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O NOVO PPC DA
ENGENHARIA ELETRÔNICA

ENGENHARIA ELETRÔNICA NO ENADE

• 53 cursos cadastrados
• Nota 5: ITA, IME, UNIFEI, UFSC
• Nota 4: CEUN-IMT, UTFPR (CAMPO MOURAO E

TOLEDO), UFRJ, UNB

• Nota 3: UTFPR (Curitiba e PG), CEFET/RJ, etc…
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R A Z Õ E S PA R A U M N O V O P P C
• atração de candidatos com melhor perfil na seleção
• alunos motivados
• redução dos índices de evasão e retenção
• mais egressos com condição de competir de "igual para igual” em

nível mundial

• engenheiro autônomo e responsável por sua constante atualização
• modernizar o currículo
• matriz de pré-requisitos
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OBJETIVOS DIRETOS A SEREM
ALCANÇADOS

• Manutenção das 5 estrelas do Guia do Estudante
• Melhora da nota do Enade de 3 para 5
• Redução do tempo médio gasto pelos alunos ( 6 anos

e meio )
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ELEMENTOS NORTEADORES
Semestre de Nivelamento
Conceito de Trilhas de Aprofundamento
Internacionalização (disciplina(s) ministrada(s) em inglês)
Semestre específico ou exclusivo para Estágio
Redução da carga horária em sala de aula (possibilidade
de se utilizar técnicas de Aprendizagem Ativa)

5

RAZÕES DO SEMESTRE DE
NIVELAMENTO
Alunos com baixa formação:
Redução do tempo de titulação
Redução da Evasão
Redução dos gargalos no ciclo científico
Melhora no nível de formação científico
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RAZÕES DAS TRILHAS DE
APROFUNDAMENTO
Acréscimo ao diploma de Engenharia Eletrônica de um
diferencial em área(s) de interesse do futuro profissional
Valorização do perfil do engenheiro em função do
contexto de contratação.
Aumentar a dinâmica da atualização de uma área de
interesse.
Aumentar a dinâmica da oferta de áreas de interesse
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EXEMPLOS DE TRILHAS DE
APERFEIÇOAMENTO
• Artigo 8o do CREA
• Biomédica
• Controle e Automação
• Comunicações
• etc…
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Trilhas e Aprofundamento Razões
Acréscimo ao diploma de Engenharia Eletrônica de um
diferencial em área(s) de interesse do futuro profissional
Valorização do perfil do engenheiro em função do
contexto de contratação.
Aumentar a dinâmica da atualização de uma área de
interesse.
Aumentar a dinâmica da oferta de áreas de interesse
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Trilhas de Aprofundamento Conceitos
Nos 4 últimos semestres o estudante obtendo 9 créditos
de 12 ofertados recebe o certificado de formação da
trilha cursada.
Um estudante pode fazer mais de uma trilha.
Um estudante é considerado em um trilha quando
cursou mais de três disciplinas desta trilha.
O estudante pode abandonar uma trilha optando por
outra
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Trilhas de Aprofundamento Prós
Trilhas sendo constituídas de 3 ou mais disciplinas, podem ser
atualizadas rapidamente. Alteração de uma disciplina implica em
33% da trilha do estudante.
Trilhas podem ser núcleos de programas de especialização e
mesmo mestrado
Trilhas podem ser excelentes campos de detecção de estudantes
de mestrado
Conteúdos que sobrecarregam disciplinas básicas profissionais (i.e.
orientação objeto ou amplificadores de RF), podem fazer parte de
trilhas, reduzindo a carga horária de disciplinas básicas profissionais.
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Internacionalização - Razões
Tornar o Curso de Eng. Eletrônica facilmente
reconhecível como semelhante para programas
europeus, norte americanos e asiáticos.
Colocar nossos estudantes em situação de
aprendizagem autônoma como acontece nos melhores
cursos de engenharia no mundo

12

Internacionalização Conceitos
Nosso curso considera somente 4380 horas em sala de aula, em 5 anos.
Nos EUA, EU e Ásia são 8500 horas (1/3 em aula e 2/3 autônomo)
Proposta:
Redução para mínimo legal de 3600 horas, sendo 3020 horas em
sala de aula + 400 horas de estágio e mais 180 horas de
atividades complementares.
Inclusão do conceito de horas de estudo autônomo e atribuição de
4900 horas para essa modalidade (não se trata de EAD!).
Inclusão de créditos, no modelo ECTS, no histórico do estudante.
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Internacionalização Estratégias

Adequação da carga horária do curso
Idioma estrangeiro no curso
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Internacionalização - Prós
Hoje, por não consideramos as atividades autônomas, nossos
egressos pedirem revalidação de diploma na América do Norte,
Europa ou Asia, lhes será negado por insuficiência de carga horária,
apesar deles terem, em media, 27 horas semanais em aula,
enquanto que e os americanos têm 16 e os europeus 18.
A adoção de 3600 horas em aula implica em uma redução de 27
para 23 horas, significando uma redução de 15% da carga horaria
média semanal.
A reorganização dos conteúdos das disciplinas Básicas
Profissionalizantes, tendo uma parte destes redirigida para as trilhas,
pode minimizar o problema da redução da carga horária semanal.
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Internacionalização - Prós
Ofertar de disciplinas técnicas, ministradas em inglês,
que estudantes estrangeiros possam vir cursar em
mobilidade internacional.
Ofertar de disciplinas técnicas, ministradas em inglês,
que ambientem nossos futuros engenheiros a
comunicar, aprender e trabalhar usando uma a língua
franca.
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Internacionalização - Prós
Atração de estudantes que buscam uma formação
diferenciada.
Atração de estudantes que têm projeto de vida
profissional voltado para a internacionalização.
Atração de estudantes estrangeiros para mobilidade
internacional.
Possibilidade que professores convidados e que não
falam português possam ministrar aulas na graduação.
17

Internacionalização Conceitos
Nos 4 primeiros períodos do ciclo científico serão ofertadas
disciplinas de inglês para complementar a formação do ensino
médio
O estudante que concluir a disciplina de Inglês do 4o período
deverá ter o nível B1 em inglês.
Estudantes com certificados reconhecidos poderão solicitar
convalidação.
Estudantes poderão fazer prova de suficiência e obter
convalidação
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Internacionalização Conceitos
Pelo menos, uma disciplina técnica do 5o e uma do 6o
períodos serão ministradas e avaliadas em inglês.
Essas disciplinas terão como pré-requisito Inglês 4.
Pelo menos uma disciplina de uma trilha deve ser
ofertada em inglês
Ao estudante que cursar o mínimo de 3 disciplinas
ofertadas em inglês receberá um certificado de trilha
“Comunicação Profissional em Língua Inglesa”
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Um semestre previsto de
estágio - Razões
Permitir que nossos estudantes não fiquem limitados
às ofertas de estágio da RMC (diminuição do no de
empresas de Eletrônica e aumento de cursos
concorrentes na região).
Possibilidade de usar o estágio como
internacionalização.
Aumentar a competitividade dos nossos estudantes no
momento da seleção de estagiários
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Um semestre previsto de
estágio - Conceitos
O 10o período é dedicado ao estágio obrigatório.
O estágio obrigatório pode ser adiantado, a partir do 7o
período, incluso.
Conforme a lei, se o estudante opta por só fazer o estágio ele
pode trabalhar até 8 horas por dia (aumentando sua
atratividade em relação ao empregador).
Conforme a lei, se o estudante opta por fazer uma ou mais
disciplinas ao mesmo tempo que o estágio ele pode trabalhar
até 6 horas por dia.
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Um semestre previsto de
estágio - Conceitos
O estudante que deseja se formar logo pode cursar disciplinas
concomitantemente ao estágio.
Por não existirem disciplinas concomitantes com o estágio, o
estudante que encontrou um excelente estágio em outra
cidade ou pais não é penalizado tendo que cursar, quando do
seu retorno, essas disciplinas que ficaram faltando.
Caso pense em revalidar seu diploma de engenheiro no
exterior, o estudante pode utilizar seu semestre de estágio para
cumprir 840 horas, ao invés do mínimo legal brasileiro (400
horas), 840 horas é o mínimo de horas exigido no exterior.
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ESTRUTURA GERAL DO CURSO
104+8 HAS

0

SiSU

20

1
20

2
18

3
20

4

5

6

4

4

20
22

4
NIVELAMENTO
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FORMAÇÃO CIENTÍFICA
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TRILHAS
12
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ESTÁGIO

18
4

BÁSICA PROF.

PROFISIONAL ESPECÍFICA

HA (50 MIN) = 3880, HORAS (60 MINUTOS) = 3240,
E S TÁ G I O = 4 0 0
Formação Científica

LEGENDA

10

Oficina de Integração

Artigo 9o

Trilhas

Seminário Profissão Engenheiro

Humanidades

Introdução às trilhas

Inglês
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P R O C E S S O D E C H A M A D A PA R A
CONTRIBUIÇÕES AO NOVO PPC
• Chamada de Contribuições (Coordenação)
• Análise das contribuições (NDE + chefes de grupos +

profissionais externos)

• Definição do percurso obrigatório (NDE)
• Definição das trilhas a serem ofertadas com suas grandes

competências (NDE + Colegiado)

• Definição das disciplinas de cada trilha (“grupo de

disciplinas” ou “grupo de professores”)
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PLANEJAMENTO
Proposta de ajustes de disciplinas individuais (parte obrigatória da matriz)

Professor do DAELN

10/03/2017 - Sexta-Feira, 10:00, Sala
De Reuniões Do Daeln

Proposta de trilha (parte optativa da matriz)

Grupo de profs. do DAELN

17/03/2017 - Sexta-Feira, 10:00, Sala
De Reuniões Do Daeln

Proposta de atividades inovadoras para a formação do engenheiro (parte
obrigatória da matriz)

Professor do DAELN

17/03/2017 - Sexta-Feira, 10:00, Sala
De Reuniões Do Daeln

Análise das propostas de contribuição individuais (parte obrigatória da
matriz)

NDE + chefes de grupo de
disciplinas

24/03/2017,Sexta-Feira, 10:00, Sala de
Reuniões do DAELN

Análise das propostas de atividades inovadoras

NDE + colegiado

31/03/2017 Sexta-Feira, 10:00, Sala de
Reuniões do DAELN

Análise das propostas de trilha (parte optativa da matriz)

NDE + colegiado

31/03/2017 - Sexta-Feira, 10:00, Sala
de Reuniões do DAELN

Escolha/inclusão de contribuições individuais na nova matriz

Colegiado

07/04/2017 - Sexta-Feira, 10:00, Sala
de Reuniões do DAELN

Escolha/inclusão de trilhas da nova matriz

Colegiado

07/04/2017 - Sexta-Feira, 10:00, Sala
de Reuniões do DAELN

Ajuste da redação das ementas das disciplinas obrigatórias da nova
matriz

Chefes de Grupos Disciplina

12/04/2017, 19/04/2017 - Quarta-Feira,
10:00, Sala De Reuniões Do Daeln

Ajuste da redação das ementas das disciplinas de trilha

Grupos de professores que
propuseram as trilhas

12/04/2017, 19/04/2017 - Quarta-Feira,
10:00, Sala De Reuniões Do Daeln

Redação final PPC

NDE

28/04/2017 - Sexta-Feira, 10:00, Sala
de Reuniões do DAELN

Submissão do novo PPC para aprovarão no Colegiado

Colegiado

05/05/2017 - Sexta-Feira, 10:00, Sala
de Reuniões do DAELN

Correções

Nde + Colegiado + Grupos De
Professores Que Propuseram As
Trilhas

12/05/2017 a 26/05/2017- Sexta-Feira,
10:00, Sala de Reuniões do DAELN
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