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seus usuários, à missão e objetivos da Instituição, doação e permuta, sendo resultado de 

um trabalho interdisciplinar que consiste no planejamento do acervo como um processo 

contínuo. 

 

Introdução 

 

A política de desenvolvimento de aquisição, expansão e atualização do acervo das 

bibliotecas tem por finalidade a definição de critérios para a atualização do acervo, bem 

como a necessidade da aplicação correta dos recursos orçamentários disponibilizados 

pela Instituição, uma vez que a política tem como um de seus objetivos a otimização da 

utilização dos recursos financeiros disponíveis. 

 

Para que os objetivos sejam alcançados, é fundamental que não só os profissionais da 

informação estejam envolvidos no processo decisório, mas também os coordenadores de 

cursos e professores, que contribuirão sobremaneira na tomada de decisão, através de 

seus conhecimentos. 

 

Objetivos 

 

 Propiciar normas para atualização do acervo e através disso equilibrar o 

crescimento racional do acervo nas áreas de atuação da Instituição; 

 Definir critérios, responsabilidades e prioridades, contribuindo para o planejamento 

orçamentário; 

 Estabelecer diretrizes para orientar no processo de seleção e aquisição de 

material; 

 Definir diretrizes para o descarte de material. 

 

Formação do acervo 

 

A política de formação do acervo deverá ser constituída considerando os recursos 

orçamentários designados para as bibliotecas e contemplar os diversos tipos de materiais 
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bibliográficos nos diferentes suportes, dando subsídio às áreas de interesses das 

atividades fim que servirão de suporte informacional às atividades de ensino, pesquisa e 

extensão da Instituição.  

 

Recursos financeiros 

 

Os investimentos são estimados para atender aos serviços da biblioteca (espaço físico e 

acervo), de acordo com a verba orçamentária anual. 

 

. 

14.5.6 Serviços  

 

Os serviços da Biblioteca são franqueados aos professores, alunos e demais funcionários 

do Unileste, de acordo com as normas regulamentares próprias. Por força de convênios, 

terão acesso à Biblioteca, alunos e professores de outras IES sediadas na região.   

 

 Os Serviços oferecidos pela biblioteca são: 

  

 Acesso a Bases de Dados nacionais e estrangeiras. 

 Acesso a Rede Wireless. 

 Acesso a Redes: Internet. 

 Acesso ao catálogo on-line. 

 Atendimento orientado aos deficientes visuais. 

 Catalogação na fonte (elaboração de fichas catalográficas). 

 Comutação Bibliográfica – COMUT. 

 Consulta local, on-line e por telefone. 

 Empréstimo domiciliar. 

 Empréstimo e devolução em qualquer biblioteca do Sistema. 

 Empréstimo entre bibliotecas do Sistema Unileste. 

 Empréstimos para fotocópias. 

 Orientações e acompanhamento nas pesquisas às Bases de Dados. 
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 Orientações e solicitações de ISBN / ISSN. 

 Orientações para normalização de trabalhos acadêmicos. 

 Pesquisa bibliográfica. 

 Sala de vídeo (agendamento - http://sistemas.unilestemg.br/sge/). 

 Reserva e renovação on-line ou nos terminais de consultas em qualquer biblioteca 

do Sistema. 

 Treinamento de toda comunidade acadêmica.  

 

O sistema de informação ocorre através de prestação de serviços de referência, via 

funcionários treinados e terminais de consulta. 

 

O acesso ao acervo é feito através de consultas in loco, online e empréstimos, sendo 

esse último liberado somente para docente, discente e funcionário da Instituição que 

esteja regularmente cadastrado no Sistema Pergamum e respeite o Regulamento Interno 

e demais normas afixadas. 

 

Os trabalhos acadêmicos recebem orientação referente à normalização, segundo os 

critérios científicos, por uma equipe de bibliotecários. As normas da ABNT estão 

disponíveis para consultas. 

 

14.5.7 Forma de acesso a redes, base de dados e a outras bibliotecas 

nacionais e internacionais 

 

O Sistema de Bibliotecas possui em cada unidade um setor de Bibliotecas Digitais que 

atende ao aluno para a realização dos acessos em redes, base de dados e a outras 

bibliotecas nacionais e internacionais. 

O acesso às bases de dados e a outras bibliotecas nacionais e internacionais é 

acompanhado pelo bibliotecário de referência e funcionários treinados. 

 

14.5.8 Políticas de atualização 

 

http://sistemas.unilestemg.br/sge/
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As políticas institucionais para a manutenção, conservação, otimização e ampliação do 

acervo bibliográfico estão sob a responsabilidade da Pró-Reitoria Acadêmica, que busca o 

equilíbrio entre as necessidades individuais ou das áreas/cursos e corporativas no uso 

racional destes recursos. 

 

Tendo como base a sustentabilidade, reinvestimentos, otimização, descritos no Projeto 

Pedagógico Institucional é elaborado anualmente o orçamento de forma participativa, 

sistêmica e coordenada, forma pela qual os objetivos têm sido atingidos.  

É dada aos colaboradores a oportunidade de participação com sugestões e lançamento 

de novas ideias de forma a possibilitar, ainda mais, a otimização de recursos. 

 

A administração e manutenção do acervo das unidades da biblioteca existentes nos 

campi são de responsabilidade de profissionais formados em biblioteconomia, que, para 

auxiliar no trabalho administrativo, utilizam o software Pergamum de gestão de 

bibliotecas. 

 

Em conjunto com professores, coordenadores de cursos, alunos e demais usuários do 

sistema, a atualização do acervo é uma constante. A indicação da necessidade de novas 

aquisições e a manutenção de assinatura de periódicos e outros norteiam a política 

educacional da instituição e as especificidades de cada área/ curso. 

Os estudantes do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária têm à disposição, além dos 

laboratórios destinados às aulas práticas, laboratórios de informática com acesso a 

internet, impressora e scanner. Durante as aulas, os terminais são utilizados na proporção 

de um microcomputador por aluno, sendo que o número máximo de estudantes por 

laboratório é trinta. Os estudantes poderão utilizar os laboratórios de informática para 

estudos, pesquisas, trabalhos, entre outros, no horário das 7 horas às 22 horas. Os campi 

do Unileste contam com rede sem fio cujo acesso é liberado aos estudantes que possuem 

dispositivos portáteis. Os estudantes têm acesso a computadores da biblioteca digital 

para acesso a base de dados e outras atividades acadêmicas. Além desses, as salas de 

aula estão equipadas com equipamentos multimídia que podem ser utilizados por 

estudantes acompanhados dos docentes. 
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15. LABORATÓRIOS E AMBIENTES ESPECÍFICOS PARA O CURSO 

 

Os laboratórios específicos do curso Engenharia Ambiental e Sanitária são estruturados 

com equipamentos, instrumentos e insumos em quantidade suficiente para o 

desenvolvimento das aulas práticas, como também dos projetos de pesquisa e de 

iniciação cientifica, com vistas a atender à proposta pedagógica dos cursos.  

 

O planejamento dos recursos de apoio didático laboratorial é orientado pelos princípios e 

diretrizes curriculares que objetivam a formação multidisciplinar, absorção de tecnologias 

e desenvolvimento de visão sistêmica.  Dessa forma, no que diz respeito à estruturação 

dos laboratórios busca-se garantir a oportunidade de acesso dos estudantes a uma 

estrutura adequada no que se refere aos requisitos de segurança, conforto ergonômico, 

quantidade e qualidade dos insumos (equipamentos e materiais) para o desenvolvimento 

das práticas laboratoriais. Os laboratórios da Instituição são equipados de maneira a 

permitir uma melhor compreensão dos conteúdos teóricos, por meio da realização de 

aulas práticas. A estrutura física dos laboratórios é desenvolvida segundo as normas 

técnicas pertinentes para edificações educacionais.  

 

Para maior segurança dos laboratórios é feito o controle de acesso aos mesmos, que só 

podem ser abertos, para aulas práticas e /ou atividades, pelos técnicos dos respectivos 

Laboratórios e de acordo com a solicitação do docente responsável.  

 

As normas de segurança estão descritas nos manuais de segurança publicados nos 

laboratórios. Além disso, nos laboratórios constam manuais de procedimentos 

operacionais em que estão descritos os procedimentos de manuseio de equipamentos e 

desenvolvimento de atividades. O Unileste conta com o apoio de ambulatório e todas as 

ocorrências são encaminhadas ao setor para devidas providências. A instituição possui 

uma comissão interna de prevenção de acidentes (CIPA) que tem como missão a 
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preservação da saúde e da integridade física dos trabalhadores e de todos aqueles que 

interagem com a instituição. 

 

O curso de Engenharia Ambiental e Sanitária conta com 13 laboratórios, os quais são 

adequadamente equipados de acordo com as disciplinas que atendem, onde são 

realizadas atividades práticas de conteúdos básicos, profissionalizantes e/ou específicos. 

O Quadro 13 traz a lista de laboratórios e suas características. 

Quadro 13 – Laboratórios utilizados no curso de Engenharia Ambiental e Sanitária do Unileste. 

LABORATÓRIOS 
ESPECÍFICO 

LOCALI-
ZAÇÃO 

ÁREA 
(M2) 

CAPACI-
DADE 

FG/B FP/E    

Laboratório de Informática A01 (livre) X  A-101 41,78 28 

Laboratório de Informática A03 X  A-202/203 73,96 30 

Laboratório de Informática A04 X  A-103 41,78 28 

Laboratório de Química Geral X  C-104 114,4 30 

Laboratório Física 1 X  C-107 68,86 25 

Laboratório Física 1 X  C-108 68,86 25 

Laboratório de Mecânica dos Fluidos  X C-106 139,70 30 

Laboratório de Pesquisa Ambiental  X C-113 138,65 25 

Laboratório de Solos  X M-104 97,0 30 

Laboratório de Microbiologia  X F-104 78,49 30 

Laboratório de 
Geoprocessamento/Topografia 

 X 
H-109 76,5 30 

Laboratório de Saneamento  X L-108 63,0 25 

Laboratório de Educação Ambiental  X C-217 46,21 30 

FG/B – Laboratórios para a Formação Geral/Básica; FP/E – Laboratórios para a Formação Profissionalizante/específica; 
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VII. APÊNDICES 

 

APÊNDICE I – Ementário  e Referências 

 

1º PERÍODO 

 

Disciplina: Cálculo I 

CH Teórica:     80                       CH Prática:                            CH Total:       80 

Ementa: Funções, Limites e Continuidade, Derivadas, Aplicações das Derivadas e 
Integrais Indefinidas. 

 

Bibliografia básica: 

FLEMMING, Diva Marília; GONÇALVES, Mirian Buss. Cálculo A: Funções, Limite, 
Derivação e Integração. 6ª ed. rev. e ampl. São Paulo: Pearson Prentice Hall, Makron, 
2006. 448p. 

STEWART, James, Cálculo, Volume 1.  7ª ed. São Paulo: Cengage Learning. 2013. 524 
p. 

THOMAS, George B; WEIR, Maurice D; HASS, Joel; GIORDANO, Frank R. Cálculo, 
Volume 1. São Paulo: Addison Wesley, 2009. 

 

Bibliografia complementar:  

ANTON, Howard. Cálculo: um novo horizonte. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2002. 

ÁVILA, Geraldo. Cálculo: funções de uma variável. 6. ed. Rio de Janeiro: Livros 
Técnicos e Científicos, 1994.  

LEITHOLD, Louis. O cálculo com geometria analítica. 3. ed. São Paulo: Harbra, 2002. 

MEDEIROS, Sebastião S; MEDEIROS, Elio S; MEDEIROS, Ermes S. Cálculo Básico 
para Cursos Superiores. São Paulo: Atlas, 2004. 474 p. 

SALLAS, Saturnino L; HILLE, Einar; ETGEN, Garret J. Cálculo, Volume 1.  9ª ed. Rio de 
Janeiro: LTC, 2005. 580 p. 

 

Disciplina: Ciência, Pesquisa e Autoria  

CH Teórica:     60                       CH Prática:                            CH Total:       60 

Ementa: Dimensões filosófica, social e histórica da ciência. A pesquisa como princípio 
educativo. A pesquisa e o texto acadêmico-científico e suas condições de produção e de 
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recepção: a construção de sentido e procedimentos técnicos e metodológicos. A autoria e 
espaços de construção de autonomia e criatividade. 

Bibliografia básica 

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 
2010.  

LAKATOS, Eva Maria e MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia 
científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, 
resenhas. 11. ed. São Paulo : Atlas, 2009. 

 

Bibliografia complementar  

CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino. Metodologia científica. 6. ed. São Paulo: 
Prentice Hall, 2007.  

FRANÇA, Júnia Lessa. Manual para normalização de publicações técnico-científicas. 
6 ed. Rev. e ampl. Belo Horizonte: UFMG, 2003.  

OLIVEIRA, Sílvio Luiz. Tratado de metodologia científica. Projetos de pesquisa, TGI, 
TCC, monografias, dissertações e teses. São Paulo: Thomson Pioneira, 2001.  

SERRA NEGRA, Carlos Alberto; SERRA NEGRA, Elizabete Marinho. Manual de 
trabalhos monográficos de graduação especialização, mestrado e doutorado. 4 ed. 
São Paulo: Atlas, 2009.  

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23.ed. São Paulo: 
Cortez, 2007. 

 

Disciplina: Geometria Analítica e Álgebra Linear 

CH Teórica: 80                        CH Prática:                            CH Total: 80    

Ementa: Matrizes, determinantes e sistemas lineares, coordenadas no plano e no 
espaço, fórmula da distância, estudo da reta, estudo da circunferência. vetores no plano e 
no espaço, operações com vetores, espaços vetoriais, transformações lineares e equação 
vetorial da reta. 

 

Bibliografia básica:  

CAMARGO, Ivan; BOULOS, Paulo. Geometria Analítica: um tratamento vetorial. 3ª ed 
rev e ampl. São Paulo: Prentice Hall, 2005. 543 p.  

STRANG, Gilbert. Álgebra Linear e suas Aplicações. São Paulo: Cengage Learning, 
2013. 444 p.  

WINTERLE, Paulo. Vetores e Geometria Analítica. São Paulo: Pearson Education, 
2000. 232p.  
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Bibliografia complementar:  

ANTON, Howard; BUSBY, Robert C. Álgebra Linear Contemporânea. Porto Alegre: 
Bookman, 2006. 610 p.  

BERNARD, Kolman: HILL, David R. Introdução à Álgebra Linear com Aplicações. 8ª 
ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013. 664 p.  

POOLE, David. Álgebra Linear. São Paulo: Cengage Learning, 2004. 690 p.  

SANTOS, Nathan Moreira. Vetores e Matrizes, uma introdução à Álgebra Linear. 4ª 
ed. São Paulo: Cengage Learning, 2012.  

STEINBRUCH, Alfredo; BASSO, Delmar. Geometria Analítica Plana. Rio de Janeiro: 
Makron Books, 1991. 193 p. 

 

Disciplina: Desenho Técnico 

CH Teórica:                           CH Prática:    80                        CH Total:   80     

Ementa: Aspectos gerais do desenho técnico: escrita normalizada, tipos de linha, folhas 
de desenho, legendas, margens, molduras e escalas. Normas de gerenciamento do 
desenho técnico. Construções geométricas fundamentais. Projeções ortogonais. 
Cotagem. Perspectivas. Vistas auxiliares. Cortes, seções e rupturas. Uso de software de 
desenho. 

 

Bibliografia  básica:  

CUNHA, Luiz Veiga da. Desenho Técnico. 15. ed. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2010. 854p. 

FRENCH, Thomas E; VIERCK, Charles J. Desenho técnico e tecnologia gráfica. 8. ed. 
São Paulo: Globo, 2005. 1098p. 

SILVA, Arlindo. Desenho técnico moderno. 4. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e 
Científicos, 2006. 475 p. 

 

Bibliografia complementar:  

BACHMANN, Albert. Desenho técnico. 3. ed. Porto Alegre: Globo, 1977. 337p. 

LEAK, James M ; BORGERSON, Jacob L. Manual de Desenho Técnico para 
Engenharia: desenho, modelagem e visualização. Rio de Janeiro: LTC, 2010 xv, 288p. 

MAGUIRE, D. E ;  SIMMONS, C. H. Desenho Técnico: problemas e soluções gerais 
de desenho. São Paulo: Hemus, 2004. 257 p. 

MORAIS, Simões. Desenho Técnico Básico, Vol. III, Porto Editora, 2006. 320p.  

SPEAK, Henderson José; PEIXOTO, Virgílio Vieira. Manual básico de desenho. 2. ed. 
Florianópolis: Ed. da UFSC, 2001. 179p. 
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2º PERÍODO 

 

Disciplina: Algoritmos e Programação 

CH Teórica:                            CH Prática: 80                        CH Total: 80     

Ementa: Organização de computadores e sistemas de programação. Desenvolvimento de 
programas com a utilização de linguagem de alto nível. Programação estruturada. 

 

Bibliografia básica:  

ASCENCIO, Ana Fernanda Gomes;  CAMPOS, Edilene Aparecida Veneruchi de. 
Fundamentos da Programação de Computadores. (3ª Ed.).São Paulo, Prentice Hall, 
2002. 

FORBELLONE,André Luiz Villar;EBERSPACHER, Henri Frederico. Lógica de 
Programação. (3ª Ed.). Makron Books, 2005. 

MANZANO, José Augusto N. G.; OLIVEIRA, Jayr Figueiredo de. Algoritmos: lógica para 
desenvolvimento de programação de computadores. 26. ed. rev. São Paulo: Érica, 
2012. 328 p.. 

 

Bibliografia complementar:  

ALMEIDA, Rafael Soares de. Aprendendo Algoritmo com VisualC. (1ª Ed.). Ciência 
Moderna, 2013. 

CHAPMAN, Stephen J. Programação em Matlab para Engenheiros. (2ª Ed.). Cengage 
Learning, 2011. 

LOPES, A; GARCIA, G. Introdução à Programação: 500 Algoritmos Resolvidos. (15ª 
Ed.). Campus, 2002. 

PUGA, Sandra; RISSETTI, Gerson. Lógica de programação e estrutura de dados: com 
aplicações em Java . 2. ed. São Paulo: Pearson Education, 2009. xiv, 262 p. ISBN 
9788576052074. 

MEDINA, Marco; FERTIG, Cristina. Algoritmos e Programação - Teoria e Prática. (NN 
Ed.). Novatec, 2005. 

 

Disciplina:   Cálculo II  

CH Teórica:        80                    CH Prática:                            CH Total:     80   

Ementa: Técnicas de integração, integral definida e aplicações, integrais impróprias, 
funções de duas ou mais variáveis, derivadas parciais e integrais múltiplas. 

Bibliografia básica:  
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STEWART, James, Cálculo, Volume 1.7ª ed. São Paulo: Cengage Learning. 2013. 524 
p. 

FLEMMING, Diva Marília; GONÇALVES, Mirian Buss. Cálculo A: Funções, Limite, 
Derivação e Integração. 6ª ed. rev. e ampl. São Paulo: Pearson Prentice Hall, Makron, 
2006. 448p. 

STEWART, James, Cálculo, Volume 2.7ª ed. São Paulo: Cengage Learning. 2013. 1044 
p. 

 

Bibliografia complementar:  

FLEMMING, Diva Marília; GONÇALVES, Mirian Buss. Cálculo B: Funções de várias 
variáveis, integrais múltiplas, integrais curvílineas e de superfície. 2ª ed. rev. e ampl. 
São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009. 435p. 

THOMAS, George B; WEIR, Maurice D; HASS, Joel; GIORDANO, Frank R. Cálculo, 
Volume 2. São Paulo: Addison Wesley, 2008. 

SALLAS, Saturnino L; HILLE, Einar; ETGEN, Garret J. Cálculo, Volume 1.  9ª ed. Rio de 
Janeiro: LTC, 2005. 580 p. 

ANTON, Howard. Cálculo: um novo horizonte. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2002. 

LEITHOLD, Louis. O cálculo com geometria analítica. 3. ed. São Paulo: Harbra, 2002. 

 

Disciplina: Física I 

CH Teórica:     80                       CH Prática:                            CH Total:       80 

Ementa: Estudo de medidas físicas, movimento de partículas, leis de Newton, trabalho e 
energia, conservação de energia, sistemas de partículas, momento linear, colisões. 

 

Bibliografia  básica: 

CHAVES, A. Física Básica: Mecânica. 1 ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e 
Científicos, 2007. 

HALLIDAY, David; WALKER, J.; RESNICK, Robert. Fundamentos de Física I: 
mecânica. 9. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2009. 4v. 

YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, Roger A. Sears e Zemansky. Física I: mecânica. 12 ed. 
São Paulo Addison – Wesley, 2008 xviii. 

 

Bibliografia complementar:  

ALONSO, M.;FINN, E.J. Física: um curso universitário. 2. ed. Rev., vol. 1. São Paulo: 
Edgard Blucher, 2002. 

HALLIDAY, David; WALKER, J.; RESNICK, Robert. Fundamentos de Física 1: 
mecânica. 6. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1996. 
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NUSSENZVEIG, H. Moysés. Curso de Física Básica. São Paulo: Edgard Blücher, 2005. 

SERWAY, Raymond A. Física 1. 3. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 
1996. 

TIPLER, Paul A. Física para cientistas e engenheiros. 6 ed. Vol 1. Rio de Janeiro: 
Livros Técnicos e Científicos, 2009. 

 

Disciplina: Química e Materiais 

CH Teórica: 80 CH Prática: 0 CH Total: 80 

Ementa: Estudo aprofundado da teoria atômica e de ligações químicas. Estudo do cálculo 
estequiométrico, reações químicas, soluções e sua aplicação para análise do 
processamento industrial. Estudo da química do estado sólido. Apresentação das 
propriedades mecânicas dos materiais metálicos, cerâmicos e poliméricos. 

 

Bibliografia básica 

BRADY, James E; SENESE, Frederick. Química: a matéria e suas transformações. 5. 
ed.. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2009.v.1. 

CALLISTER, Wiliam. D. Ciência e engenharia de materiais: uma introdução. 7. ed. Rio 
de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2008. 705 p. 

KOTZ, John C.; TREICHEL, Paul M; WEAVER, Gabriela C. Química 
geral e reações químicas. São Paulo: Cengage Learning, 2010. v. 1. 

 

Bibliografia complementar 

ATKINS, P. W; JONES, Loretta. Princípios de química: questionando a vida moderna 
e o meio ambiente. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006. 965 p. 

EBBING, Darrell D. Química geral. 5. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 
1998. v.1. 

HEIN, Morris; ARENA, Susan. Fundamentos de química geral. 9. ed. Rio de Janeiro: 
Livros Técnicos e Científicos, 1998. 598 p. 

MASTERTON, William L; SLOWINSKI, Emil J.; STANITSKI, Conrad L. Princípios de 
química. 6. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1990. 681 p. 

VAN VLACK, L. H. Princípios de ciência e tecnologia dos materiais. 10. Ed. São 
Paulo: Campus, 1998. 567 p. 
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3º PERÍODO 

 

Disciplina: Cálculo III 

CH Teórica:     80                       CH Prática:                            CH Total:       80 

Ementa: Equações diferenciais ordinárias de primeira ordem, equações diferenciais 
ordinárias lineares de segunda ordem, transformada de laplace, séries, séries de 
potências, séries de Taylor e de Mac Laurin, séries de Fourier. 

 

Bibliografia básica: 

ZILL, Dennis G. Equações Diferenciais com Aplicações em Modelagem. 2 ª ed. São 
Paulo: Cengage Learning, 2013. 410 p. 

BOYCE, William E.; DIPRIMA, Richard C. Equações diferenciais elementares e 
problemas de valores de contorno. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006. 434 p. 

STEWART, James, Cálculo, Volume 2.  7ª ed. São Paulo: Cengage Learning. 2013. 
1044 p. 

 

Bibliografia complementar: 

DIACU, Florin. Introdução a Equações Diferenciais: Teoria e Aplicações. Rio de 
Janeiro: LTC, 2004.262 p. 

SIMMONS, George Finley. Cálculo com Geometria Analítica. 1ª ed.São Paulo: Pearson 
Makron Books.2010, v2. 

FLEMMING, Diva Marília; GONÇALVES, Mirian Buss. Cálculo B: Funções de várias 
variáveis, integrais múltiplas, integrais curvílineas e de superfície. 2ª ed. rev. e ampl. 
São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009. 435p.  

WREDE, Robert C; SPIEGEL, Murray R. Cálculo Avançado. 2.ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2004  

EDWARDS, C. H.; PENNEY, David E. Equações diferenciais elementares com 
problemas de contorno. 3. ed. Rio de Janeiro: Prentice-Hall do Brasil, 1995. 643p. 

 

Disciplina: Física II 

CH Teórica:     80                       CH Prática:                            CH Total:       80 

Ementa: Estudo dos fenômenos relacionados aos fluidos, hidrostática e hidrodinâmica, 
termologia, calorimetria, teoria cinética dos gases, entropia e segunda lei da 
termodinâmica. Estudo das ondas mecânicas, das ondas eletromagnéticas e da ótica. 

 

Bibliografia  básica: 
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CHAVES, A. Física Básica: gravitação, fluídos, ondas, termodinâmica. 1 ed. Rio de 
Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2007. 

HALLIDAY, David; WALKER, J.; RESNICK, Robert. Fundamentos de Física: 
gravitação, ondas e termodinâmica. 9. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 
2009. 

HALLIDAY, David; WALKER, J.; RESNICK, Robert. Fundamentos de Física: Óptica e 
Física Moderna. 9. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2012. 

 

Bibliografia complementar: 

NUSSENZVEIG, H. Moysés. Curso de Física Básica. São Paulo: Edgard Blücher, 2005. 

SEARS, F. W.; ZEMANSKY, M. W.; YOUNG, H. D.; FREEDMAN, R. A. Física IV - Ótica e 
Física Moderna. 12. ed. Rio de Janeiro: A. Wesley, 2009. 

SEARS, Francis W.; ZEMANSKY, Mark W. Física II. São Paulo: Pearson Addison 
Wesley, 2008. 

TIPLER, Paul A. Física: Oscilações, Ondas e Termodinâmica. 6 ed. Rio de Janeiro: 
Livros Técnicos  e Científicos, 2009. 

YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, Roger A. Sears e Zemansky. Física IV: óptica e física 
moderna. 12 ed. São Paulo Addison – Wesley, 2009. 

 

Disciplina: Laboratório de Física e Química 

CH Teórica:                           CH Prática:     80                       CH Total:    80    

Ementa: Medidas físicas, cinética, composição de forças, trabalho e energia, hidrostática 
e hidrodinâmica, termologia, calorimetria e ótica. Soluções e reações químicas 
inorgânicas. Reatividade de metais.  

 

Bibliografia básica: 

MAIA, Daltamir. Práticas de química para engenharias. Campinas: Átomo, 2008, 150 p.  

HALLIDAY, David; WALKER, J.; RESNICK, Robert. Fundamentos de Física I: 
mecânica. 9. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2009. 4v. 

CHAVES, A. Física Básica: gravitação, fluídos, ondas, termodinâmica. 1 ed. Rio de 
Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2007. 

 

Bibliografia complementar:  

CHAVES, A. Física Básica: Mecânica. 1 ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e 
Científicos, 2007. 

CHRISPINO, Álvaro; FARIA, Pedro. Manual de química experimental. 1. ed. Campinas: 
Átomo, 2010. 256 p. 
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POSTMA, James M.; ROBERTS Jr, Julian; HOLLENBERG, J. Leland. Química no 
laboratório. 5. ed. São Paulo: Manole. 2009. 546 p.  

TRINDADE, Diamantino Fernandes, et al. Química básica experimental. 4  ed. São 
Paulo: Icone, 2010. 175 p. 

YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, Roger A. Sears e Zemansky. Física I: mecânica. 12 ed. 
São Paulo Addison – Wesley, 2008 xviii. 

 

Disciplina:   Leitura, Textos e Contextos  

CH Teórica:     60                       CH Prática:                            CH Total:       60 

Ementa: Compreensão dos diversos gêneros textuais que circulam na sociedade. Texto e 
uso da palavra: formas e variações. Leitura e produção de textos na  norma culta da 
língua portuguesa. 

 

Bibliografia básica 

BAKHTIN, M. M. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 2003.  

DIONISIO, Angela Paiva; MACHADO, Anna Rachel; BEZERRA, Maria Auxiliadora. 
Gêneros textuais & ensino. São Paulo: Parábola, 2010.  

FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e 
redação. 17. ed. São Paulo: Ática, 2007. 

 

Bibliografia complementar  

INFANTE, Ulisses. Curso de gramática aplicada aos textos. 7. ed. São Paulo: Scipione, 
2006.  

KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça. O texto e a construção dos sentidos. 7. ed. São 
Paulo: Contexto, 2003.  

POLITO, Reinaldo. Como falar corretamente e sem inibições. 102.ed. São Paulo: 
Saraiva, 2002.  

VAL, Maria da Graça Costa. Redação e textualidade. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 
2002.  

VIANA, Antônio Carlos Mangueira (coord.) Roteiro de redação: lendo e argumentando. 
São Paulo: Scipione, 2003.  
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4º PERÍODO 

 

Disciplina: Estatística e Probabilidades 

CH Teórica: 80                        CH Prática:                            CH Total:       80 

Ementa: Técnica de amostragem. Medidas de assimetria e curtose. Probabilidade 
condicional. Teorema de Bayes. Distribuições amostrais e  contínuas. Intervalo de 
confiança. Teste de hipótese. Análise de regressão. Análise de variância, Estatística não-
paramétrica. Controle estatístico de processo. Estudo de casos de integração numérica. 
Resolução de equações diferenciais ordinárias. 

 

Bibliografia básica: 

BARBETTA, Pedro Alberto; REIS, Marcelo Menezes; BORNIA, Antonio Cezar. Estatística 
para cursos de Engenharia e Informática. São Paulo: Atlas, 2004. 410p.  

MAGALHÃES, Marco Nascimento; LIMA, Antonio Carlos Pedroso de. Noções de 
Probabilidade e Estatística. 5. ed. São Paulo: Edusp, 2002. 392p.  

CAMPOS FILHO, Frederico Ferreira. Algoritmos Numéricos. Rio de Janeiro: Livros 
Técnicos e Científicos, 2001. 383p. 

 

Bibliografia complementar:  

MONTGOMERY, Douglas C; RUNGER, George C. Estatística Aplicada e Probabilidade 
para Engenheiros. Rio de Janeiro. LTC. 2009.  

BOUSSAD, Wilton de O.; MORETTIN, Pedro A.. Estatística Básica. 6. ed. São Paulo: 
Editora Saraiva, 2010.  

FONSECA, Jairo Simon da; MARTINS, Gilberto de Andrade. Curso de Estatística. 6. ed. 
São Paulo: Atlas, 1996.  

CHAPRA, Steven; CANALE, Raymond P. Métodos Numéricos para Engenharia. 5ª ed. 
São Paulo: Mc Graw-Hill, 2008.809 p 

CUNHA, M. Cristina C. Métodos numéricos. 2. ed. rev. e ampl. Campinas, SP: Ed. da 
UNICAMP, 2003. 276 p. 

 

Disciplina: Fenômenos de Transporte 

CH Teórica:     80                       CH Prática:                       CH Total:  80     

Ementa: Estudo teórico e experimental das propriedades dos fluidos e dos conceitos e 
princípios básicos da estática e dinâmica dos fluidos. Fundamentos e princípios básicos 
dos processos de transferência de calor envolvendo transporte de calor por condução, 
convecção e radiação. 

 



 
 
Centro Universitário do Leste de Minas        

 

 
Projeto Pedagógico de Curso: 

Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária 
 Escola Politécnica 

 
 

159 

 

Bibliografia básica:  

FOX, Robert W.; PRITCHARD, Philip J; MCDONALD, Alan T. Introdução à mecânica 
dos fluidos. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, c2010. xiv, 710 p. 

WHITE, Frank M. Mecânica dos fluidos. 6. ed.Porto Alegre: AMGH, 2011. 880p. 

INCROPERA, Frank P. Fundamentos de transferência de calor e de massa.6. ed. Rio 
de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2008.  

 

Bibliografia complementar:  

HOLMANN, J.P., Transferência de calor. MacGraw-Hill Editora, S.P., 1994.  

KREITH, Frank; Bohn Mark S. Princípios de transferência de calor / Frank Kreith, Mark 
S. Bohn ; Tradução: All Tasks ; revisão técnica: Flávio Maron Vichi, Maria Teresa Castilho 
Mansor. São Paulo: Pioneira, 2003. 623p 

POTTER, Merle C. Mecânica dos fluidos / Merle C. Potter...[et al] ; tradutores A. Pacini, 
All Tasks language technology ; revisor técnico A. G. de Oliveira Filho. São Paulo: 
ed.Pioneiro Thomson Learning, 2004.  

WHITE, F. M. Mecânica dos fluidos. 4. ed.: McGraw-Hill, Rio de Janeiro ,1994. 570 p 

CANEDO, Eduardo Luis. Fenômenos de transporte. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e 
Científicos, 2010., 536 p. 

 

Disciplina: Filosofia e Ética 

CH Teórica:     60                       CH Prática:                            CH Total:       60 

Ementa: O pensamento filosófico. Fundamentos filosóficos da ética. A ética a partir de 
diferentes perspectivas filosóficas. Reflexão crítica sobre problemas éticos 
contemporâneos. Ética e práxis. 

 

Bibliografia básica 

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando: 
Introdução à filosofia. 3.ed. rev. São Paulo: Moderna, 2004. 

CHAUÍ, Marilena de Souza. Convite à filosofia. 13.ed. São Paulo: Ática, 2006. 

NALINI, José Renato. Ética Geral e Profissional. 8ed. São Paulo: RT, 2011. 

 

 

Bibliografia complementar  

ARRUDA, Maria Cecília Coutinho de; WHITAKER, Maria do Carmo; RAMOS, José Maria 
Rodriguez. Fundamentos de ética empresarial e econômica. São Paulo: Atlas, 2001. 

CORDI, Cassiano. Para filosofar. 4. ed. São Paulo: Scipione, 2000. 
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SÁ, A. Lopes de. Ética profissional. 6. ed. rev. e ampliada. São Paulo: Atlas, 2009. 

SANCHEZ, VAZQUEZ, Adolfo. Ética. 29 ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007  

VALLS, Álvaro L. M.. O que é ética. 99. ed. São Paulo: Brasiliense, 1994. 

 

Disciplina: Mecânica dos Sólidos 

CH Teórica:     80                       CH Prática:                       CH Total:   80     

Ementa: Equilíbrio, forças e momentos.  Tensões e deformações das estruturas: tração, 
compressão, cisalhamento, torção e flexão. Propriedades geométricas de áreas planas. 
Estudo das tensões e deformações nas vigas. Vigas compostas. Estado plano de 
tensões. Circulo de Mohr. Tensões provocadas por cargas combinadas. Estabilidade de 
estruturas. Métodos de energia. 

 

Bibliografia  básica:  

BEER, Ferdinand Pierre. Mecânica vetorial para engenheiros: estática . 9. ed. Porto 
Alegre: AMGH, 2012 

BEER, Ferdinand Pierre. Mecânica dos materiais. 5. ed. Porto Alegre: AMGH, 2011. 

DEWOLF,  Jonht; MAZUREK, David; BEER, Ferdinand; JOHNSTON, E. Russell, JR. 
Estática e mecânica dos materiais. 1. ed. Porto Alegre: McGrawhill – Artmed, 2013 

 

Bibliografia complementar:  

BEER, Ferdinand Pierre; JOHNSTON JR., E. Russel. Resistência dos Materiais. 3. ed. 
São Paulo: Pearson Education, 1996. 1255p. 

BEER, Ferdinand P; JOHNSTON, E. Russell. Mecânica vetorial para engenheiros. 5. ed. 
Rev. São Paulo: Makron Books, 1994.  

BOTELHO, Manoel Henrique Campos. Resistência dos materiais: para entender e 
gostar. São Paulo: Blucher, 2008. 

MELCONIAN, Sarkis. Mecânica técnica e resistência dos materiais. 18. ed. São Paulo: 
Érica, 2007. 

TIMOSHENKO, S. P; GERE, J. E. Mecânica dos sólidos 2. Rio de Janeiro: Livros 
Técnicos e Científicos, 1998. 
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5º PERÍODO 

 

Disciplina: Topografia e Cartografia   

CH Teórica: 0                          CH Prática: 80                          CH Total: 80       

Ementa: Introdução à topografia e conceitos fundamentais de agronomia. Unidades de 
medidas angulares e lineares, escalas e convenções topográficas. Levantamento 
Planimétrico: medição direta de distâncias e medição indireta de distâncias. Métodos de 
levantamento topográfico. Ajustamento de poligonais, confecção de carta topográfica 
planimétrica. Cálculo de área. Altimetria e métodos de nivelamento. Introdução a 
Cartografia; histórico, conceitos e definições. Mapas, cartas e plantas. Cartografia e 
Geodésia: coordenadas, datum, projeções cartográficas e o sistema geodésico brasileiro. 
Tecnologia GPS. 

 

Bibliografia básica  

BORGES, A. de C. Topografia Aplicada à Engenharia Civil. 2.ed. São Paulo: Edgard 
Blucher, 1977. v.1. 191p.  

BORGES, A. de C. Topografia Aplicada à Engenharia Civil. São Paulo: Edgard 
Blucher, 1992. v. 2. 232p.  

COMASTRI, J. A.; TULER, J. C. Topografia: altimetria. 3. ed. Viçosa: UFV, 2003. 200p. 

 

Bibliografia complementar  

BORGES, A. de C. Exercícios de Topografia. 3. ed. São Paulo: Edgard Blucher, 1975. 
192p. 

CANSTATT, O. Brasil: terra e gente. Goiânia: Livraria Waldré, 1978. 305p. 

CASACA, J. M.; MATOS, J.; BAIO, M. Topografia Geral. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 
2010. 208p.  

MCCORMAC, J. Topografia. 5.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010. 391p.  

MERLIN, P. A topografia. São Paulo: Europeia do Livro, 1965. 121p. 

 

Disciplina: Biologia e Saúde Ambiental   

CH Teórica:80                            CH Prática: 0                           CH Total: 80       

Ementa: Estudo da classificação dos organismos vivos. Principais grupos de organismos 
de importância no saneamento ambiental (microrganismos, protozoários e metazoários). 
Características morfológicas das células procarióticas e eucarióticas. Metabolismo e 
nutrição: fotossíntese, respiração e decomposição.  Condições nutricionais e físicas para 
o crescimento microbiano. Microbiologia das águas naturais potáveis e esgoto. 
Microrganismos como indicadores de poluição. Principais doenças de veiculação hídrica. 
Epidemiologia. Vigilância Epidemiológica.  
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Bibliografia básica –  

PELCZAR, Michael J.; CHAN, E. C. S.; KRIEG, Noel R. Microbiologia: conceitos e 
aplicações. 2. ed. São Paulo: Makron Books, 2005. 1 v.  

SPERLING, Marcos von. Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de 
esgotos. 2. ed. rev. Belo Horizonte: UFMG, 1996. 243 p.  

TORTORA, Gerard J.; FUNKE, Berdell R.; CASE, Christine L., Microbiologia. 8. ed. 
Porto Alegre: Artmed, 2005. 894 p. 

 

Bibliografia complementar  

CYBIS, Luiz Fernando et al. Manual para estudo de cianobactérias planctônicas em 
mananciais de abastecimento público: caso da represa Lomba do Sabão e lago 
Guaíba, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Rio de Janeiro: ABES, c2006. 64 p. 

DI BERNARDO, Luiz. Algas e suas influências na qualidade das águas e nas 
tecnologias de tratamento. Rio de Janeiro: ABES, 1995. 127 p. 

MACÊDO, Jorge Antônio Barros de. Métodos laboratoriais de análises físico-químicas 
& microbiológicas. 3. ed., atual. e rev. Belo Horizonte, MG: CRQ-MG, 2005. xiii, 601 p. 
ISBN 8590156877. 

SILVA, Neusely da. Manual de métodos de análise microbiológica da água. 2. ed., rev. 
e ampl. São Paulo: Varela, 2005. 317 p. 

TELAROLLI JUNIOR, Rodolpho. Epidemias no Brasil: uma abordagem biológica e 
social. 2. ed. reformulada. São Paulo: Moderna, 2003. 120 p. 

 

Disciplina: Química Orgânica e Ambiental   

CH Teórica: 80                           CH Prática: 0                           CH Total: 80     

    

Ementa: Estudo fundamental das ligações químicas que envolvem os átomos de carbono 

e alguns dos principais átomos que a ele se liga, formando as moléculas, com abordagem 

dessas ligações em nível de orbitais atômicos e moleculares. Análise da geometria 

espacial, propriedades físicas e reatividade das moléculas refletidas pelos seus grupos 

funcionais. Introdução ao estudo das reações químicas e conhecimento das principais 

funções orgânicas e reações orgânicas, bem como seus mecanismos. Ciclos 

biogeoquímicos. Impactos ambientais: efeito estufa, destruição da camada de ozônio, 

Fertilizantes químicos e seus efeitos sobre o solo; Metais pesados: bioacumulação, 

bioconcentração e biomagnificação. 
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Bibliografia básica  

SOLOMONS, T. W. G.; FRYHLE, C. B. Química orgânica. 10. ed. Rio de Janeiro: Livros 

Técnicos e Científicos, 2012. v.1.  

BARBOSA, L. C. A. Introdução à química orgânica. 2. ed. Rio de Janeiro: Pearson. 

2011, 331 p.  

BAIRD, C. Química Ambiental. 4 ed. São Paulo: Bookman, 2008. 

Bibliografia complementar  

CONSTANTINO, M. G. Química orgânica - curso básico universitário. 1. ed. Rio de 
Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2008, v. 1.  

CONSTANTINO, M. G. Química orgânica - curso básico universitário. 1. ed. Rio de 
Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2008, v. 2.  

CONSTANTINO, M. G. Química orgânica - curso básico universitário. 1. ed. Rio de 
Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2008, v. 3.  

McMURRY, J. Química orgânica. 4. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 
1997. 2V 

MORRISON, R.; BOYD, R.; SILVA, M. A. Química orgânica. 16 ed. Rio de Janeiro: 

Fundação Calouste Gulbenkian, 2011. 1510 p. 

 

 

Disciplina:  Antropologia e Religião  

CH Teórica:     60                       CH Prática:                            CH Total:       60 

Ementa: A antropologia enquanto estudo científico da religião. Categorias básicas da 
análise antropológica. Fenômeno religioso. Etnocentrismo e relativismo cultural. 
Diversidade na experiência religiosa contemporânea. As culturas religiosas no Brasil.  
Antropologia e cidadania: relações étnico-raciais, cultura afro-brasileira e indígena. 
Direitos humanos. 

 

Bibliografia básica 

GAARDER, Jostein, HELLERN, Victor, Nataker, Henry. O livro das religiões. São Paulo: 
Companhia de letras, 2001. 
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MARCONI, Marina de Andrade; PRESOTTO, Zélia Maria Neves. Antropologia: uma 
introdução. São Paulo: Atlas, 2008.  

MATTA, Roberto da. Antropologia no campo das ciências. In: Relativizando: uma 
introdução à antropologia social. Rio de Janeiro: Rocco, 1993. 

 

Bibliografia complementar  

ALVES, Rubens. O que é religião?  São Paulo: Ed. Zayola, 2002.  

GEERTZ, Clifford. O impacto do conceito de cultura sobre o conceito de homem. In: 
A interpretação das culturas. Rio de Janeiro, Guanabara, 1989.  

KÜNG, Hans. Religiões do Mundo: em busca dos pontos comuns. Campinas: Verus 
Editora, 2004. 

MAGNANI, José Guilherme C.(org.); TORRES, Lilian de Lucca (org.) Na metrópole: 
textos de antropologia urbana. 2. ed. São Paulo: Edusp, 2000.  

SAMUEL, Albert. As religiões hoje. São Paulo: Paulus, 1997. 

 

6º PERÍODO 

 

Disciplina: Hidráulica   

CH Teórica:   80                         CH Prática:   0                         CH Total:    80    

Ementa: Estudo dos condutos forçados, contemplando o cálculo de perda de carga, 
comportamento da linha piezométrica, dimensionamento de tubulações, pressões 
transientes em linhas de recalque (Golpe de Ariete) e seleção de conjuntos motobomba. 
Estudo dos condutos livres, contemplando o dimensionamento de canais e de estruturas 
hidráulicas especiais (Bueiros, dissipadores de energia etc), hidrometria e vertedores. 

 

Bibliografia básica  

AZEVEDO NETTO, J. M. de. Manual de hidráulica. São Paulo: Edgard Blucher, 2003. 
669p. 

GOMES, H. P.; ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E 
AMBIENTAL. Eficiência hidráulica e energética em saneamento: análise econômica 
de projetos. Rio de Janeiro: ABES, 2005. 

BATISTA, M., LARA, M. Fundamentos de Engenharia Hidráulica. Belo Horizonte: 
Editora UFMG, 2003. 437p. 

 

Bibliografia complementar  

FIALHO, A. B. Automação hidráulica: projetos, dimensionamento e análise de 
circuito. 4. ed. São Paulo: Érica, 2006. 260p. 
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HUGHES, W.F., BRIGHTON, J.A. Dinâmica dos Fluidos. São Paulo: Editora McGraw 
Hill do Brasil Ltda, 1974. 358p. 

LENCASTRE, A. Manual de Hidráulica Geral. 2. ed. São Paulo: Edgard Blucher, 1972. 
411p. 

MACINTYRE, Archibald Joseph. Manual de instalações hidráulicas e sanitárias. 1.ed. 
Rio de Janeiro: LTC, 2008. 324p.  

VIANNA, M. R. Hidráulica aplicada às estações de tratamento de água. Belo 
Horizonte: Imprimitur, 1997. 575p. 

 

Disciplina: Sistemas Estruturais e de Construção Civil   

CH Teórica:80                            CH Prática: 0                           CH Total:80        

Ementa: Propriedades dos materiais de construção, concepção estrutural de construções 
em concreto armado e em aço e gerenciamento de obras. Estudo das cargas atuantes em 
edifícios (forças cortantes e momentos fletores) e dimensionamento de pilares simples 
(não esbeltos), lajes isoladas e vigas simplesmente armadas. 

 

Bibliografia básica  

BOTELHO, M. H. C. Concreto armado eu te amo: uma versão descontraída e 
altamente didática sobre resistência dos materiais e concreto armado. 2. ed. Rev. e 
ampl. São Paulo: Edgard Blucher, 2000. 362p. 

PETRUCCI, E. G. R. Materiais de construção. 12. ed. São Paulo: Globo, 1998. 435p. 

PFEIL, W.; PFEIL, M.; Estruturas de aço: dimensionamento prático. 7. ed. Rio de 
Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2000. 335 p. 

 

Bibliografia complementar  

ADÃO, F. X.; HEMERLY, A. C. Concreto armado: novo milênio: cálculo prático e 
econômico. Rio de Janeiro: Interciência, 2002. 200p. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS NBR 6118: Projetos de 
estruturas de concreto - procedimento. Rio de Janeiro: ABNT, 2007. 221p.  

ASSUNÇÃO, R. B. de. Concreto armado: compósito multifase complexo ou material 
de construção vulgar? Breves considerações sobre as relações entre a 
microestrutura e as propriedades de uso do concreto armado. s.l: s.n., s.d. 19p. 

CARVALHO, R. C.; PINHEIRO, L. M. Cálculo e Detalhamento de Estruturas Usuais de 
Concreto Armado. São Paulo: Pini, 2009. 589p.  

VASCONCELOS, A. C. de. O concreto no Brasil. São Paulo: Studio Nobel, 2002. 3v. 

 

Disciplina: Mecânica dos Solos e Geologia   
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CH Teórica: 80                           CH Prática: 0                           CH Total:  80      

Ementa: Introdução ao estudo da composição da estrutura e dos fenômenos genéricos 
formadores da crosta terrestre. Estudo dos fenômenos que agem na superfície e interior 
do planeta. As fontes de energia que agem sobre a crosta terrestre. Noções de 
paleontologia. Noções de cristalografia. Estudo dos minerais e rochas. Estudo dos 
aspectos ambientais relacionados aos processos geológicos. Índices físicos. 
Granulometria, plasticidade e consistência. Identificação e classificação dos solos. 
Movimento da água através dos solos. 

 

Bibliografia básica  

CAPUTO, Homero Pinto. Mecânica dos Solos e suas aplicações. 6. ed. Rio de Janeiro: 
Livros Técnicos e Científicos, 1978. 

OLIVEIRA, Antônio Manoel dos Santos (ed.); BRITO, Sérgio Nertan Alves de. Geologia 
de engenharia. São Paulo: ABGE, 1998. 586p.   

PINTO, Carlos de Sousa. Curso Básico de Mecânica dos Solos em 16 aulas. 3. ed. 
São Paulo: Oficina de Textos, 2006. 355p.  

 

Bibliografia complementar  

CHIOSSI, Nivaldo José. Geologia aplicada à engenharia. 1.ed. São Paulo: Grêmio 
Politécnico, 1975. 427p. 

CRAIG, R. F. Craig. Mecânica dos solos. 7.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 365p. 

DAS, Braja M. Fundamentos de engenharia geotécnica. São Paulo: Cengage Learning, 
2011. 610p.  

ORTIGÃO, J.A.R. Introdução à Mecânica dos Solos dos Estados Críticos. Rio de 
Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1995. 

POPP, José Henrique. Geologia geral. 6.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010. 309p. 

 

Disciplina: Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto   

CH Teórica: 0                          CH Prática: 80                          CH Total:  80      

Ementa: Elementos essenciais do Sistema de Informações Geográficas – SIG. 
Fundamentos e técnicas de análise espacial. Exemplos de aplicação do SIG em 
Engenharia Ambiental e Sanitária. 

 

Bibliografia básica  

FITZ, P. R. Geoprocessamento sem complicação. São Paulo: Oficina de Textos, 2008. 
160 p. 

FUKS, S.; CARVALHO, M.S.; CÂMARA, G.; MONTEIRO, A.M. 2 ed. Análise Espacial de 
Dados Geográficos. Brasília: Embrapa, 2004. 
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SILVA, A. de B. Sistemas de Informações Geo-referenciadas. Campinas: UNICAMP, 
2003. 236p. 

 

Bibliografia complementar  

CASANOVA, M.A. et al. Banco de dados geográficos. Curitiba: Mundogeo, 2005. 506p. 

CÂMARA, G.; DAVIS.C.; MONTEIRO, A.M.; D'ALGE, J.C. Introdução à Ciência da 
Geoinformação. São José dos Campos: INPE, 2001 (2a. edição, revista e ampliada). 

CROSTA, A P. Processamento digital de imagens de sensoriamento remoto. 3ed. 
Campinas: IG/UNICAMP, 1992. 170p. 

MENDES, C. A. B; CIRILO, J. A. Geoprocessamento em Recursos Hídricos 
Princípios, Integração e Aplicação. ABRH. 2 ed.  

ROCHA, Cézar Henrique Barra. Geoprocessamento – Tecnologia Transdisciplinar. 
2000, Edição do Autor, Juiz de Fora/MG, 220p. 

 

 

7º PERÍODO 

 

Disciplina: Hidrologia e Drenagem Urbana   

CH Teórica: 80                           CH Prática: 00                           CH Total: 80       

Ementa: Morfometria de Bacias hidrográficas. Balanço Hídrico / Ciclo hidrológico: 
Precipitação, Evaporação, Infiltração e Interceptação. Modelos Chuva x Vazão. Estiagem. 
Fluviometria. Análise estatística de vazões mínimas e máximas. Drenagem superficial 
Urbana. 

 

Bibliografia básica 

GARCEZ, L. N; ALVAREZ, G. A. Hidrologia. 2 ed. rev. e atual. São Paulo: Edgar Blucher, 
1988. 291 p.  

PINTO, N. L. S. Hidrologia Básica. São Paulo: Edgar Blucher, 1976. 278 p. 

TUCCI, C. E. M. Hidrologia: Ciência e Aplicação. 3. ed. Porto Alegre, Editora UFRGS, 
2009. 943 p. (Coleção ABRH de recursos hídricos; 4).  

 

Bibliografia Complementar 

BAPTISTA, M. B.; NASCIMENTO, N. O. BARRAUD, S. Técnicas Compensatórias em 
drenagem urbana. Proto Alegre: ABRH, 2005. 266 p. 

CUSTODIO, E.; LLAMAS, M. R. Hidrologia Subterrânea. 2. ed. corr. Barcelona: Ed 
Omega, 2001. 
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GRIBBIN, J. E. Introdução à hidráulica, hidrologia, e gestão de águas pluviais. 
Tradutor: Glauco Peres Dmas. São Paulo: Gengage Learning, 2009. xii, 494 p. 

SILVA, A. M.; SCHULZ, H. E.; CAMARGO, P. B. Erosão e hidrossedimentologia em 
bacias hidrográficas. 2. ed. rev. ampl. São Carlos: Rima, 2007. 153 p. 

TUCCI, C. E. M. Inundações urbanas. Porto Alegre: ABRH, 2007. 389 p. (Coleção ABRH 
de recursos hídricos, v. 11). 

 

Disciplina: Gestão de Resíduos Sólidos   

CH Teórica: 80                           CH Prática: 0                           CH Total:  80      

Ementa: Origem, caracterização e classificação dos resíduos sólidos. Acondicionamento, 
coleta, transporte e serviços de limpeza urbana. Redução e reciclagem de resíduos. 
Resíduos de Serviços de Saúde. Resíduos da Construção Civil. Resíduos Especiais. 
Sistemas de tratamento e disposição final de resíduos sólidos.  Aspectos legais e 
normativos relacionados à gestão de resíduos sólidos. 

 

Bibliografia básica  

CASTILHOS JUNIOR, A. B.; LANGE, L. C.; GOMES, L. P.; PESSIN, N. (org.). Resíduos 
sólidos urbanos: aterro sustentável para municípios de pequeno porte. Rio de 
Janeiro: ABES / RiMa, 2003. 280p. 

CASTILHOS JUNIOR, A. B. et al. Gerenciamento de resíduos sólidos urbanos com 
ênfase na proteção de corpos d’água: prevenção, geração e tratamento de 
lixiviados de aterros sanitários. Rio de Janeiro: ABES, 2006. 

VILHENA, André (coord.). Lixo municipal: manual de gerenciamento integrado. 3.ed. 
São Paulo: CEMPRE, 2010. 350p.  
 

Bibliografia complementar  

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 10.004. Resíduos 
sólidos: classificação. Rio de Janeiro: ABNT, 2004.  

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 8.419. 
Apresentação de projetos de aterros sanitários de resíduos sólidos urbanos. Rio de 
Janeiro: ABNT, 1992.  

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 13.896. Aterros de 
resíduos não-perigosos – Critérios para projeto, implantação e operação. Rio de 
Janeiro: ABNT, 1997.  

BIDONE, F. R. A.; POVINELLI, J. Conceitos básicos de resíduos sólidos. São Carlos: 
EESC / USP, 1999. 

RECESA Resíduos sólidos: projeto, operação e monitoramento de aterros 
sanitários - guia do profissional em treinamento - nível 2. Belo Horizonte: ReCESA, 2008. 
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130p.  
 

 

Disciplina: Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário   

CH Teórica: 80                           CH Prática:0                            CH Total: 80       

Ementa: Cálculo das vazões relevantes para sistemas hidráulicos urbanos de água e 
esgoto. Estudo da concepção básica de sistemas de abastecimento de água, com 
dimensionamento de unidades de captação, bombeamento, adução, reservação e 
distribuição. Estudo da concepção básica de sistemas de esgotamento sanitário, com 
dimensionamento de redes coletoras, interceptores e elevatórias de esgoto. 

 

Bibliografia básica 

GARCEZ, L. N. Elementos de engenharia hidráulica e sanitária. 2 ed. São Paulo: 
Edgard Blucher, 1999. 

TSUTIYA, M. T. Abastecimento de água. São Paulo: Departamento de Engenharia 
Hidráulica e Sanitária da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 2004. 643p. 

CRESPO, Patrício G. Sistema de Esgotos. Belo Horizonte: DESA – UFMG, 1997. 131 p. 

 

Bibliografia complementar  

AZEVEDO NETTO, J. M. et al. Projetos de sistemas de distribuição de água. São 
Paulo: CETESB, 1975. 

BABBITT, H. E. Abastecimento de água. São Paulo: Edgard Blucher/INL, 1973. 

JARDIM, S. B. Sistemas de bombeamento. Porto Alegre: Sagra-DC Luzzatto, 1992. 

JORDÃO, Eduardo Pacheco; ARRUDA, Constantino Tratamento de esgotos 
domésticos. Fundo Editorial da ABES. 5. ed. 

NUVOLARI, Ariovaldo. Esgoto sanitário: coleta, transporte, tratamento e reúso 
agrícola. São Paulo: E. Blücher, c2003. xiii, 520 p. 

 

Disciplina: Ecologia Geral e de Ecossistemas Aquáticos   

CH Teórica:80                            CH Prática: 0                           CH Total: 80       

Ementa: Conceitos básicos sobre ecologia, o ambiente físico e suas variações, ciclagem 
de nutrientes e ciclos biogeoquímicos. Estudo dos ecossistemas, ecologia de populações 
e de comunidades. Fluxos de energia e redes tróficas. Classificação dos ecossistemas 
aquáticos continentais e dos ecossistemas terrestres (biomas). Sucessão. Estrutura e 
funcionamento de ambientes límnicos. Biomanipulação. Eutrofização. Poluentes químicos 
em ambientes límnicos. 
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Bibliografia básica  

ESTEVES, Francisco de Assis. Fundamentos de limnologia. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Interciência, 1998. 602p  

RICKLEFS, Robert E. A economia da natureza. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan,  2003. 503p. 

TUNDISI, J.G & MATSUMURA TUNDISI, T. 2008. Limnologia. Oficina de Textos, São 
Paulo, 632p. 

 

Bibliografia complementar  

ODUM, Eugene P. Ecologia. 2. ed. São Paulo: Pioneira, 1988. 434p.  

PINTO-COELHO, Ricardo Motta. Fundamentos em ecologia. Porto Alegre: Artmed, 
c2000. 252 p.  

RAVEN, Peter H.; BERG, Linda R.; HASSENZAHL, David M. Environment. 6th ed. 
Hoboken, NJ: Wiley, 2008. 599 p. 

TOWNSEND, Colin R.; BEGON, Michael; HARPER, John L. Fundamentos em 
ecologia. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. 576 p.  

WALTER, Heinrich. Vegetação e zonas climáticas: tratado de ecologia global. São 
Paulo: EPU, 1986. 325p. 

 

8º PERÍODO 

 

Disciplina: Climatologia e Meteorologia   

CH Teórica:  80                          CH Prática:   00                         CH Total:   80     

Ementa: Clima: conceitos e sistemas de classificação. Distribuição dos climas na 
superfície terrestre e suas causas. Tempo e Clima. Tempo, Clima e Elementos Climáticos. 
A Temperatura do Ar. A Radiação solar. Efeitos da radiação. Aquecimento e resfriamento 
do ar. Pressão, Vento e Umidade. Mudanças climáticas. Classificação climática de 
Koppen. 

 

Bibliografia básica 

AYOADE, J. O. 1991: Introdução à Climatologia para os Trópicos; Bertrand Brasil. 

DEMILLO, R. Como funciona o clima. São Paulo: Quark books, 1998, 226p. 

MOTA, F.S. da, AGENDES, M. O. O. Clima e Agricultura no Brasil. Porto Alegre, 
SAGRA. 1986, 151p. 

 

Bibliografia complementar  
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NIMER, E.,Climatologia do Brasil. Rio de Janeiro, IBGE, 1979. 

PEREIRA, A. R.; ANGELOCCI, L. R. E SENTELHAS, P. C., 2002: Agrometeorologia: 
fundamentos e aplicações; Livraria e Editora Agropecuária Ltda. 

TUBELIS, A. E NASCIMENTO, F. J. L., 1992: Meteorologia Descritiva - Fundamentos e 
Aplicações Brasileiras; Livraria Nobel SA. 

VAREJÃO-SILVA, M.A. - Meteorologia e Climatologia. Brasília, INMET, Gráfica e 
Editora Stilo, 2000.. 

VIANELLO, R. L. E ALVES, A. R., 1991: Meteorologia Básica e Aplicações; 
Universidade Federal de Viçosa - Imprensa Universitária. 

 

Disciplina: Tratamento de Água   

CH Teórica:80                            CH Prática: 0                           CH Total: 80       

Ementa: Estudo das normas de qualidade e dos fundamentos e parâmetros de projeto 
processos gerais de tratamento: coagulação; mistura; floculação; decantação; filtração 
rápida e lenta; e desinfecção. Teste de tratabilidade de água. 

 

Bibliografia básica 

DI BERNARDO, L. Métodos e técnicas de tratamento de água. Volumes 1 e 2. São 
Carlos: RIMA. 

LIBÂNIO, M. Fundamentos de qualidade e tratamento de água. Belo Horizonte: Átomo, 
2005. 

VIANNA, M. R. Hidráulica aplicada às estações de tratamento de água. 3 ed. Belo 
Horizonte: Imprimatur, 1997. 576 p. 

 

Bibliografia complementar  

DI BERNARDO, Luiz. Algas e suas influências na qualidade das águas e nas 
tecnologias de tratamento. Rio de Janeiro: ABES, 1995. 127 p. 

DI BERNARDO, L.; DI BERNARDO, A.; CENTURIONE, P. L. Ensaios de tratabilidade 
de água dos resíduos gerados em estações de tratamento de água. São Carlos: 
RIMA, 2002. 

RICHTER, C.; AZEVEDO NETTO, J. M. Tratamento de água. São Paulo: Edgar Blucher, 
1991. 332 p. 

RICHTER, C. Tratamento de lodos de estações de tratamento de água. São Paulo: 
Edgar Blucher, 2001. 102 páginas 

VIANNA, R. M. Casa de química para estações de tratamento de água. Belo Horizonte: 
IEA, 1994. 
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Disciplina: Tratamento de Esgoto e Efluentes Industriais   

CH Teórica: 80                            CH Prática: 0                           CH Total: 80       

Ementa: Estudo dos aspectos legais que interferem no padrão de lançamento de 
efluentes. Estudo das operações físicas unitárias para tratamento de efluentes, 
contemplando a equalização; a sedimentação discreta, floculenta e zonal; flotação 
simples e com ar dissolvido. Estudo dos processos biológicos de tratamento envolvendo o 
dimensionamento de reatores anaeróbios (sistema fossa filtro-filtro, UASB); lagoas de 
estabilização; sistemas aeróbios relevantes (filtros biológicos percoladores e lodos 
ativados). Operações químicas aplicadas ao condicionamento de efluentes industriais, 
contemplando, nesse caso, a precipitação de metais pesados, remoção de compostos 
orgânicos dissolvidos por meio de carvão ativado, reações de oxiredução para a remoção 
de contaminantes. 

 

Bibliografia básica  

VON SPERLING, M (1996). Princípios básicos do tratamento de esgotos. 
Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental – UFMG, Belo Horizonte. 211p. 

JORDÃO, Eduardo Pacheco; ARRUDA, Constantino Tratamento de esgotos 
domésticos. Fundo Editorial da ABES. 5. ed. 

CAVALCANTI, José Eduardo. Manual de tratamento de efluentes Industriais. Fundo 
Editorial da ABES – 5 ed. 315p./2008. 

 

Bibliografia complementar 

CHERNICHARO, C.A.L. (1997). Reatores Anaeróbios. Departamento de Engenharia 
Sanitária e Ambiental – UFMG, Belo Horizonte. 245p. 

METCALF & EDDY. Wastewater engineering: treatment and reuse. 4th ed. Boston: 
McGraw-Hill, c2003. 1819 p. 

NUNES José Alves. Trat. Fís.-Químico de Águas Res. Industriais-5ªed 315p./2008. 

VON SPERLING, M (1996). Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de 
esgotos. Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental – UFMG, Belo Horizonte. 
243p 

VON SPERLING, M (1996). Lagoas de Estabilização. Departamento de Engenharia 
Sanitária e Ambiental – UFMG, Belo Horizonte. 134p. 

 

Disciplina: Poluição Ambiental   

CH Teórica:  80h                          CH Prática: 0h                           CH Total:  80h      

Ementa: Estudo da composição e estrutura da atmosfera, dos padrões de qualidade do ar 
e da classificação dos poluentes, bem como o conhecimento das fontes e dos impactos, 
monitoramento, métodos e equipamentos de controle. Estudo dos mecanismos de 
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poluição hídrica e do solo, bem como seus impactos, monitoramento e métodos de 
controle.  

 

Bibliografia básica 

BRAGA, B. et al. Introdução à Engenharia Ambiental. São Paulo: Prenctice Hall, 2002. 

BAIRD, C. Química Ambiental, trad. Maria Angeles Lobo Recio e Luiz Carlos Marques 
Carrera. – 2°ed. Porto Alegre: Bookman, 2002. 

DERISIO José Carlos. Introdução ao Controle de Poluição Ambiental - 3 ed. 192p./2007. 

 

Bibliografia complementar 

CALVERT, Seymour (ed); ENGLUND, Harold M. (ed). Handbook of air pollution 
technology. New York: John Wiley & Sons, 1984. 1066p 

MACNEILL, Jim; WINSEMIUS, Pieter; Yakushiji, Taizo. Para além da interdependência: a 
relação entre a economia mundial e a ecologia da terra. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1992. 
177p. 

MANO Eloisa Biasotto et al. Meio Ambiente poluição e reciclagem 128p./2005 

SEINFELD, John H; PANDIS, Spyros N. Atmospheric chemistry and physics: from air 
pollution to climate change. New york: John Wiley & Sons, 1998. 1326p. 

MACINTYRE, Archibald Joseph. Ventilação industrial e controle da poluição. 2° ed. Rio de 
Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, c1990. 403 p. 

 

9º PERÍODO 

 

Disciplina: Avaliação de Impactos e Riscos Ambientais   

CH Teórica: 80                           CH Prática:  0                          CH Total:  80     

Ementa: Conceito de Impacto Ambiental. Noção de atividades potencialmente poluidoras. 
Indicadores ambientais. Política ambiental reativa e política ambiental preventiva. 
Planejamento e tomada de decisões: o papel da Avaliação de Impactos Ambientais. 
Métodos e Técnicas de Avaliação de Impactos Ambientais. Avaliação de Riscos 
Ambientais: Introdução à análise de risco. Conceitos e definições em análise de risco. 
Gestão de riscos para tomada de decisões. Avaliação técnica de riscos. Avaliação 
Comparativa de riscos.  

 

Bibliografia básica  

CUNHA, Sandra Baptista da (org.); GUERRA, Antônio José Teixeira (org.) Avaliação e 
perícia ambiental. Rio de Janeiro: Bertrand do Brasil, 1999. 261p. 
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MOURA, Luiz Antônio Abdalla de. Qualidade e gestão ambiental. 3. ed. rev. e ampl. São 
Paulo: Ed. Juarez de Oliveira, 2002. 331p. 

MULLER-PLANTENBERG, Clarita (org.); AB'SABER, Aziz Nacib (org.) Previsão de 
impactos: o estudo de impacto ambiental no leste, oeste e sul; experiências no 
Brasil, na Rússia e na Alemanha. São Paulo: EDUSP, 2002. 569p. 

 

Bibliografia complementar  

BRAGA, Benedito; et al. Introdução à engenharia ambiental: o desafio do 
desenvolvimento sustentável. 2.ed. São Paulo: Prentice Hall, 2007. 318p. 

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL. Manual de 
Orientação para Elaboração de Estudos de Análise de Riscos. São Paulo: Cetesb, 
2003. 120p. 

GARTNER Ivan Ricardo. Avaliação Ambiental de Projetos em Bancos de 
Desenvolvimento Nacionais e Multilaterais. 2001, 229 p.  

MARTIN F.R., ASSAD E.D., PILAU F.G. Clima e ambiente: introdução à climatologia 
para ciências ambientais. São Paulo: Embrapa Campinas, 2008.127p. 

SANCHEZ Luis Enrique. Avaliação de Impacto Ambiental. São Paulo: Oficina de 
Textos, 495p. 

 

Disciplina: Geotecnia e Recuperação de Áreas Degradadas 

CH Teórica:  80                         CH Prática: 0                            CH Total: 80        

Ementa: Estudo dos fundamentos da geotecnia, da percolação de água em obras de 
terra e da análise de estabilidade de taludes e encostas naturais. Análise dos principais 
conceitos sobre áreas degradadas e das nomenclaturas comumente empregadas com 
maior ênfase aos processos de degradação do solo e sua recuperação e análise dos 
principais agentes erosivos e erosão associada juntamente com os métodos tradicionais e 
alternativos para controle das erosões (bioengenharia e gabiões). 

 

Bibliografia básica  

BARROS, Pérsio Leister de Almeida. Obras de contenção: manual técnico. Jundiaí: 
Maccaferri do Brasil, [19--?]. 219 p. 

BOSCOV GIMENEZ, Maria Eugênia. Geotecnia Ambiental. São Paulo: Oficina de 
Textos, 2008. 248p.  

CAPUTO, Homero Pinto. Mecânica dos Solos e suas aplicações. 6. ed. Rio de Janeiro: 
Livros Técnicos e Científicos, 1978. 

 

Bibliografia complementar  
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ALMEIDA, Márcio de Souza S. de. Aterros sobre solos moles: da concepção à 
avaliação do desempenho. Rio de Janeiro: UFRJ, 1996. 215p. 

BRAJA M. Das. Fundamentos de Engenharia Geotécnica. 1ed. Editora: Thomson 
Pioneira, 560p. 

CORRÊA Rodrigo Studart. Recuperação de áreas degradadas pela mineração no 
Cerrado – Manual para revegetação. 2006, 169p. 

MASSAD, Faiçal. Obras de terra: curso básico de geotecnia. São Paulo: Oficina de 
textos, 2003. xii, 170 p. 

MARTINS Sebastião Venâncio. Recuperação de Áreas Degradadas. São Paulo: 
Aprenda Fácil Editora, 2009, 270p. 

 

Disciplina: Legislação, Licenciamento e Gestão Ambiental   

CH Teórica: 80                           CH Prática: 0                           CH Total: 80       

Ementa: Estudo da gestão e do direito ambiental buscando demonstrar os conceitos, 
princípios e normas que regulam a administração e uso dos bens ambientais. Sistemas de 
Gestão Ambiental. ISO 14000. Histórico da Política Pública de Meio Ambiente. Legislação 
e Normalização Ambiental. Legislação básica Federal, Estadual e Municipal. Principais 
Instrumentos de Gestão Ambiental. Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA). 
Sistemas estaduais de Meio Ambiente. Licenciamento e Fiscalização Ambiental.  

Bibliografia básica  

ANDRADE, Rui Otávio Bernardes de; TACHIZAWA, Takeshy; CARVALHO, Ana Barreiros 
de. Gestão ambiental: enfoque estratégico aplicado ao desenvolvimento 
sustentável. São Paulo: Pearson Education, 2004. 232 p. 

ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 9. ed. ver. ampl. e atualizada. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris: 2006. 988 p 

MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 14. ed. ver., atual. e 
ampl. São Paulo: Malheiros, 2006. 1094 p. 

 

Bibliografia complementar 

KINLAW, Dennis C. Empresa competitiva e ecológica: desempenho sustentado na 
era ambiental. São Paulo: Makron Books, 1998. 250p 

MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: doutrina, prática, jurisprudência, glossário. 4. ed. 
ver., atual. e ampl. São Paulo: R. dos Tribunais, 2005. 1119 p. 

MOURA, Luiz Antônio Abdalla de. Qualidade e gestão ambiental. 3. ed. ver. e ampl. São 
Paulo: Ed. Juarez de Oliveira, 2002. 331p. 

MUKAI, Toshio. Direito ambiental sistematizado. 4. ed. Ver. e ampl. Rio de Janeiro: 
Forense universitária, 2002. 214 p. 
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VALLE, Cyro Eyer do. Como se preparar para as normas VER 14000: qualidade 
ambiental: o desafio de ser competitivo protegendo o meio ambiente. 2. ed. 
Atualizada. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 1996. 137p (Biblioteca pioneira de 
administração e negócios). 

 

Disciplina: Estágio Supervisionado 

CH Teórica:                   CH Prática     240                 CH Total:   240     

Ementa: Atividades de vivência da prática da Engenharia Ambiental e Sanitário em 

empresa, instituição pública ou indústria e elaboração de relatórios. 

 

Bibliografia básica:  

Normas de Estágio Supervisionado. Conselho de Curso de Engenharia Mecânica. 2010 

FRANÇA, Júnia Lessa. Manual para normalização de publicações técnico-científicas. 
6 ed. Rev. e ampl. Belo Horizonte: UFMG, 2003. 

VAL, Maria da Graça Costa. Redação e textualidade. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 
2002.  

 

Bibliografia complementar:  

Manuais de procedimento das empresas. 

Catálogo ABNT 1983. Rio de Janeiro: ABNT, 1983. 
SEVERINO, Antônio J. Metodologia do Trabalho Científico, (22ª ed.). São Paulo: 
Cortez, 2002. 
Legislação Federal sobre Estágio. 
 

 

10º PERÍODO 

 

Disciplina: Gestão e Economia de Recursos Hídricos  

CH Teórica: 80h                        CH Prática:  0                          CH Total:  80h      

Ementa: Panorama dos recursos hídricos no Brasil: principais bacias, disponibilidades, 
demandas e principais problemas. Fases de desenvolvimento da GRH no Brasil. Aspectos 
institucionais e legais: Leis Federais, Política Nacional de Recursos Hídricos, órgãos 
envolvidos, atribuições, responsabilidades. Organização e atuação de comitês de bacia 
hidrográfica. Noções de Microeconomia: teorias da demanda e da oferta, equilíbrio de 
mercado. Tipos de bens: bens públicos e bens comuns. Tipos de recursos naturais e 
classificação: recursos renováveis, não renováveis e avaliação da escassez de um 
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recurso. Formas de alocação de recursos naturais: mercado, licenças e outorgas. 
Princípio do poluidor pagador. Princípio do usuário pagador. Instrumentos de Gestão de 
Recursos Hídricos no Brasil: Cobrança pelo uso da água e Outorga, zoneamento do solo 
e zoneamento ecológico econômico. Padrões de qualidade da água e padrões de 
emissão: critérios, enquadramento e legislação pertinente.  

 

Bibliografia básica  

MOURA, Luiz Antônio Abdalla de. Economia ambiental: gestão de custos e 
investimentos. 2. ed., rev e atual. São Paulo: J. de Oliveira, 2003. 232 p.  

SETTI, Arnaldo Augusto, LIMA, Jorge Enoch Furquim Werneck, CHAVES, Adriana Goretti 
de Miranda & PEREIRA, Isabella de Castro. Introdução ao gerenciamento de recursos 
hídricos. Brasília: Agência Nacional de Energia Elétrica, Superintendência de Estudos e 
Informações Hidrológicas, 2ª edição, 2000, 207 p.  

SPERLING, Marcos von. Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de 
esgotos. 2. ed. rev. Belo Horizonte: UFMG, 1996. 243 p.  

 

Bibliografia complementar 

FREITAS, Vladimir Passos de.  Águas: aspectos jurídicos e ambientais. Curitiba: Juruá, 
2001. 263p 

MOTTA, Ronaldo Seroa da (coord). Contabilidade ambiental: teoria, metodologia e 
estudos de casos no Brasil. Rio de Janeiro: IPEA, 1995. 125p 

PAIVA, João Batista Dias de (org.) Hidrologia aplicada à gestão de pequenas bacias 
hidrográficas. Porto Alegre : ABRH, 2001. 

TUCCI, Carlos E. M. (org.) Hidrologia: ciência e aplicação. 3. ed. Porto Alegre: 
UFRGS/ABRH, 2002. 943p.  

VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval de. Economia: micro e macro : teoria e 
exercícios, glossário com os 300 principais conceitos econômicos . 5. ed. São Paulo: 
Atlas, 2011. xvii, 453 p.  

 

Disciplina: Planejamento Ambiental Urbano (Optativa)   

CH Teórica: 80                           CH Prática:  0                          CH Total: 80     

Ementa: Aspectos conceituais e estruturais da prática do planejamento urbano. O 
planejamento e a questão ambiental urbana. Posturas históricas recentes de 
planejamento frente à produção do espaço urbano. O processo de planejamento urbano e 
ambiental participativo e integrado. Localização, acessibilidade, ocupação e o uso do solo 
urbano. Assentamentos habitacionais e de interesse social. O planejamento urbano 
sustentável. A gestão da qualidade de vida e da qualidade ambiental urbana. 

 

Bibliografia básica  
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FERRARI, Celson. Dicionário de urbanismo. 1.ed. São Paulo: Disal, 2004. 451p.  

BENÉVOLO, L. História da Cidade. São Paulo: Ed. Perspectiva, 1993. 

MASCARÓ, Juan L.; YOSHINAGA, Mário. Infra-estrutura urbana. Porto Alegre: L. J. 
Mascaro, 2005. 207p.  

 

Bibliografia complementar 

BENÉVOLO, L. Origens da urbanística moderna. São Paulo: Difel, 1986. 

CLARKE, D. Introdução à Geografia Urbana. São Paulo: Difel, 1985. 

EUFRASIO, M. A. Estrutura Urbana e Ecologia Humana. São Paulo: Ed. 34, 1999. 

RIBEIRO, L. C. Q. O Futuro das Metrópoles: Desigualdades e Governabilidade. Rio 
de Janeiro: Revan/Fase, 2000. 

SANTOS, M. Urbanização Brasileira. São Paulo: Hucitec, 1993. 

 

Disciplina: Ergonomia e Segurança do Trabalho (Optativa) 

CH Teórica: 80                           CH Prática: 0                           CH Total: 80       

Ementa: Ensino de conceitos técnicos e legais sobre acidentes e incidentes de trabalho. 
Identificação e classificação dos riscos nos ambientes de trabalho. Conhecimento de leis 
e normas de prevenção de acidentes do trabalho. Informações sobre responsabilidade 
civil e criminal do acidente de trabalho. Ergonomia. 

 

Bibliografia básica  

ARAÚJO, Giovanni Moraes de. Legislação de segurança e saúde ocupacional: 
normas regulamentadas do Ministério do trabalho e emprego. 8.ed. Rio de Janeiro: 
Gerenciamento Verde Consultoria, 2011. 1222p.  

MATTOS, Ubirajara Aluizio de Oliveira(org.); MÁSCULO, Francisco Soares. Higiene e 
Segurança do Trabalho. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 419p.  

SEGURANÇA e medicina do trabalho. 71. ed. São Paulo: Atlas, 2013. xv, 980 p. 
(Manuais de legislação Atlas) 

 

Bibliografia complementar 

BARBOSA FILHO, Antônio Nunes. Segurança do Trabalho e Gestão Ambiental. 3.ed. 
São Paulo: Atlas, 2010. 314p.  

CARDELLA, Benedito. Segurança no trabalho e prevenção de acidentes: uma 
abordagem holística: segurança integrada à missão organizacional com 
produtividade, qualidade, prevenção ambiental e desenvolvimento de pessoas. 1.ed. 
São Paulo:  Atlas, 2010. 254p.  
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DUL, Jan; WEERDMEESTER, Bernard. Ergonomia prática. 2.ed. São Paulo: Edgard 
Blücher, 2004. 137p.  

FERREIRA JUNIOR, Mario. Saúde no trabalho: temas básicos para o profissional 
que cuida da saúde dos trabalhadores. São Paulo: Roca, 2002. 357p.  

GRANDJEAN, E.;KROEMER, K. H. E. Manual de ergonomia: adaptando o trabalho ao 
homem. 5.ed. Porto Alegre: Bookman, 2005. 327p.  

 

 

 

Disciplina: Libras (Optativa)  

CH Teórica:     80                       CH Prática:                       CH Total:   80     

Ementa: Processo de ensino e de aprendizagem da Língua Brasileira de Sinais - Libras.  

História da educação dos surdos. Aspectos legais e suas implicações sobre a inclusão do 

surdo. O sujeito surdo e o seu contexto linguístico, cultural e social. O aprendizado de 

Libras e da Língua Portuguesa pelo surdo. Acessibilidade e formação profissional para o 

atendimento à comunidade surda. 

 

Bibliografia básica: 

GUARINELLO, A. C. O papel do outro na escrita de sujeitos surdos. São Paulo: 
Plexus, 2007. 

LIMA-SALES, H. M. M. L. (Org.). Bilinguismo dos Surdos: Questões Linguísticas e 
Educacionais. Brasília: Cânone Editorial, 2007. 

QUADROS, R. M. Educação de surdos: a aquisição da linguagem. Artes Médicas, 
Porto Alegre, 1997. 

 

Bibliografia complementar: 

LODI, A. C. B. et al. Letramento e minorias. Porto Alegre: Mediação, 2002. 

QUADROS, R. M. e KARNOPP, L. B. Língua de Sinais Brasileira. Porto Alegre: Artmed, 
2004. 

SACKS, O. Vendo vozes: uma viagem ao mundo dos surdos. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1998. 

SALLES, H. M. M. L. et al. Ensino de língua portuguesa para surdos: caminhos para 
a prática pedagógica. 2ª ed. vol. 2. Brasília: Ministério da Educação - Secretaria de 
Educação Especial, 2007. 
STROBEL, Karin. As imagens do outro sobre a cultura surda. 3. ed.  Florianópolis: 

Editoria da UFSC, 2014. 
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Disciplina: Trabalho de Conclusão de Curso 

CH Teórica:                             CH Prática: 80                   CH Total:   80     

Ementa: Desenvolvimento do trabalho monográfico. Organização de texto científico 

(normas ABNT). 

 

Bibliografia  básica:  

SERRA NEGRA, Carlos A.; SERRA NEGRA, Elizabete. M. Manual de trabalhos 
monográficos de graduação, especialização, mestrado e doutorado. 4. ed. São 
Paulo: Atlas, 2009. 318 p. 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO LESTE DE MINAS GERAIS - UNILESTEMG. Manual 
para apresentação de trabalhos acadêmicos – Unileste: de acordo com as normas 
de documentação da ABNT. Sistema de Bibliotecas do Unileste, 2013. Disponível em: 
http://www.unilestemg.br/arq/doc/biblioteca/manual-de-normalizacao-para-trabalhos-
academicos-2013.pdf 

MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, 
resenhas. 11. ed. São Paulo : Atlas, 2009. 

 

Bibliografia complementar:  

FRANÇA, Junia L.; VASCONCELLOS, Ana C.; MAGALHÃES, Maria H. A.; BORGES, 
Stella M. Manual para normalização de publicações técnico-científicas. 8. ed. rev. e 
ampl. Belo Horizonte: UFMG, 2007. 255 p. 

GIL, Antônio C. L. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 
175 p. 

OLIVEIRA, Sílvio L. Tratado de metodologia científica: projetos de pesquisas, IGI, ICC, 
Monografias, Dissertações e Teses. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2002. 320p. 

SANTOS, Antônio R. Metodologia científica: a construção do conhecimento. 5. ed. 
Revisada. Rio de Janeiro: DP&A, 2002. 162p. 

SEVERINO, Antônio J. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. Rev. e ampl. São 
Paulo: Cortez, 2007. 304p 
 

 

http://www.unilestemg.br/arq/doc/biblioteca/manual-de-normalizacao-para-trabalhos-academicos-2013.pdf
http://www.unilestemg.br/arq/doc/biblioteca/manual-de-normalizacao-para-trabalhos-academicos-2013.pdf
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APÊNDICE II – Atividades Integradoras 

 

1º PERÍODO 

 

Modelagem de mecanismos dinâmicos e estáticos 

Consiste num trabalho em grupos de alunos, orientados pelos professores das 

respectivas disciplinas do período envolvendo o desenvolvimento de um mecanismo 

estático ou dinâmico projetado, construído e demonstrando a sua funcionalidade. Esta 

atividade integra as disciplinas do período, cada uma com participação pelo seu conteúdo 

teórico ou pratico e contribuirá para o resultado esperado do período: Modelagem 

matemática de aplicações na engenharia. 

 

2º PERÍODO 

 

Aproveitamento de energia potencial gravitacional  

Consiste num trabalho em grupos de alunos, orientados pelos professores das 

respectivas disciplinas do período envolvendo o desenvolvimento de um dispositivo 

utilizando energia potencial gravitacional que será projetado, construído e demonstrando 

a sua funcionalidade. Esta atividade integra as disciplinas do período, cada uma com 

participação pelo seu conteúdo teórico ou pratico e contribuirá para o resultado esperado 

do período: Modelagem e simulações físicas e químicas. 

 

3º PERÍODO 

 

Aproveitamento de energia química 

Consiste num trabalho em grupos de alunos, orientados pelos professores das 

respectivas disciplinas do período envolvendo o desenvolvimento de um dispositivo 

utilizando aproveitamento de energia química que será projetado, construído e 

demonstrando a sua funcionalidade. Além disso, um relatório técnico do trabalho 

desenvolvido deve ser apresentado atendendo as normas de elaboração de 

documentação técnica. Esta atividade integra as disciplinas do período, cada uma com 



 
 
Centro Universitário do Leste de Minas        

 

 
Projeto Pedagógico de Curso: 

Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária 
 Escola Politécnica 

 
 

182 

 

participação pelo seu conteúdo teórico ou pratico e contribuirá para o resultado esperado 

do período: Produção de experimentos e elaboração de documentação técnica. 

 

 

4º PERÍODO 

 

Aproveitamento de energia solar 

Consiste num trabalho em grupos de alunos, orientados pelos professores das 

respectivas disciplinas do período envolvendo o desenvolvimento de um dispositivo 

utilizando o aproveitamento de energia solar que será projetado, construído e 

demonstrando a sua funcionalidade. Esta atividade integra as disciplinas do período, cada 

uma com participação pelo seu conteúdo teórico ou pratico e contribuirá para o resultado 

esperado do período: Resolução e análise de problemas de engenharia com aplicação de 

estática e dinâmica dos fluidos e dos processos da transferência de calor.  

 

5º PERÍODO 

 

Avaliação e Mitigação de Passivos Ambientais 

Desenvolver estudo de mitigação de passivo ambiental, decorrente da contaminação por 

compostos orgânicos, num cenário que considere as características planialtimétricas do 

terreno e aspectos do meio biótico. O relatório produzido deverá contemplar, além do 

memorial descritivo, planta cartográfica regional e desenho planialtimétrico do sítio em 

estudo. 

 

6º PERÍODO 

 

Vulnerabilidade Ambiental e Infraestrutura de Empreendimentos Particulares 

Desenvolver estudo de vulnerabilidade ambiental de empreendimento fictício, com foco no 

meio físico, contemplando dimensionamento de sistema de bombeamento e adução para 

abastecimento de água. O relatório produzido deverá contemplar memorial descritivo e de 

cálculo, plantas topográficas e imagens de satélite. 
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7º PERÍODO 

 

Viabilidade Técnica e Econômica para Obras de Saneamento Básico 
 
Elaborar estudo de concepção, que contemple, no mínimo, três alternativas de 

configuração para sistemas que busquem solucionar o problema de drenagem urbana ou 

abastecimento de água ou esgoto sanitário ou de destinação final de resíduos sólidos 

urbanos, para uma localidade com população urbana mínima de 3000 hab. O relatório 

produzido deverá contemplar os aspectos técnicos, econômicos e ambientais das 

alternativas cotejadas. 

 

8º PERÍODO 

 

Projeto de Estações de Tratamento de Água e Esgoto 
 

Elaborar o estudo locacional de áreas e o pré-dimensionamento de uma Estação de 

Tratamento de Esgotos ou Estação de Tratamento de Água, que deverá atender a um 

núcleo urbano com população mínima de 1000 hab, considerando que a localidade dispõe 

apenas de manancial superficial/corpo receptor enquadrado como sendo de Classe II. 

 

 
9º PERÍODO 

 
Projeto de recuperação de áreas degradadas 
 
Desenvolver projeto de recuperação de uma área ambientalmente degradada por 

atividade mineradora ou da agroindústria, utilizando recursos da bioengenharia, 

consorciados à geotecnia, mecânica dos solos, hidrologia e drenagem, entre outros. O 

projeto deverá estar sustentado por uma análise de impacto ambiental a área de 

influência do empreendimento em caso. 

 

 

10º PERÍODO 
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Estudo de Impacto Ambiental de Empreendimentos de Médio Porte 

Elaborar um Relatório de Controle Ambiental, conforme Termo de Referência do órgão 

setorial de controle ambiental, com vistas ao licenciamento de empreendimento do setor 

metalúrgico ou da agroindústria. Tal empreendimento deverá estar localizado na Região 

Metropolitana do Vale do Aço ou no seu colar. 

 


