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PLANO DE ENSINO 
 

BACHARELADO EM ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO 

Componente Curricular: Projeto Integrador I Turma: ECA 2013-1 

Carga Horária: 60 h Créditos: 4 

Professor: Tiago Dequigiovani Período: 2015/2º Semestre 

 
1. Ementa 

 

Desenvolvimento de um projeto que envolva prioritariamente os conhecimentos trabalhados nos 

componentes curriculares de Sistemas Digitais, Microcontroladores, Modelagem e Controladores 

Lógicos Programáveis. 

 

2. Justificativa da Componente Curricular 

 

O estudo prático, relacionado aos conteúdos abordados em determinadas componentes curriculares, 

é proporcionado através das disciplinas de Projeto Integrador I e II. A integração de forma prática 

dos conteúdos trabalhados até o momento proporciona ao aluno uma situação real de trabalho do 

profissional Engenheiro de Controle e Automação. Tal componente curricular é de grande 

importância na formação dos alunos, fornecendo a eles condições de se tornarem profissionais 

capazes de: desenvolver, gerenciar e executar projetos de automação e controle. 

 

3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

Reforçar o aprendizado teórico e prático do estudante, aplicando os conhecimentos já adquiridos 

no decorrer do curso para o desenvolvimento e implementação de um projeto técnico aplicado. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Integrar o conteúdo das componentes curriculares dos semestres anteriores; 

 Capacitar o aluno a desenvolver projetos e soluções para problemas; 

 Desenvolver as habilidades do aluno com o manuseio e aplicação de ferramentas, 

instrumentos de medidas e equipamentos de laboratório; 

 Incentivar o trabalho em grupo; 

 Desenvolver habilidades de apresentação em público; 

 Incentivar a busca por inovações tecnológicas no desenvolvimento do projeto. 



 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – 

Câmpus Luzerna 

Rua Vigário Frei João, 550 - Centro. CEP: 89609-000 
Fone (49) 3523-4300 
www.luzerna.ifc.edu.br 

4. Conteúdo Programático: 

O conteúdo abordado está dividido em 36 encontros de duas aulas, totalizando 60 horas-aula. 

UNIDADE 
CARGA 

HORÁRIA 

Apresentação da disciplina 

Divisão das equipes 

Desenvolvimento da proposta de trabalho 

Pesquisa bibliográfica, discussões, troca de ideias. 

(4 encontros) 

Desenvolvimento da proposta de trabalho 

Descritivo, diagrama de blocos, lista de materiais, cronograma. 
(5 encontros) 

Execução do projeto 

Esquemático de circuito, condicionamento de sinais, simulações 

computacionais, programação de dispositivos, entre outros, dependendo da 

necessidade do projeto. 

Elaboração do relatório final 

(26 encontros) 

Apresentação dos projetos (1 encontro) 

 

5. Procedimentos Metodológicos 

 

A disciplina será conduzida de forma expositiva e dialogada, orientando os alunos na proposição e 

execução dos projetos. Serão efetuados auxílios nos grupos de trabalho, para sanar eventuais 

dúvidas e instigar os alunos a propor soluções às dificuldades/problemas encontrados, com base 

nos seus conhecimentos técnico-científicos previamente adquiridos. Serão disponibilizados 

materiais e equipamentos contidos nos laboratórios do câmpus para a execução dos projetos.  

 

6. Procedimentos de Avaliação 

 

A nota final será composta por quatro (04) avaliações com nota de 0,0 a 10,0. Essas avaliações 

compreendem o desenvolvimento de uma proposta de trabalho contendo detalhes do projeto, 

cronograma e lista de materiais prevista. Também será avaliado o desempenho individual do aluno 

no decorrer do projeto, um relatório final e a apresentação do trabalho. A média final (MF) será 

composta dos pesos conforme a expressão a seguir. 

MF = 0,25*N1 + 0,35*N2 + 0,4* (0,7*N3 +0,3* N4) 

Onde: 

N1 = Nota da Avaliação 1 (Proposta de trabalho) 

N2 = Nota da Avaliação 2 (Desempenho individual) 

N3 = Nota da Avaliação 3 (Relatório) 

N4 = Nota da Avaliação 4 (Apresentação) 

Os critérios para aprovação obedecem ao plano pedagógico do curso. 
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