
 
 
 

PLANO DE ENSINO 
 

CURSO SUPERIOR EM ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO 

BACHARELADO 

Componente Curricular: Introdução a Engenharia de Controle e Automação 

Carga Horária: 15 horas Período Letivo: 2018 - 1 Professor: Rafael Garlet de Oliveira 

 

1. Ementa  

Visão sobre a Instituição de Ensino. Estrutura Política e Pedagógica do Curso. Palestras. Funções              

do engenheiro no contexto tecnológico e social. Visita aos laboratórios. Equipamentos básicos.            

Conceitos básicos de Controle e Automação.  

 

2. Justificativa do Componente Curricular 

A componente curricular é ofertada na primeira fase do curso para que o aluno ingressante consiga                

ter uma visão geral das regras e procedimentos adotados no IFC e receber orientações sobre os                

recursos de apoio aos discentes. Visa também fornecer ao discente conhecimento sobre o projeto              

político pedagógico que norteia o andamento do curso e principalmente identificar as formas de              

atuação do Engenheiro de Controle e Automação no mercado de trabalho, introduzindo alguns             

conceitos que serão abordados e desenvolvidos na medida em que o acadêmico avança nos              

semestres. 

 

3. Objetivos  

3.1 Objetivo Geral 

Orientar o aluno ingressante sobre os procedimentos gerais utilizados no curso e sobre a atuação do                

profissional Engenheiro de Controle e Automação. 

3.2 Objetivos Específicos 

– Apresentar a instituição IFC; 

– Instruir quanto aos procedimentos e regras adotadas pelo curso e IFC; 

– Mostrar o Projeto Pedagógico do Curso; 

– Caracterizar a atuação do profissional Engenheiro de Controle e Automação e; 



 
 
 
– Introduzir os conceitos iniciais sobre controle e automação. 

 

4. Conteúdo Programático: 18 horas aula 

 

Conteúdo Data C.H. 

Boas vindas: Recepção juntamente com a Coordenação de Curso; 
Estrutura do IFC; Estrutura do campus; apresentação sobre a 
Engenharia de Controle e Automação.; Visita aos Laboratórios. 

26/02 2 h.a. 

Apresentação do Projeto Pedagógico do Curso: Visão geral do 
Projeto Pedagógico do Curso. Elaboração de atividade. 

01/03 e 
08/03 

4 h.a. 

Palestra: Ministrada por Engenheiro de Controle e Automação com 
experiência na área de atuação. 

15/03 2 h.a. 

Atribuições do ECA: Atribuições segundo a legislação. 22/03 2 h.a. 

Apresentação dos Setores: Secretaria; CAE: 
Regimento disciplinar discente; NUPE; Sistema da biblioteca. 

29/03 2 h.a. 

Estrutura de Projeto: Elaboração de atividade integrada 
com a disciplina de Metodologia Científica. 

05/04 e 
12/04 

4 h.a. 

Visita Técnica: Data e local a confirmar. a confirmar 2 h.a. 

Total: 18 h.a. 



 
 
 
5. Procedimentos Metodológicos 

A disciplina será conduzida sob o enfoque da construção do conhecimento, do processo de              

ensino-aprendizagem, orientando o desenvolvimento do saber acadêmico a partir de seus próprios            

valores e noções da realidade. Para tanto, durante a condução da disciplina, se lançará mão de                

algumas ferramentas metodológicas capazes de atender a estes pressupostos, tais como: exposição            

dialogada de conteúdos, palestras, visita técnica a uma empresa; análise de situações envolvendo             

problemas de engenharia e troca de experiências. 

 

6. Procedimentos de Avaliação 

- Avaliação da disciplina 

A disciplina contará com 3 atividades avaliativas: 

N1: Atividade sobre o PPC; 

N2: Desenvolvimento de Projeto. 

N3: Relatório da Visita Técnica; 

A média final da disciplina consistirá na média aritmética destas três notas. 

 
- Exame Final – Art. 61 §1º. da resolução Consuper 057/2012 e PPC do Curso 

Considerar-se-á aprovado em um componente curricular o estudante que tiver frequência            

igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) do número de aulas estabelecidas no semestre e                  

alcançar Média Final igual ou superior a 7,0 (sete vírgula zero). 

Para o aluno aprovado sem exame, será atribuído à Nota Final do componente curricular, o               
valor da média final do mesmo. 

O aluno em exame será aprovado no componente curricular, quando a Nota Final for igual               
ou superior a 5,0 (cinco vírgula zero), calculada da seguinte forma: 
NF = NE x 0,5 + MS x 0,5, sendo 

NF = NOTA FINAL, 

NE = NOTA EXAME, 

MF = MÉDIA FINAL. 

As recuperações de notas (Exames Finais), arquivadas na Coordenação de Registros           

Acadêmicos, só podem ser revisadas através de solicitação do estudante, em formulário próprio. 
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