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PERFIL INSTITUCIONAL 

 
A) MISSÃO 
 

A Faculdade tem como missão: “Ser um centro de excelência em 

Educação Superior, orientado para gerar consciência crítica, formando 

empreendedores com o perfil que as transformações da sociedade exigem, 

integrados com a realidade regional”. 

 

B) VISÃO 
 

A Faculdade busca “ser reconhecida como uma Instituição universitária de 

referência local e regional”. Para tanto, zela por: 

 Qualidade e compromisso do corpo docente; 

 Aquisição de competências institucionais para o desenvolvimento do 

ensino e da extensão de qualidade; 

 Consolidação da extensão universitária; 

 Qualidade da oferta do ensino presencial e implantação gradativa do 

ensino à distância; 

 Bem-estar e satisfação da comunidade acadêmica; 

 Qualidade da gestão acadêmica e administrativa; 

 Compromisso social de inclusão; 

 Processos de cooperação e parceria com o mundo do trabalho; 

 Compromisso e relacionamento permanente com os egressos, 

incentivando a educação continuada. 

De acordo com os documentos analisados, o projeto da Faculdade apresenta 

proposta pedagógica inovadora que expressa a organização e o pensar de uma 

Instituição de Ensino Superior comprometida com sua missão, voltada para a 

formação do profissional e do cidadão.  
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Dimensão 1: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGIA 

 

1.1. CONTEXTO EDUCACIONAL 

A) HISTÓRICO 

 
A Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel, mantida pela União 

Educacional de Cascavel – UNIVEL LTDA, tendo seu Contrato Social, registrado na 

junta comercial do Paraná Agência Regional de Cascavel sob nº 41208085011, de 

07/10/2015, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da 

Fazenda CNPJ/MF sob o nº 80.882.772./0001-33, com sede e foro à Avenida Tito 

Muffato, nº 2317, Bairro Santa Cruz, CEP: 85.806-080, na cidade de Cascavel, 

Estado do Paraná, ambas sediada no mesmo endereço. 

O credenciamento da Faculdade deu-se pelo Decreto Ministerial s/nº, de 

10/02/l995, publicado no DOU de 13/02/1995, que autorizou inicialmente o CST em 

Processamento de Dados, o recredenciamento foi oficializado e publicado no DOU 

de 29/04/2015 – Seção I – pg. 31 através da Portaria/MEC nº 423, de 28/04/2015.  

O município de Cascavel onde está situada a Faculdade de acordo com a 

estimativa do IBGE, de 29/08/2013 possui atualmente 310.000 habitantes e localiza-

se na Região Oeste do Paraná, concentrando polos agrícolas e industriais, além de 

uma próspera rede de ensino superior, que atrai estudantes de todo o estado e de 

algumas outras regiões do Brasil. 

Entre alunos da graduação e pós-graduação Lato Sensu a Faculdade soma 

pouco mais de 6.000 alunos, atualmente oferta diversos cursos na modalidade 

presencial e à distância, que são; Bacharelados: Administração renovado Portaria nº 

703 de 18/12/2013, DOU 19/12/2013; Ciências Contábeis renovado Portaria nº 703 

de 18/12/2013, DOU 19/12/2013; Direito renovado Portaria nº 154 de 04/04/2013, 

DOU 05/04/2013; e Jornalismo renovado Portaria nº 522 de 15/10/2013, DOU 

17/10/2013; Licenciatura: Artes reconhecido Portaria nº 648 de 10/12/2013, DOU 

11/12/2013; e Pedagogia reconhecido Portaria nº 493 de 29/06/2015, DOU 

30/06/2015; Tecnólogos: CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas renovado 
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Portaria nº 286 de 21/12/2012, DOU 27/12/2012;  CST em Gastronomia reconhecido 

Portaria nº 408 de 30/08/2013, DOU 02/09/2013; CST em Gestão Ambiental 

renovado Portaria nº 820 de 30/12/2014, DOU 02/01/2015; CST em Gestão 

Comercial renovado Portaria nº 703 de 18/12/2013, DOU 19/12/2013; CST em 

Gestão de Recursos Humanos renovado Portaria nº 703 de 18/12/2013, DOU 

19/12/2013; CST em Gestão Financeira renovado Portaria nº 703 de 18/12/2013, 

DOU 19/12/2013; CST em Gestão em Logística renovado Portaria nº 703 de 

18/12/2013, DOU 19/12/2013; e CST em Processos Gerenciais renovado Portaria nº 

703 de 18/12/2013, DOU 19/12/2013. Na modalidade à Distância o CST em 

Segurança no Trabalho (EAD) autorizado Portaria nº 170 de 17/04/2013, DOU 

18/04/2013.  

Em 2015 foram publicadas novos cursos a seguir: Engenharia de Produção 

autorizado Portaria nº 267, de 27/03/2015, DOU 30/03/2015, Bacharelado em 

Publicidade e Propaganda autorizado Portaria nº 268, de 27/03/2015, DOU 

30/03/2015, Tecnologia na Modalidade à Distância: CST em Gestão de Recursos 

Humanos autorizado Portaria nº 317, de 30/04/2015, DOU 04/05/2015; CST em 

Gestão Comercial autorizado Portaria nº 318, de 30/04/2015, DOU 04/05/2015; CST 

em Gestão Financeira autorizado Portaria nº319, de 30/04/2015. DOU 04/05/2015; 

CST em Logística autorizado Portaria nº 320, de 30/04/2015, DOU 04/05/2015 e 

CST em Processos Gerenciais autorizado Portaria nº 321, de 30/04/2015, DOU 

04/05/2015. 

A Faculdade apresenta um Perfil de cursos na área de Ciências Sociais 

Aplicadas, Tecnologias e Ciências humanas. 

Além das graduações, são ofertados cursos de Pós Graduação Lato Sensu 

de iniciativa própria e em convênio com as renomadas Instituições do Pais, entre 

elas, FGV Fundação Getulio Vargas, INBRAPE Instituto Brasileiro de Estudos e 

Pesquisas Socioeconômicas, são ofertados cursos nas áreas de graduação da 

Faculdade atendendo a perspectiva dos egressos na educação continuada. A 

Faculdade preocupada com a qualificação dos docentes, firmou convênios com as 

instituições a seguir: UFSC Universidade Federal de Santa Catarina – MINTER/2001 

em Ciências da Computação; UFPR Universidade Federal do Paraná – 
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MINTER/2013 em Direito e PUC/PR Pontifícia Universidade Católica do Paraná – 

MINTER/2014 em Administração, todos concluídos com sucesso. 

A cidade de Cascavel localiza-se na Mesorregião Oeste do Paraná, sendo 

o 5o município mais populoso do Estado, é considerada a Capital do Oeste do 

Paraná, responde por um PIB de 3,8 bilhões. O principal setor econômico de 

Cascavel é o agronegócio, com mais de 5.000 estabelecimentos agropecuários. 

Ainda há acerca de 15.458 estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços 

em plena expansão. Pela sua localização, o município prosperou no comércio de 

exportação de produto agroindustrial e na prestação de serviços, com destaque para 

o setor atacadista, de saúde e de ensino superior. Outros ramos que têm 

experimentado forte crescimento são os de metalurgia e confecção. 

A microrregião de Cascavel é uma das microrregiões do estado brasileiro 

do Paraná pertencente à mesorregião Oeste Paranaense. Sua população foi 

estimada em 2010 pelo IBGE em 459.734 habitantes e está dividida em dezoito 

municípios. Possui uma área total de 8.516,073 km². 

A mesorregião do Oeste Paranaense é uma das dez mesorregiões do 

estado brasileiro do Paraná. É formada pela união de cinquenta municípios 

agrupados em três microrregiões com total de 1.138.582 habitantes com grau de 

urbanização de 81,6 segundo IPARDES. 

A crescente força do agronegócio e da economia da região exige 

profissionais cada vez mais capacitados para atuação em várias áreas, entre elas 

destaca-se a atuação empresarial, tanto nos interesses de ordem interna, quanto 

nos de ordem internacional.   

 
B) DESENVOLVIMENTO 
 

O presente PDI reflete o esforço da Mantenedora para conceber a Faculdade 

de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel, em uma nova modalidade institucional  

em sua totalidade, a partir da visão que insere no plano regional e nacional de 

educação. A elaboração do presente documento partiu da avaliação dos PDIs 

2005/2009, 2011/2015 e teve como organizadora do trabalho a Comissão de 

Elaboração do PDI. Também é resultado de uma trajetória histórica na formação do 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Agroneg%C3%B3cio
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profissional de nível superior nas áreas do conhecimento oferecidas pela instituição 

deste sua criação em 1995. 

A seguir os principais acontecimentos históricos que marcaram sua 

consolidação como Faculdade  de referência na mesorregião Oeste do Paraná: 

Em 1990, houve criação por meio do Estatuto de 14/03/1990 da Mantenedora 

denominada União Educacional de Cascavel UNIVEL, sociedade civil de caráter 

educativo, cultural e filantrópico, sem fins econômicos, registrada na cidade de 

Cascavel/PR. 

A mantida, Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel, localizada no 

mesmo endereço da mantenedora, Avenida Tito Muffato, 2.317 – Bairro, Santa Cruz 

– Cascavel – PR, credenciada pelo Decreto Ministerial de 10/02/1995, teve início 

com a autorização para funcionamento do seu primeiro curso superior, o Curso 

Superior de Tecnologia em Processamento de Dados, com 80 vagas anuais. Ainda 

no ano supracitado, foram autorizados outros 3 cursos superiores: Administração; 

Ciências Econômicas e Direito. 

Em 25/02/1996, iniciou-se o funcionamento da Faculdade, no período noturno 

e em sistema seriado semestral, totalizando 320 acadêmicos. O primeiro local de 

funcionamento ocorreu no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, Ensino Fundamental 

e Médio, com contrato de locação por 05 anos. 

Em 1997, foram oferecidos os primeiros cursos de pós-graduação lato sensu: 

nas áreas de Gestão, Direito e Educação, totalizando 197 alunos matriculados na 

Pós, em 4 turmas. Na graduação já são 533 alunos matriculados. 

Em 1998, foram ofertados 2 novos cursos lato sensu, com 83 alunos e a 

graduação cresceu para 845 alunos. 

Em 1999, foram autorizados os cursos de Ciências Contábeis e Jornalismo, 

reconhece o curso de Administração. Foram ofertados 7 turmas lato sensu, 

totalizando 294 alunos. A graduação alcançou 1.002 alunos. 

Em 2000, havia 1.183 alunos matriculados na graduação. Foram 

reconhecidos os cursos de CST em Processamento de Dados e Ciências 

Econômicas. Na pós-graduação foram ofertados 9 turmas, com 342 alunos 

matriculados. As atividades de extensão tomaram impulso nas áreas jurídicas e 

sociais com a criação do NPJ e Núcleo de Estudos Jurídicos e Sociais. Nesse 
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mesmo ano o Núcleo de Cascavel da Escola da Magistratura do Paraná foi 

instalado, nas dependências da Faculdade.  

Em 2001, Em consonância com a área jurídica, a Comissão de Ensino 

Jurídico do Conselho Federal da OAB/2000  decidiu por unanimidade 

RECOMENDAR o reconhecimento do curso Jurídico e a ampliação das suas vagas. 

Nesse ano foi aplicado o 1º PROVÃO no curso de Direito, obtendo o Conceito B e 

no curso de Administração Conceito A. Na pós-graduação foram ofertados 13 

turmas, com 628 alunos matriculados. Na graduação o número de matriculados 

cresceu para 1.474 alunos. 

Em 2002, foram 6 turmas na pós-graduação, com 277 alunos matriculados. A 

graduação contou com 1.812 alunos. O NPJ atendeu 727 processos, nas áreas de 

Civil e Família, demonstrando a responsabilidade social da Faculdade na região. 

Em 2003, foi reconhecido o curso de Ciências Contábeis. Na pós-graduação 

foram ofertados 40 turmas, com 1.776 alunos matriculados. Na graduação havia 

2.013 alunos matriculados. 

Em 2004, autorizou o CST em Vendas e Varejo e reconheceu o curso de 

Jornalismo. Na pós-graduação foram 14 turmas, com 669 alunos matriculados. Na 

graduação o número era de 2.203 alunos. O Centro de Pesquisa e Extensão da 

UNIVEL foi criado em 2004 para promover as atividades de iniciação científica, 

pesquisa e extensão, também são criados: o GPEAD - Grupo de Pesquisa em 

Administração; o NECOM - Núcleo de Comunicação do Curso de Comunicação 

Social; o NEPEN - Núcleo de Estudos e Pesquisa em Negócios Organizações; o 

NEPEA - Núcleo de Estudos de Pedagogia e Artes; o NETEC - Núcleo de 

Tecnologia dos cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas; o NEJUS - 

Núcleo de Estudos Jurídicos e Sociais. Também foi criada a Revista de Estudos 

Jurídicos e Sociais (REJUS). 

Em 2005, foram Renovados os Reconhecimentos dos Cursos de Direito e 

Administração e o CST em Desenvolvimento de Sistemas de Informação. Na pós-

graduação foram 9 turmas, com 412 alunos matriculados. Na graduação 2.319 

alunos. Foram implantados na Biblioteca acesso online ao catálogo da biblioteca e 

reservas de materiais (sistema online). 
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Em 2006, foi ofertado na pós-graduação 14 turmas, com 639 alunos 

matriculados. Na graduação 2.055 alunos. Ainda neste ano foi realizado o 1º ENADE 

para os cursos de Comunicação Social-Jornalismo - conceito 3; Administração - 

Conceito 3; Ciências Contábeis - conceito 3; Ciências Econômicas - conceito 2 e 

Direito - conceito 3. 

Em 2007, foram autorizados os seguintes CST: Gestão de Recursos 

Humanos e Gestão Financeira. Na pós-graduação foram 17 turmas, com 654 alunos 

matriculados. Na graduação o número de matriculados era de 2.042 alunos. Foi 

implantado na biblioteca a disponibilização do site da Biblioteca. 

Em 2008, foi autorizado o CST em Logística, foi reconhecido o CST em 

Gestão Comercial. Na pós-graduação foram ofertados 17 turmas, com 701 alunos 

matriculados. Na graduação 2.396 alunos. Aquisições para Biblioteca 1616 Títulos e 

7.458 Exemplares. 

Em 2009, foram autorizados o curso de Artes e o CST em Gestão Ambiental. 

Na pós-graduação foram ofertados 14 turmas, com 549 alunos matriculados. Na 

graduação o número de alunos matriculados era de 2.886.  Nesse ano foi realizado 

o ENADE, segue o resultado: Administração – conceito 3; Direito – conceito 3; 

Ciências Econômicas – conceito 2; Ciências Contábeis – conceito 3; CST em 

Recursos Humanos – conceito 3; CST em Gestão Financeira – conceito 4; e 

Jornalismo – conceito 4 e o Conceito Institucional – CI: 3. 

Em 2010, foram autorizados o CST em Processos Gerenciais e o CST em 

Gastronomia. Na pós-graduação foram ofertados 17 turmas, com 649 alunos 

matriculados. Na graduação o número cresce para 2.923 alunos. 

Em 2011, foi autorizado o curso de Pedagogia, foi reconhecido o CST em 

Gestão Financeira, foram renovados os reconhecimentos dos cursos de 

Administração e Ciências Contábeis. Na pós-graduação foram ofertados 23 turmas, 

com 852 alunos matriculados. Na graduação o número de alunos matriculados era 

de 3.220. Também foram oferecidos 54 cursos de Extensão que atinge 1.549 

participações. O ENADE desse ano foi somente para o CST em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas – conceito 3. O percentual de aprovação no CRC no 

período de 2011/1 foi de 26,32%, já no período de 2011/2 foi de 42,48%. 
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Em 2012, foram reconhecidos os cursos de CST em Gestão Ambiental e CST 

em Logística, foi renovado o reconhecimento do CST em Análise e Desenvolvimento 

de Sistemas. Na pós-graduação foram ofertados 19 turmas, com 722 alunos 

matriculados. Na graduação 3.661 alunos. Também foram oferecidos 85 cursos de 

Extensão que atinge 2.309 participações. Nesse ano foi realizado ainda o ENADE 

para os cursos de Administração – conceito 4; Ciências Contábeis – conceito 3; 

Direito – conceito 4; Jornalismo – conceito 3; CST em Gestão Comercial – conceito 

4; CST em Recursos Humanos – conceito 4; CST em Gestão Financeira – conceito 

4; CST em Logística – conceito 4 e CST em Processos Gerenciais – Conceito 4 e o 

Conceito Institucional – CI: 4. Vale ressaltar também que nesse ano o percentual de 

aprovação na OAB que foi de 17,68%. O percentual de aprovação no CRC no 

período de 2012/1 foi de 50%, e no período de 2012/2 foi de 35,21%. Ainda nesse 

ano foi implantado na Biblioteca o envio de e-mails aos usuários informando novas 

aquisições. 

Em 2013, a Faculdade realiza mais um avanço importante para consolidar o 

seu crescimento na região Oeste do Paraná, é Credenciada para atuar na Educação 

a Distância (EAD) tendo sua Sede como Polo inicial. Também foi autorizado o CST 

em Segurança no Trabalho, na modalidade EAD. Ainda em 2013, foram renovados 

os reconhecimentos dos CST em Gestão Comercial, Gestão de Recursos Humanos, 

Processos Gerenciais e Logística. Renovou-se ainda o reconhecimento dos Cursos 

de Jornalismo e de Direito. Foram reconhecidos o CST em Gastronomia e o Curso 

de Artes, Licenciatura. Na pós-graduação foram ofertadas 22 turmas, com 875 

alunos matriculados. Na graduação com 3.731 alunos. Também foi oferecido 110 

cursos de Extensão que atingiu 3.005 participações. Nesse ano ressalta-se ainda 

que o percentual de aprovação na OAB foi de 21,22% e salienta-se também que o 

resultado do ENADE para o CST de Gestão Ambiental foi, conceito 4. O percentual 

de aprovação no CRC no período de 2013/1 foi de 36,76%, já no período de 2013/2 

foi de 47,44%. 

Em 2014, foram renovados os reconhecimentos dos seguintes CST: Gestão 

Ambiental e Gastronomia. Na pós-graduação foram ofertadas 15 turmas, com 668 

alunos e na graduação o número de alunos matriculados era de 3.928. Ainda nesse 

ano vale salientar que o percentual de aprovação na OAB foi de 28,69%. O 
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percentual de aprovação no CRC no período de 2014/1 foi de 58,43%, já no período 

de 2014/2 foi de 61,02%. 

Em 2015, autorizam-se os Cursos de: Engenharia de Produção e Publicidade 

e Propaganda. Neste ano Autorizam-se ainda cinco (05) CST na modalidade a 

distância: Gestão Comercial, Gestão Financeira, Logística, Processos Gerenciais e 

Gestão de Recursos Humanos. Nesta mesma consonância Reconhece o Curso 

Superior de Pedagogia e Recredencia a Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de 

Cascavel. Além disso, na pós-graduação foram ofertadas 13 turmas, com 541 

alunos e na graduação com 4.003 alunos. O percentual de aprovação no CRC no 

período de 2015/1 foi de 75,71%. Ainda neste ano foi implantado na Biblioteca a 

Digital Saraiva e Aquisições 1483 Títulos e 9.4836 Exemplares. 

 

1.1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO CURSO 

Nome: Design Gráfico 

Formação: Tecnólogo. 

Modalidade: Ensino Presencial. 

Regime: Seriado Semestral. 

Ato legal: Ata nº 01, de 05/03/2015.  

Endereço de funcionamento: Avenida Tito Muffato, 2317 – CEP 85.806-080. 

Bairro: Santa Cruz, Cascavel / PR. 

Número de vagas: 80 (oitenta) vagas anuais. 

Turno de funcionamento: Noturno. 

Carga horária total do curso: 1.800 horas. 

Período de Integralização: mínimo de 2 anos e máximo de 3 anos. 

 

O Curso Superior de Tecnologia em Design Gráfico foi criado em 05 de 

março de 2015 através da Ata nº 01, de 05/03/2015 da mantenedora União 

Educacional de Cascavel – UNIVEL, localizada à Avenida Tito Muffato, 2317 

Cascavel/Pr. 

Por se tratar de autorização de curso, não existe ainda o ato legal publicado 

no Diário Oficial da União – DOU pelo Ministério da Educação – MEC. 
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Dimensão das turmas – nas aulas teóricas, as turmas não poderão 

ultrapassar o número máximo de 60 alunos.   Nas aulas práticas laboratoriais, o 

tamanho das turmas será estabelecido pelo coordenador do curso e o professor da 

disciplina, tendo por base a dimensão do ambiente e a quantidade de equipamento 

disponibilizada. 

A estrutura curricular explicita os princípios de flexibilidade que permite aos 

alunos possibilidades diferenciadas no percurso de formação por meio das 

atividades complementares e das disciplinas optativas, assim como o princípio da 

contextualização, que se refere a atualização permanente do currículo com 

conteúdos adequados às tendências atuais do mercado e das inovações 

tecnológicas. 

 

1.1.2 Concepção e Justificativa 

I. Concepção geral do curso em relação a sua inserção institucional, 

política, geográfica e social 

A região oeste do Estado do Paraná tem sua base na agricultura e pecuária. 

Com extensos campos de plantio de soja e milho, o Oeste do Paraná tem se 

destacado internacionalmente como polo produtor de grãos, mas também na 

pecuária através da produção de aves e suínos. Ambos os segmentos se 

organizaram firmemente a partir de cooperativas de produção que auxiliam os 

produtores rurais e garantem a saída dos seus produtos para o mercado consumidor 

na região, no estado, no Brasil e também para alguns países do mundo. Em paralelo 

com o fortalecimento desta organização cooperativada veio também o acesso às 

novas tecnologias que, continuamente, dinamizam os processos de produção e 

ampliam os resultados. Contudo com o acesso às novas tecnologias também 

chegam as novas demandas que resumem necessidades de mão de obra provida 

com novos conhecimentos, com saberes específicos em diversas áreas que vão da 

gestão dos recursos naturais aos sistemas da informação digitais, para suprirem as 

demandas de operações que viabilizam a chegada da produção à mesa do 

consumidor. 
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O principal desenvolvimento econômico do Oeste do Paraná é baseado na 

agropecuária, mas com este, segmentos da indústria do agronegócio também 

cresceram ganhando visibilidade e importância na área da indústria e de serviços. 

Indústrias químicas para produção de insumos agrícolas, indústrias metal mecânica 

para a produção e manutenção de máquinas, tratores, caminhões, empresas de 

serviços contábeis, advocatícios, de serviços gerais, de importação e exportação, de 

comunicação e de design gráfico. 

 Enfim, diante deste cenário de crescimento emergente surge a necessidade 

de formação de profissionais qualificados para atender as várias áreas, muitas ainda 

incipientes na região.  

Dentro deste cenário a área inerente ao Design Gráfico atende a uma ampla 

gama de demandas, podendo trazer soluções tanto para o seguimento da indústria 

como o de serviços, trazendo soluções criativas para projetos de desenvolvimento 

de marcas, embalagens adequadas para as ofertas de produtos, sinalizações 

internas e externas, publicidade e propaganda, comunicação internas das empresas, 

sites na internet e desenvolvimento de interfaces e veículos de comunicação. 

Portanto, apresenta-se as justificativas da oferta do curso: 

 

Justificativa 

1. O Estado do Paraná apresenta uma população estimada em 11.081.692 

habitantes (Estimativa IBGE 2014). A Mesorregião Oeste do Paraná 

representa 12,53% do total dos municípios do Estado com 50 municípios. 

Alguns dados são de relativa importância, principalmente os referentes à 

população rural e urbana, densidade demográfica, taxa de mortalidade e 

natalidade infantil e empregados por atividade econômica. 

 

2. A população da Mesorregião Oeste do Paraná representava em 1970 e 

2000, 10,86% e 11,90% do total da população do Estado, respectivamente. 

Já em 2010 este percentual passou para 11,68%. Enquanto a população 

total do Estado elevou-se em 37,93% neste período, a população oeste do 

Paraná cresceu 51,18%. 
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3. A distribuição populacional do Estado do Paraná em 1970 era de 63,9% de 

população rural e 36,1% de população urbana. O quadro reverte-se 

totalmente em 2000, quando a população urbana passa a representar 

81,42% e a população rural 18,58%. Esta reversão se confirma em 2010, 

quando a população urbana passou para 85,33% e a rural para 14,67%. Na 

Mesorregião Oeste do Paraná este panorama não é diferente. Em 2000 a 

população rural representava apenas 19,87% e a urbana 80,13%. Em 

termos de taxa de urbanização, a Mesorregião acompanhou o desempenho 

do estado, apresentando em 2000 um percentual de população urbana de 

81,61% e rural de 18,39%. Em 2010 manteve-se o mesmo desempenho do 

Paraná, ou seja, população urbana 85,61% e rural 14,39%. Por estes 

dados pode-se observar praticamente uma inversão na distribuição 

populacional urbana e rural no Estado do Paraná, tendo a Mesorregião 

oeste do Estado acompanhado este comportamento.  

 

4. A microrregião de Cascavel pertence à mesorregião Oeste Paranaense. 

Sua população foi estimada pelo IBGE em 2014 em 459.734 habitantes e 

está dividida em dezoito municípios. Possui uma área total de 8.515,24 

km². 

 

5. A cidade de Cascavel tem 309 mil habitantes, sendo o 5º município mais 

populoso do Estado, com um PIB de 3,8 bilhões de reais. O principal setor 

econômico de Cascavel é o agronegócio, com mais de 4.000 

estabelecimentos agropecuários. Ainda há acerca de 14.458 

estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços. Pela sua 

localização, o município prosperou no comércio e na prestação de serviços, 

com destaque para o setor atacadista, de saúde e de ensino superior. 

Outros ramos que têm experimentado forte crescimento são os de 

metalurgia e confecção. 

 
6. Em 2014 ficou em 68° lugar entre os municípios brasileiros (6° do Paraná) 

no IFDM - Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal - estudo do Sistema 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Agroneg%C3%B3cio
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_Firjan_de_Desenvolvimento_Municipal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_FIRJAN
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FIRJAN que acompanha anualmente o desenvolvimento socioeconômico 

de todos os mais de 5 mil municípios brasileiros em três áreas de atuação: 

Emprego/Renda, Educação e Saúde, criado em 2008 e baseado em 

estatísticas públicas oficiais dos ministérios do Trabalho, Educação e 

Saúde. 

 

7. Cascavel conta, atualmente, com 5.300 empreendimentos formalizados, 

sendo a 4ª colocada em geração de emprego no Paraná, 3ª em renda 

agrícola, 1ª em produção de soja, 1ª em produção de aves e 5º lugar no 

ranking do índice do desenvolvimento municipal da micro e pequena 

empresa. 

 

8. Com localização estratégica para investidores, Cascavel é porta de entrada 

para os países vizinhos que compõem o Mercosul e com fácil acesso aos 

grandes centros consumidores do Brasil, pois possui um dos mais 

importantes entroncamentos rodoviários do país, além de modal ferroviário 

com ligação ao Porto de Paranaguá. 

 

9. A contribuição do setor de agronegócio para o desenvolvimento das 

indústrias de óleos vegetais, rações, laticínios, embutidos de carne, 

frigoríficos suínos, aves e bovinos, entre outros, é muito grande e tem 

como base o sistema cooperativista. As grandes cooperativas do Paraná 

estão na região Oeste. Destacamos as seguintes: Coopavel, Frimesa, 

Cotriguaçu, Copagril, Copacol, Cotroeste, C. Vale e Lar; e empresas 

avícolas como: BRF Foods e Globoaves.  

 

10. Indicativos mostram que a grande maioria dos profissionais em nosso 

Estado ainda não teve acesso aos bancos acadêmicos, principalmente se 

compararmos com o elevado número de alunos matriculados no ensino 

médio na microrregião de Cascavel, sendo estes potenciais alunos para o 

ensino superior. A tabela abaixo, conforme analisada pelo IPARDES 

(2014), confirma os dados: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_FIRJAN
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EDUCAÇÃO FONTE DATA REGIÃO ESTADO 

Matrículas na Creche (alunos) SEED 2014 7.376 174.958 

Matrículas na Pré-escola (alunos) SEED 2014 9.836 221.027 

Matrículas no Ensino Fundamental (alunos) SEED 2014 60.694 1.476.146 

Matrículas no Ensino Médio (alunos) SEED 2014 21.952 476.110 

Matrículas na Educação Profissional (alunos) SEED 2014 3.175 66.362 

Matrículas no Ensino Superior (alunos) MEC/INEP 2013 18.887 360.424 

Taxa de Analfabetismo de 15 anos ou mais (%) IBGE 2010 ... 6,28 

 Fonte: Ipardes (2014) 

Cada vez mais o mercado de trabalho exige pessoas 
qualificadas, isto significa, não só experiência na área, mas 
também formação adequada. É notório que as empresas “(...) 
tanto industriais, quanto do setor de serviços, valorizam 
profissionais com maior preparo intelectual” (BACHMANN & 
ASSOCIADOS, 2009, p. 44). 

11. O curso foi concebido para atender uma necessidade regional, com alto 

grau de contextualização e voltado para o aprimoramento profissional 

numa área estritamente necessária para o desenvolvimento regional. 

 

12. Não constam ofertas de vagas nas instituições de ensino superior privada 

ou pública, localizada na cidade de Cascavel/PR, para o CST em Design 

Gráfico.  

 

Diante do exposto justifica-se o estabelecimento do Curso de Tecnologia em 

Design Gráfico, que proverá em apenas dois anos uma formação profissional tão 

carente nesta região. 

 

II. Possibilidade de inserção no mercado 

 

O mercado de trabalho para o profissional da área do Design Gráfico tem 

alto índice de empregabilidade. A época em que estamos vivendo possui uma 

grande demanda para o trabalho dos designers, principalmente trabalhos voltados 

para Design Gráfico na comunicação visual, embalagens, identidade visual, rede 

web, vídeos, impressos, entre outros. O designer gráfico tem uma vasta 

possibilidade de atuação diante o mercado de trabalho, podendo atuar também com 



 

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel 
 

Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 
85806-080 – Cascavel – PR 

Fone: (45) 3036-3638 - Fax: (45) 3036-3636 
http://www.univel.br 

 

18 

a criação e execução de projetos gráficos para anúncios, vinhetas e sites na internet. 

O designer gráfico trabalha basicamente com duas mídias: impressa e eletrônica. 

Atualmente, está sendo convocado para trabalhar em todo tipo de empresa que 

trabalha com comunicação. 

O designer gráfico atua no desenvolvimento do visual de jornais, livros, 

revistas, panfletos, outdoors e anúncios. Este profissional cuida com perspicácia de 

todos os detalhes, escolhe as letras para os textos, define o tamanho das colunas de 

uma página impressa, seleciona e padroniza cores e ilustrações e projeta 

embalagens. Tornando a comunicação mais eficiente e agradável. Cuida da 

programação visual de marcas ligadas em anúncios e campanhas, inclusive em 

espaços públicos onde a informação deve ser compreensível até para o público 

iletrado. No campo online, elabora também websites. Ele deve ser um profissional 

com formação humanista, com visão crítica e capacidade de utilização de 

tecnologias, habilitado a desempenhar atividades de caráter técnico, científico e 

criativo, visando a concepção, desenvolvimento e solução de projetos de 

comunicação e informação visual, agregando valor e diferencial aos produtos e 

serviços desenvolvidos.  

Relação de empresas na Região Oeste do Paraná na área de Design 

Gráfico que poderão absorver os futuros profissionais do curso. 

 

EMPRESA CIDADE 

Jornal O Paraná Cascavel 

Jornal Hoje Cascavel 

Gazeta do Paraná Cascavel 

Revista Aldeia Cascavel 

RPC Cascavel Cascavel 

TV Tarobá Cascavel 

CATVE Cascavel 

TV Stop Cascavel 

CGN - Portal de Notícias Cascavel 

Blanco Lima Comunicação e Marketing Cascavel 

Caio Publicidade Cascavel 

DOPPS Comunicação Cascavel 

M Eduardo Publicidade Cascavel 

M2 Publicidade Cascavel 

Newmídia Cascavel 
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Lucom Comunicação Integrada Cascavel 

NTV Propaganda Cascavel 

Paranhos Publicidade Cascavel 

Vortice Agencia de Publicidade Cascavel 

VS Comunicação Cascavel 

Gazeta do Iguaçu Foz do Iguaçu 

Revista 100 Fronteiras Foz do Iguaçu 

Trafor Foz do Iguaçu 

Correio do Povo Laranjeiras do Sul 

O Presente Marechal Cândido Rondon 

Conceito em Revista Marechal Cândido Rondon 

Revista Região Marechal Cândido Rondon 

Revista Life Marechal Cândido Rondon 

Revista Diference Pato Branco 

Jornal do Oeste Toledo 

Gazeta de Toledo Toledo 

RIC TV Toledo 

V. Beal Publicidade Toledo 

 

Dados estatísticos da microrregião de Cascavel formada pelos 18 municípios: 
Anahy, Boa Vista da Aparecida, Braganey, Cafelândia, Campo Bonito, Capitão 
Leônidas Marques, Cascavel, Catanduvas, Corbélia, Diamante do Sul, Guaraniaçu, 
Ibema, Iguatu, Lindoeste, Nova Aurora, Santa Lúcia, Santa Tereza do Oeste e Três 
Barras do Paraná. O Quadro apresenta diversos indicadores que justificam o 
potencial da inserção profissional na microrregião de Cascavel/PR, segundo o 
IPARDES (2014): 
 

ÁREA TERRITORIAL E 

DEMOGRÁFICA FONTE DATA REGIÃO ESTADO 

Área Territorial (ITCG) (km2) ITCG 2014 8.515,24 199.880,20 

Densidade Demográfica 

(hab/km2) IPARDES 2014 53,99 55,44 

Grau de Urbanização (%) IBGE 2010 85,43 85,33 

População - Estimada 

(habitantes) IBGE 2014 459.734 11.081.692 

População - Censitária 

(habitantes) IBGE 2010 432.978 10.444.526 

População - Contagem 

(habitantes)(1) IBGE 2007 428.484 10.284.503 

Taxa de Crescimento Geométrico 

(%) IBGE 2010 0,91 0,89 

Índice de Idosos (%) IBGE 2010 28,99 32,98 

Razão de Dependência (%) IBGE 2010 42,61 43,78 

Razão de Sexo (%) IBGE 2010 97,18 96,56 

Taxa de Envelhecimento (%) 
PNUD / 

IPEA / FJP 2010 6,72 7,55 
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TRABALHO FONTE DATA REGIÃO ESTADO 

Número de Estabelecimentos - 

RAIS MTE 2013 14.005 306.920 

Número de Empregos - RAIS MTE 2013 131.273 3.121.384 

População em Idade Ativa (PIA) 

(pessoas) IBGE 2010 371.270 8.962.587 

População Economicamente Ativa 

(PEA) (pessoas) IBGE 2010 240.700 5.587.968 

População Ocupada (PO) 

(pessoas) IBGE 2010 229.829 5.307.831 

Taxa de Atividade de 10 anos ou 

mais (%) IBGE 2010 64,83 62,35 

Taxa de Ocupação de 10 anos ou 

mais (%) IBGE 2010 95,48 94,99 

AGROPECUÁRIA FONTE DATA REGIÃO ESTADO 

Valor Bruto Nominal da Produção 

Agropecuária (R$ 1,00) DERAL 2013 4.751.683.954,87 69.045.867.347,47 

Bovinos (cabeças) IBGE 2013 592.551 9.395.313 

Equinos (cabeças) IBGE 2013 16.318 312.626 

Galináceos (cabeças) IBGE 2013 26.304.647 275.822.799 

Ovinos (cabeças) IBGE 2013 51.571 640.681 

Suínos (cabeças) IBGE 2013 417.156 5.322.607 

Soja (toneladas) IBGE 2013 1.177.487 15.937.620 

Milho (toneladas) IBGE 2013 1.520.915 17.342.302 

Feijão (toneladas) IBGE 2013 52.222 678.105 

PRODUTO E RENDA FONTE DATA REGIÃO ESTADO 

PIB Per Capita (R$ 1,00) 

IBGE / 

Ipardes 2012 21.969 24.195 

Valor Adicionado Bruto (VAB) a 

Preços Básicos (R$ 1.000,00) 

IBGE / 

Ipardes 2012 8.666.156 216.776.696 

VAB a Preços Básicos - 

Agropecuária (R$ 1.000,00) 

IBGE / 

Ipardes 2012 1.216.726 19.993.292 

VAB a Preços Básicos - Indústria 

(R$ 1.000,00) 

IBGE / 

Ipardes 2012 1.697.920 53.186.260 

VAB a Preços Básicos - Serviços 

(R$ 1.000,00) 

IBGE / 

Ipardes 2012 5.751.508 143.597.130 

Valor Adicionado Fiscal (VAF) (R$ 

1,00) (P) SEFA-PR 2013 8.596.557.930 222.013.884.242 

VAF - Produção Primária (R$ 

1,00) (P) SEFA-PR 2013 2.610.330.641 41.984.935.887 

VAF - Indústria (R$ 1,00) (P) SEFA-PR 2013 2.474.187.363 98.085.035.195 

VAF - Comércio/Serviços (R$ 

1,00) (P) SEFA-PR 2013 3.503.588.988 81.590.428.308 

VAF - Recursos/Autos (R$ 1,00) 

(P) SEFA-PR 2013 8.450.938 353.484.852 
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1.2. POLÍTICAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO CURSO 

O comprometimento com o Aprendizado é o foco central da Faculdade, que, 

ultrapassando as salas de aula, congrega a extensão e a iniciação à pesquisa, a 

qual recebe incentivos tanto para a produção docente como discente, nas linhas 

definidas de acordo com a concepção e o eixo norteador do curso, subsidiando a 

construção do conhecimento.  

Procurar-se refletir, a partir de casos concretos, por meio da obtenção de 

conhecimentos que permitam competência teórico empírica e ético-política, as quais, 

somadas ao desenvolvimento da aquisição das habilidades, contribuem para a 

formação de hábitos e atitudes que expressem uma postura ética necessária ao 

acadêmico de Design Gráfico. 

É primordial que esse conhecimento no ensino superior seja edificado e não 

somente transmitido. O domínio do conhecimento é essencial, mas não suficiente 

para preparar o aluno para, criativamente, reconstruir o próprio conhecimento e 

avançar no processo de crescimento. O perfil esperado do profissional de Design 

Gráfico se concretiza pelo currículo e conteúdos trabalhados. 

  O comprometimento com o aprendizado visa fornecer ao futuro designer todo 

instrumental técnico e crítico para compreender a realidade dentro da qual exercerá, 

posteriormente, sua profissão. 

O Objetivo do curso é oferecer a formação visando desenvolver a capacidade 

analítica, crítica e expressiva, integrada à realidade contemporânea; embasar e 

aplicar fundamentos teóricos e atividades práticas para atuar nas fases 

metodológicas do projeto de produtos gráficos. 

Assim, torna-se indispensável ampliar o espaço de análise do Design Gráfico, 

incorporando-se outras fontes, como, os costumes empresariais e comunitários e a 

agenda política de desenvolvimento do país. Essa incorporação impõe a 

necessidade de alargar as competências necessárias ao desempenho da profissão. 

As políticas de ensino são operacionalizadas pelo CEPE – Centro de Ensino 

Pesquisa e Extensão e Atividades Complementares. 

Considerando como base e referência as Diretrizes Curriculares para o 

Curso de Design Gráfico, as habilidades e competências estão plenamente 
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articuladas e com o Projeto Pedagógico do Curso – PPC, Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI e Projeto Pedagógico Institucional – PPI 

de tal forma a possibilitar ao aluno uma formação teórico-prática de bom nível, 

que o insira no mundo do trabalho. 

 

Articulação do PPC com o Projeto Institucional – PPI e PDI 

A Missão da Faculdade obtém visibilidade no Projeto de Desenvolvimento 

Institucional – PDI, no Projeto Pedagógico Institucional – PPI  e nos Projetos 

Pedagógicos  de cada curso de Graduação – PPC.  Todos esses documentos 

expressam concepções de educação e sociedade. Promover a formação integral e 

sua capacitação ao mundo do trabalho exige práticas pedagógicas comprometidas 

com a formação de profissionais reflexivos, críticos, criativos, capaz de pensar sobre 

a ação, durante a própria prática. Isto pressupõe a necessidade de uma gestão 

flexível do currículo que envolva não somente os conteúdos disciplinares, como 

também práticas pedagógicas capazes de ampliar os espaços e os tempos de 

aprender. 

Considerando que o mundo universitário são espaços complexos nos quais 

culturas, ideologias e visão de mundo estão em conflito, compreendemos que na 

discussão sobre o projeto pedagógico de uma IES e/ou um curso de graduação não 

são apenas as questões relacionadas ao como e por que aprender que devem ser 

discutidas, como também as relacionadas ao ensino. E este processo se constrói 

pela participação de todos os sujeitos sociais, quando da definição do Projeto 

Pedagógico do curso, do Plano de desenvolvimento institucional, pela contínua 

reflexão sobre o perfil socioeconômico e cultural dos alunos; pela definição de quais 

são os projetos capazes de associar conhecimento, participação e transformação 

dos sujeitos envolvidos na formação que tem a faculdade como um desses espaços. 

Na abordagem da organização didático-pedagógica, são considerados dois 

campos de análise: a formação profissional e a concepção de educação e 

sociedade. Estes campos são influenciados pela emergência de um paradigma 

científico e social que se opõe ao paradigma clássico da ciência moderna, sugerindo 



 

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel 
 

Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 
85806-080 – Cascavel – PR 

Fone: (45) 3036-3638 - Fax: (45) 3036-3636 
http://www.univel.br 

 

23 

novas concepções de espaço e de tempo; de relação sujeito e objeto, de 

indissolubilidade entre o ato de conhecimento e o produto do conhecimento. 

É neste sentido que foram definidas as metas do PDI (2011-2015), 

cumprindo a exigência de articular o PDI com a Missão da Faculdade e, da mesma 

forma, o compromisso de articular o PPC de cada curso com o PDI. Isto transparece 

nas políticas institucionais, nas práticas gestoras e acadêmicas que visam qualificar 

cada vez mais o ensino, a partir das seguintes ações: contínua adequação do PPC 

ás diretrizes curriculares nacionais e aos instrumentais de avaliação do MEC/INEP; 

práticas colegiadas para decisões sobre política institucional; política institucional 

com compromisso de ampliar e fortalecer a pesquisa, articular pesquisa e extensão, 

criar novos cursos de graduação e pós-graduação lato Sensu. 

Como resultado deste procedimento observou-se discussões sobre objetivos 

do curso, concepção de formação, perfil do egresso, conteúdos curriculares – item 

imprescindível no instrumento de avaliação do SINAES -, atendimento ao discente, 

estágio supervisionado e prática profissional, atividades complementares, trabalho 

de conclusão de curso. 

Organização do curso coerente com as políticas definidas no PDI e PPI, a 

Faculdade, ciente da sua responsabilidade com o ensino, trabalha em uma 

perspectiva que procura incorporar às questões pedagógicas práticas que permitam 

permanentemente revê-las e transformá-las, considerando-as como instrumento 

pelo qual se sistematiza o processo educativo. 

Assim, os projetos pedagógicos dos cursos, de acordo com as suas 

especificidades, demandam de uma reflexão constante e recorrente sobre a 

organização de matrizes curriculares, ementas, bibliografias, conteúdos 

programáticos e sobre o processo de avaliação. Desse modo, promove-se a 

atualização e adequação de conhecimentos e necessidades na formação dos 

profissionais. 

Políticas de Ensino definida no PDI e PPI – A proposta de ensino da 

Faculdade é a prática docente reflexiva com compreensão ampla e consistente da 

organização do trabalho pedagógico (planejamento, organização curricular, 

execução e avaliação). Nesse sentido, o educador articulará ensino, pesquisa e 
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extensão na produção do conhecimento e na prática educativa para atuar da forma 

ética, profissional e com responsabilidade social. 

A Faculdade se orienta, quanto à sua ação pedagógica e metodológica, 

pelas seguintes diretrizes: 

 Desenvolvimento de valores humanistas, de uma visão crítica da 

sociedade e do homem enquanto sujeito psicossocialmente constituído na 

integralidade das relações; 

 Contribuição para a melhoria da condição da empregabilidade do 

educando para o contexto de uma sociedade globalizada e em constante evolução, 

isto é mudança; 

 Unidade teoria/prática 

A instituição buscará imputar a abordagem de uma educação continuada, 

que integra teoria e prática, propõe vivências diversificadas junto aos atores sociais, 

ênfase no auto desenvolvimento, e ainda intercalar atividades com períodos de 

estudos e projetos sócio culturais no dia-a-dia que assegurem os três “C´s” para que 

as competências sejam colocadas em prática: Continuidade (processo contínuo de 

aprendizagem, buscando total assimilação); Consequência (os conceitos devem ser 

colocados em prática diretamente junto às comunidades); e Conexão (as 

competências são interdependentes e conectadas entre si). 

1.3. OBJETIVOS DO CURSO  

O CST em Design Gráfico tem por objetivo oferecer a formação visando 

desenvolver a capacidade analítica, crítica e expressiva, integrada à realidade 

contemporânea; embasar e aplicar fundamentos teóricos e atividades práticas para 

atuar nas fases metodológicas do projeto de produtos gráficos; verificar as 

necessidades humanas e a sua relação com os sistemas produtivos, assim como 

sua relação; propiciar ao discente sua integração no sistema socioeconômico e 

cultural da região; desenvolver a capacidade analítica, crítica, técnica, criativa e 

expressiva; aplicar aspectos ergonômicos, culturais, econômicos, sociais, 

tecnológicos e estéticos em projetos gráficos; apontar soluções visuais para 

problemas de comunicação e informação; desenvolver a capacidade de análise, 
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reflexão e síntese proveniente das atividades de pesquisa e coordenar, sintetizar e 

aplicar a metodologia de projeto com características funcionais, plásticas, estéticas e 

simbólicas, visando a criação de produtos gráficos. 

 

1.4.PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO 

O estudante do CST em Design Gráfico tem acesso a um percurso definido 

por um plano de aprendizagem de dois anos que distribui de forma equilibrada teoria 

e prática, respectivamente, inerentes com a bibliografia adequada e atualizadas com 

o desenvolvimento social e suas demandas. 

Com base nesta premissa crê-se que ao concluir este curso o estudante 

estará apto para perceber a complexidade e a interdisciplinaridade inerentes ao 

Design Gráfico e às transformações sociais que o afetam direta ou indiretamente; 

desenvolver competências necessárias para a elaboração de projetos criativos e 

com visão crítica que compreendam as diversidades e as interdisciplinaridades 

envolvidas com objetivos claro e que tragam soluções reais às respectivas 

demandas; desenvolver habilidades para buscar soluções compatíveis com as 

exigências socioambientais nas esferas globais, nacionais e regionais; obter domínio 

técnico geral e específico, com base no binômio teoria e prática;  compreender e 

argumentar adequadamente o discurso ao objetivo para o alcance de metas eleitas; 

reavaliar constantemente seus conhecimentos visando seu  aperfeiçoamento teórico 

e prático no sentido de atualizar suas competências e habilidades em atuar na 

prevenção e solução das questões socioambientais demandadas; dominar 

linguagem verbal e escrita de forma clara e precisa, com vocabulário rico e aplicação 

da terminologia técnica correta; desenvolver, com base no conhecimento adquirido, 

raciocínio lógico e persuasão nas tomadas de decisões com base ética profissional e 

na liberdade social. 

 

Competências e Habilidades 

 

Ao findar do curso o aluno egresso deverá adquirir competências e 

desenvolver habilidades para trabalhar em empresas como escritórios de Design, 
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agências de publicidade e propaganda, produtoras culturais (incluindo de eventos, 

comerciais e de vídeo/TV), veículos de comunicação de massa, e também como 

gestor de empresas ou profissional liberal autônomo. O Curso Superior de 

Tecnologia em Design Gráfico prevê resultados positivos em termos de 

empregabilidade pelo fato de ter sido planejado com o foco equilibrado entre teoria e 

prática profissional e atendido por um corpo docente profissionalmente. 

 

1.5. ESTRUTURA CURRICULAR 

 

1º SEMESTRE 

CARGA HORÁRIA 
Disciplinas TCC Estágio AC Total 

Teoria Prática 
Prática 

de 
Ensino 

Subtotal     

Semiótica Aplicada   35 5  40    40 

Tratamento de 
Imagem  

70 10  80    80 

História da Arte e da 
Estética 

35 5  40    40 

Teorias da Cor  35 5  40    40 

Fund. do Design 
Gráfico  

70 10  80    80 

Cultura e Sociedade  70 10  80    80 

Projeto de Inovação 
em design gráfico – 
Intervenções 
Urbanas 

 40  40    40 

SUBTOTAL 315 85 0 400 0 0 0 400 
Atividades 
Complementares        20 20 

2º SEMESTRE 

CARGA HORÁRIA 
Disciplinas TCC Estágio AC Total 

Teoria Prática 
Prática 

de 
Ensino 

Subtotal     

Plástica: Percepção, 
Criação e Expressão  

35 5  40    40 

Ilustração  70 10  80    80 

Fotografia Digital  35 5  40    40 

Oficina de 
Criatividade  

70 10  80    80 

Produção Editorial  70 10  80    80 

Ética e Legislação 
Aplicada 

35 5  40    40 

Projeto de Inovação 
em design gráfico – 
Mídias Impressas 

 40  40    40 

SUBTOTAL 315 85 0 400 0 0 0 400 
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Atividades 
Complementares        20 20 

3º SEMESTRE 

CARGA HORÁRIA 
Disciplinas TCC Estágio AC Total 

Teoria Prática 
Prática 

de 
Ensino 

Subtotal     

Design de Superfície  35 5  40    40 

Tipografia  35 5  40    40 

Identidade de Marca  70 10  80    80 

Pesquisa em Design  35 5  40    40 

Design de 
Embalagens  

70 10  80    80 

Design de Interfaces  70 10  80    80 

Projeto de Inovação 
em design gráfico – 
Identidade Visual 

 40  40    40 

SUBTOTAL 315 85 0 400 0 0 0 400 
Atividades 
Complementares        20 20 

4º SEMESTRE 

CARGA HORÁRIA 
Disciplinas TCC Estágio AC Total 

Teoria Prática 
Prática 

de 
Ensino 

Subtotal     

Webdesign  70 10  80    80 

Comportamento do 
Consumidor  

35 5  40    40 

Gestão do Design  35 5  40    40 

História em 
Quadrinho e 
Animação  

70 10  80    80 

PEDG - Projeto 
Experimental em 
Design Gráfico  

 80  80    80 

Eletiva 70 10  80    80 

SUBTOTAL 280 120 0 400  0 0 400 
Atividades 
Complementares IV       20 20 

         

RESUMO 

Carga horária total do curso 1600 
Atividades Complementares 80 

TOTAL GERAL        1680 
 

 

As disciplinas da matriz curricular de Design Gráfico apresentam-se sob carga 

de 80h e 40h, sendo a carga horária distribuída entre Teoria e Prática, exceto em 

disciplinas Práticas como Projetos Experimentais que se trata do Projeto Integrador 

do curso e destina-se à produção prática de um produto na área de Design Gráfico a 
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partir do embasamento teórico trabalhado nas demais disciplinas do semestre 

corrente. 

Dessa maneira, disciplinas de 80h tem sua carga horária dividida da seguinte 

forma: 70h teoria (sala de aula) e 10h prática (atividades em sistema). Já as 

disciplinas de 40h dividem-se em: 35h teoria (sala de aula) e 5h prática (atividades 

em sistema). Às atividades lançadas no sistema da instituição serão atribuídas notas 

a fim de avaliação da participação e domínio do conteúdo pelo acadêmico, além de 

convalidar as horas destinadas à resolução/desenvolvimento das atividades, sendo 

que estas podem compreender fóruns de discussões, desenvolvimento de textos, 

resolução de questões, entre outros, referentes aos conteúdos trabalhados nas 

disciplinas. 

 
CST EM DESIGN GRÁFICO – REPRESENTAÇÃO GRÁFICA 

 
Cód. Disciplinas Créditos Carga 

horária 
    
I Formação Geral   
 Ética e Legislação Aplicada  40 h 
 Cultura e Sociedade   80 h 
 TOTAL  120 h 
    
II Formação Específica por Área   
 História da Arte e da Estética  40 h 
 Semiótica Aplicada  40 h 
 Tratamento de Imagem   80 h 
 Oficina de Criatividade   80 h 
 Plástica: Percepção, Criação e Expressão  40 h 
 Produção Editorial   80 h 
 Fotografia Digital  40 h 
 Identidade de Marca   80 h 
 Comportamento do Consumidor  40 h 
 Atividades Complementares  80 h 
 Eletiva  80 h 
 TOTAL  680 h 
    
III Formação Específica por Curso   
 Fundamentos do Design Gráfico   80 h 
 História em Quadrinhos e Animação   80 h 
 Webdesign   80 h 
 Ilustração   80 h 
 Design de Interfaces   80 h 
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 Design de Embalagens   80 h 
 Design de Superfície  40 h 
 Tipografia  40 h 
 Pesquisa em Design  40 h 
 Gestão do Design  40 h 
 Teorias da Cor  40 h 
 PEDG - Projeto Experimental em Design 

Gráfico 
 80 h 

 Projetos Experimentais   120 h 
 TOTAL  880 h 
    
 TOTAL GERAL   1680 h 

 

 

 
 

 

 

1.6. CONTEÚDOS CURRICULARES  

Os conteúdos são oferecidos na forma de disciplinas obrigatórias e 

eletivas/optativas, continuamente avaliadas e atualizadas em um processo de 

discussão permanente da coordenação, dos docentes e discentes do curso. 

Em relação às Atividades Complementares, o currículo do curso 

também atende às DCN. Sendo desenvolvido em todos os períodos, por meio 

de trabalhos desenvolvidos através de estudos dirigidos e por estudos aplicados de 

caráter interdisciplinar, totalizando 80 horas ao final do curso.  

Muito embora os cursos de graduação tenham a função da formação 

profissionalizante, o que os caracteriza como curso de nível superior é justamente o 

compromisso com a construção do conhecimento e não apenas a transmissão. 

Neste sentido a metodologia de ensino, por paradoxal que possa parecer requer do 

professor que evite a utilização procedimentos metodológicos que fazem da ação 

educativa uma mera rotina pedagógica. 

Neste enfoque, o docente deve desenvolver ações de ensino que incidam 

nas dimensões ativas e interativas dos alunos, discutindo e orientando-os nos 

caminhos de busca, escolha e análise das informações, contribuindo para que sejam 

desenvolvidos estilos e estratégias de estudo, pesquisa, e socialização do que foi 

Eletivas 

Libras 

Linguagem Cinematográfica 

Princípios da Luz 
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apreendido. Insere-se ainda o esforço em propiciar situações de aprendizagem que 

sejam mobilizadoras da produção coletiva do conhecimento. 

Assim sendo, além dos recursos de exposição didáticas, dos estudos 

práticos em sala de aula, estudos dirigidos e independentes e seminários, instituir 

outros procedimentos metodológicos que relacionem a vida acadêmica com a 

realidade concreta da sociedade e aos avanços tecnológicos, incluindo, portanto, 

novas alternativas e novos recursos. 

Os conteúdos conceituais das unidades de estudo são disponibilizados 

pelos professores orientadores, através do portal da Faculdade. Para cada encontro 

poderá o professor disponibilizar, via portal: links, filmes, textos diversos, artigos, 

assuntos para discussão, questionários de reflexão e lista de exercícios, entre outras 

estratégias de ensino e aprendizagem que buscam favorecer a autoaprendizagem. 

Estes recursos favorecem a análise/estudo para que as aulas sejam mais 

produtivas. As atividades práticas (laboratórios, visita técnica, trabalho de campo, 

entre outras) previstas na organização curricular serão executadas mediante roteiro 

com objetivos bem definidos e apoiadas nos conteúdos conceituais trabalhados. 

As principais estratégias de ensino-aprendizagem, de modo a desenvolver 

nos acadêmicos as competências e habilidades destacáveis de seu perfil 

anteriormente mencionado, são: Aulas expositivas para a obtenção e organização 

de dados, interpretação, crítica, decisão, comparação e resumo; Estudo de textos 

para a identificação, obtenção e organização interpretação, crítica, análise de dados 

e elaboração de resumo; Estudos Dirigidos para a identificação, obtenção e 

organização de dados, busca de suposições, aplicações de fatos e princípios a 

novas situações; Solução de Problemas para a identificação, obtenção e 

organização de dados, planejamento, imaginação, elaboração de hipóteses, 

interpretação e decisão; Grupo de Observação e de Verbalização para a análise, 

interpretação, crítica, levantamento de hipóteses, obtenção e organização de dados, 

comparação, resumo, observação e interpretação; Seminário para a análise, 

interpretação, crítica, levantamento de hipóteses, busca de suposições, obtenção, 

organização de dados, comparação e aplicação de fatos a novas situações; Seleção 

de Filmes que utilizam técnicas para o estudo dos casos apresentados, análise, 

interpretação, crítica, levantamento de hipóteses, busca de suposições, decisões e 
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resumo; Estudo de Caso para a análise, interpretação, crítica, levantamento de 

hipóteses, busca de suposições, decisões e resumo; Ensino com Pesquisa para a 

observação, interpretação, classificação, crítica, resumo, análise, hipóteses e busca 

de suposições, decisão, comparação e imaginação, planejamento, obtenção e 

organização de dados. 

As Atividades Complementares constituem componentes curriculares do 

Curso, em atendimento às DCNs estabelecidas pelo Ministério da Educação. 

Constituem objetivos fundamentais das Atividades Complementares: Enriquecer o 

processo de ensino-aprendizagem, por meio de uma formação profissional social e 

humanizada, ampliando os horizontes do conhecimento para além da sala de aula; 

Fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a participação em 

atividades de ensino, pesquisa e extensão; Encorajar a aquisição de habilidades e 

competências tanto no contexto interno, quanto fora do ambiente institucional, 

incluindo atividades transversais, opcionais e interdisciplinares, especialmente nas 

relações com o mundo do trabalho e com a comunidade; Promover a flexibilização 

da estrutura curricular dos Cursos de Graduação; Estimular práticas de estudos 

independentes, visando a uma progressiva autonomia profissional e intelectual do 

aluno. 

As Atividades Complementares deverão ser cumpridas pelo aluno, a partir 

de seu ingresso na graduação, obedecendo à carga horária de 80 horas, divididas 

em cada semestre conforme previsão no currículo do curso, também divididas em 

atividades obrigatórias e livres. 

Constituem Atividades Complementares obrigatórias: Estudos Dirigidos de 

Nivelamento; Estudos Dirigidos de Competência Gerais. Já as Atividades 

Complementares livres são as atividades de ensino, pesquisa e extensão, tais como: 

iniciação científica, monitoria, extensão, participação em eventos ou programas 

científicos e/ou culturais e cursos. A integralização das Atividades Complementares 

é condição indispensável à colação de grau, deverá acontecer ao longo do curso e 

seu registro constará obrigatoriamente no Histórico Escolar dos alunos. As cargas 

horárias mínimas a ser cumprida em cada tipo de Atividades Complementares, a 

descrição das mesmas, bem como informações mais detalhadas sobre sua 

integralização, encontram-se devidamente descritas em regulamento próprio. 
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Em relação às Atividades Complementares, a Faculdade possui 

regulamento específico. 

 
Política de Educação Ambiental 
 

A Política de Educação Ambiental estará contemplada nos Projetos 

Pedagógicos dos Cursos - PPC através de disciplinas específicas e/ou de forma 

transversal em disciplinas, trabalhos interdisciplinares e/ou projetos de conclusão de 

curso ou atividades complementares. Além disso, a educação ambiental, também 

desenvolvida pela Instituição, visa possibilitar que a comunidade acadêmica 

compreenda e atue objetivando a sustentabilidade e o comprometimento com a 

missão da Faculdade. A promoção da educação ambiental ou de práticas 

sustentáveis na Faculdade também se concretiza pela educação ambiental não 

formal, praticada através de projetos em parcerias com setores privados e com 

movimentos sociais. O envolvimento da Faculdade com ações para a comunidade 

externa é cada vez mais frequente e envolve alunos de diferentes áreas, que 

utilizam o que foi aprendido por meio da educação ambiental formal em sala de aula, 

para promoção da educação ambiental não formal em atividades com a comunidade 

que os rodeia. Atualmente a Educação Ambiental é considerada a mola mestra ao 

cumprimento do art. 225 da Constituição, assim como, dos princípios e objetivos da 

Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA). As diretrizes estão de acordo com 

a Lei nº 9.795 de abril de 1999 e Decreto nº 4.281 de 25 de junho de 2002.  

Objetivo:  

• Orientar as questões ambientais e sociais em consonância com os princípios e 

diretrizes do desenvolvimento sustentável. 

Princípios: 

• Implementar as atividades da Faculdade em consonância com os marcos legais e 

regulatórios pertinentes e com as Convenções e Acordos Ambientais Internacionais 

dos quais o Brasil é signatário.  

• Estabelecer gradativamente um processo contínuo de Educação Ambiental amplo 

e integrado, capaz de orientar e subsidiar a realização de todas as atividades da 

Faculdade, buscando permitir a conscientização ambiental de toda a comunidade 

acadêmica.  
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• Contribuir com o uso racional de recursos naturais, fazendo a gestão adequada 

dos resíduos gerados nas atividades da Instituição, visando reduzir e prevenir a 

poluição e preservar ou melhorar a qualidade do meio ambiente, de acordo com as 

normas e legislação vigente.  

• Promover o uso eficiente e o combate ao desperdício da energia elétrica e da água 

nas instalações da Faculdade.  

Diretrizes: 

 Orientar a gestão de forma que as atividades da Faculdade sejam planejadas 

e implementadas com base em princípios que garantam a preservação 

ambiental e o consumo ambientalmente responsável.  

• Cumprir com as normas e legislações ambientais relacionados à preservação 

ambiental, em todas as atividades e setores da Faculdade;  

• Aplicar princípios de desenvolvimento sustentável (preservação ambiental e 

consumo consciente) nos processos de decisão da Faculdade, aquisição e 

contratação de serviços;  

• Propor a inclusão, de maneira formal, de premissas de preservação ambiental e 

consumo consciente na proposta pedagógica dos diferentes cursos ministrados pela 

Instituição que lidam direta ou indiretamente com recursos naturais;  

• Oportunizar ao aluno o aprendizado e reflexão a cerca de um novo modelo de 

educação, que renove as diretrizes e os princípios educacionais para uma mudança 

nas questões ambientais e sociais, com base no desenvolvimento sustentável. 

• Prover ao aluno oportunidades educativas que permitam a este ser protagonista na 

promoção da educação ambiental. 

• Elaborar e implementar programas de sensibilização e capacitação para o quadro 

de colaboradores da Faculdade, na temática conservação ambiental e consumo 

consciente;  

 Difundir a Política Ambiental da Faculdade por meio de ações de Educação 

Ambiental.  

• Orientar os seus colaboradores quanto à importância da Educação Ambiental;  

• Implementar programas contínuos de Educação Ambiental na Faculdade.  

 Implementar medidas de combate ao desperdício da energia e da água na 

Faculdade.  
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• Implementar mecanismos de eficiência energética;  

• Otimizar a utilização da energia e da água;  

• Reduzir os custos relativos da energia e da água;  

• Promover a capacitação e treinamento da equipe para adoção de medidas de 

redução do consumo de energia elétrica e da água. 

 

Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e 

para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena 

 

Para atender as competências e habilidades, o discente do CST de Design 

Gráfico irá desenvolver atividades centradas numa unidade epistemológica e no 

acompanhamento das concepções de homem, de sociedade e de mundo. Assim o 

tema transversal escolhido para ser desenvolvido ao longo do semestre é a 

Cidadania, de forma a proporcionar aos estudantes a reflexão sobre como é 

construída a realidade social e cultural, a refletir sobre a cultura afro-brasileira e 

cultura indígena conforme nos termos da Lei nº 9.394/96, com a redação dada pelas 

Leis nº 10.639/2003 e nº 11.645/2008, e da Resolução CNE/CP nº 1/2004, 

fundamentada no parecer CNE/CP nº 3/2004 e a educação das relações étnico-

raciais conforme resolução CNE/CP número 1 de 17 de junho de 2004, bem como 

perceber o seu papel ativo no desenvolvimento de ações e atitudes que 

desencadeiam fatores que influenciam essa construção de realidade. 

 

Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista 

 

Na execução de seus currículos, a Instituição cuida em promover, a Proteção 

dos Direitos da Pessoa com Transtornos do Espectro Autista (conforme disposto na 

Lei nº 12.764 de 27 de dezembro de 2012). vinculando-a vida cotidiana, ideais da 

ética, da responsabilidade, da cidadania, da solidariedade e do espírito coletivo. 

Para tanto, valoriza-se os princípios ético-cristãos como norteadores para as inter-

relações no processo ensino/aprendizagem, considerando a singularidade humana, 

bem como seus múltiplos aspectos, como ser social, biológico, psicológico, político e 

cultural e sujeito histórico. 
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Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos 

 

A política institucional de Direitos humanos possui uma perspectiva 

interdisciplinar e transversal, compreendida mediante a integração de diferentes 

disciplinas, perpassando diferentes áreas de conhecimento, caracterizando-os como 

interdisciplinares e transversais. 

Busca-se desenvolver processos metodológicos participativos e de construção 

coletiva de uma educação que institua o respeito e valorização da diversidade, 

adoção de novas práticas e emancipação política, conforme a defesa dos direitos 

humanos, do trabalho, do meio ambiente e da justiça, (conforme disposto no Parecer 

CNE/CP nº 8, de 06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP nº 1, de 

30/05/2015). 

 

1.7. METODOLOGIA 

Muito embora os cursos de graduação tenham a função da formação 

profissionalizante, o que os caracteriza como curso de nível superior é justamente o 

compromisso com a construção do conhecimento e não apenas a transmissão. 

Neste sentido a metodologia de ensino, por paradoxal que possa parecer requer do 

professor que evite a utilização procedimentos metodológicos que fazem da ação 

educativa uma mera rotina pedagógica. 

Neste enfoque, o docente deve desenvolver ações de ensino que incidam 

nas dimensões ativas e interativas dos alunos, discutindo e orientando-os nos 

caminhos de busca, escolha e análise das informações, contribuindo para que sejam 

desenvolvidos estilos e estratégias de estudo, pesquisa, e socialização do que foi 

apreendido. Insere-se ainda o esforço em propiciar situações de aprendizagem que 

sejam mobilizadoras da produção coletiva do conhecimento. 

Assim sendo, além dos recursos de exposição didáticas, dos estudos 

práticos em sala de aula, estudos dirigidos e independentes e seminários, instituir 

outros procedimentos metodológicos que relacionem a vida acadêmica com a 
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realidade concreta da sociedade e aos avanços tecnológicos, incluindo, portanto, 

novas alternativas e novos recursos. 

Os conteúdos conceituais das unidades de estudo são disponibilizados 

pelos professores orientadores, através do portal da Faculdade. Para cada encontro 

poderá o professor disponibilizar, via portal: links, filmes, textos diversos, artigos, 

assuntos para discussão, questionários de reflexão e lista de exercícios, entre outras 

estratégias de ensino e aprendizagem que buscam favorecer a autoaprendizagem. 

Estes recursos favorecem a análise/estudo para que as aulas sejam mais 

produtivas. As atividades práticas (laboratórios, visita técnica, trabalho de campo, 

entre outras) previstas na organização curricular serão executadas mediante roteiro 

com objetivos bem definidos e apoiadas nos conteúdos conceituais trabalhados. 

As principais estratégias de ensino-aprendizagem, de modo a desenvolver 

nos acadêmicos as competências e habilidades destacáveis de seu perfil 

anteriormente mencionado, são: 

 Aulas expositivas para a obtenção e organização de dados, 

interpretação, crítica, decisão, comparação e resumo; 

 Estudo de textos para a identificação, obtenção e organização 

interpretação, crítica, análise de dados e elaboração de resumo;  

 Estudos Dirigidos para a identificação, obtenção e organização de 

dados, busca de suposições, aplicações de fatos e princípios a novas situações;  

 Solução de Problemas para a identificação, obtenção e organização 

de dados, planejamento, imaginação, elaboração de hipóteses, interpretação e 

decisão;  

 Grupo de Observação e de Verbalização para a análise, 

interpretação, crítica, levantamento de hipóteses, obtenção e organização de dados, 

comparação, resumo, observação e interpretação;  

 Seminários para a análise, interpretação, crítica, levantamento de 

hipóteses, busca de suposições, obtenção, organização de dados, comparação e 

aplicação de fatos a novas situações;  
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 Seleção de Filmes que utilizam técnicas  para o estudo dos casos 

apresentados, análise, interpretação, crítica, levantamento de hipóteses, busca de 

suposições, decisões e resumo;  

 Estudo de Caso para a análise, interpretação, crítica, levantamento de 

hipóteses, busca de suposições, decisões e resumo;  

 Ensino com Pesquisa para a observação, interpretação, classificação, 

crítica, resumo, análise, hipóteses e busca de suposições, decisão, comparação e 

imaginação, planejamento, obtenção e organização de dados. 

Para atingir os resultados propostos serão utilizadas estratégias que visam à 

consecução de objetivos, portanto, há que ter clareza sobre aonde se pretende 

chegar naquele momento com o processo de ensinagem. 

Por isso, os objetivos que norteiam  devem estar claros para os sujeitos 

envolvidos – professores e alunos  - e estar presente no contrato didático, registrado 

no programa de ensino correspondente  ao curso.  

1.8. ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

As Atividades Complementares constituem componentes curriculares do 

Curso, em atendimento às DCNs estabelecidas pelo Ministério da Educação. 

Constituem objetivos fundamentais das Atividades Complementares: Enriquecer o 

processo de ensino-aprendizagem, por meio de uma formação profissional social e 

humanizada, ampliando os horizontes do conhecimento para além da sala de aula; 

Fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a participação em 

atividades de ensino, pesquisa e extensão; Encorajar a aquisição de habilidades e 

competências tanto no contexto interno, quanto fora do ambiente institucional, 

incluindo atividades transversais, opcionais e interdisciplinares, especialmente nas 

relações com o mundo do trabalho e com a comunidade; Promover a flexibilização 

da estrutura curricular dos Cursos de Graduação; Estimular práticas de estudos 

independentes, visando a uma progressiva autonomia profissional e intelectual do 

aluno. 

As Atividades Complementares deverão ser cumpridas pelo aluno, a partir 

de seu ingresso na graduação, obedecendo à carga horária fixada no currículo do 
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curso, divididas em cada semestre e também divididas em atividades obrigatórias e 

livres. 

Constituem Atividades Complementares obrigatórias: Estudos Dirigidos de 

Nivelamento; Estudos Dirigidos de Competência Gerais. Já as Atividades 

Complementares livres são as atividades de ensino, pesquisa e extensão, tais como: 

iniciação científica, monitoria, extensão, participação em eventos ou programas 

científicos e/ou culturais e cursos. A integralização das Atividades Complementares 

é condição indispensável à colação de grau, deverá acontecer ao longo do curso e 

seu registro constará obrigatoriamente no Histórico Escolar dos alunos. As cargas 

horárias mínimas a ser cumprida em cada tipo de Atividades Complementares, a 

descrição das mesmas, bem como informações mais detalhadas sobre sua 

integralização, encontram-se devidamente descritas em regulamento próprio. 

O aluno é obrigado a fazer, fora de horário normal de aulas, o número de 

horas de atividades complementares definido no projeto pedagógico de seu curso. O 

aluno deve cuidar para não deixar as atividades para o final do curso, já que não 

poderá Colar Grau e receber o diploma de Graduação sem ter cumprido toda a 

carga horária exigida, mesmo tendo sido aprovado em todas as disciplinas da matriz 

curricular. 

Os alunos que ingressarem na Faculdade por transferência estão também 

sujeitos ao cumprimento da carga horária de Atividades Complementares, podendo 

solicitar à Coordenação de Curso que considere a carga horária já cumprida na 

outra IES. 

Em relação às Atividades Complementares, a Faculdade possui 

regulamento específico, aprovado pelo Conselho Superior Acadêmico. 

 

 

1.9. PROJETO TEÓRICO/PRÁTICO DE FINALIZAÇÃO DE CURSO (PEDG) 
 

O Projeto Experimental é um componente curricular obrigatório e necessário 

para a integralização curricular e é realizado em equipes formadas por 03 ou 04 

acadêmicos. Configura-se como um momento de reflexão, crítica e aprofundamento 

da pesquisa e da descoberta de novos saberes na área de interesse do estudante, 

contemplando uma diversidade de aspectos fundamentais para a formação 
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acadêmica e profissional. Desenvolvido mediante orientação de um professor que 

compõe o quadro docente da instituição, possibilita a aplicação dos conceitos e 

teorias adquiridas ao longo do curso por meio da elaboração e execução do projeto 

de pesquisa, no qual o estudante tem a possibilidade de experimentar, com 

autonomia, o aprofundamento de um tema específico, além de estimular o espírito 

crítico e reflexivo. 

  A disciplina PEDG – Projeto - Experimental em Design Gráfico, no 4º 

semestre, funciona de maneira a estimular a produção técnico-científica, à consulta 

de bibliografia especializada e ao aprimoramento da capacidade de interpretação e 

crítica, favorecendo a desenvoltura na apresentação escrita e oral das ideias dos 

acadêmicos. A modalidade tem como objetivo avaliar o desempenho do futuro 

profissional no que se refere ao seu desempenho e domínio em relação aos 

conhecimentos essenciais necessários ao designer gráfico e mostrar a capacidade 

para a resolução de problemas, sem os quais não existem condições de exercitar a 

profissão com responsabilidade. São dedicadas ao PEDG - Projeto Experimental 

em Design Gráfico 80h, sob orientação de professores responsáveis pelo 

desenvolvimento do projeto de cada equipe. A Coordenação supervisiona os 

professores orientadores, alocados a cada semestre de acordo com a área contida 

nos temas. Os professores orientadores são escolhidos pelo próprio grupo devendo, 

este professor, ter formação em design ou áreas afins.  

 

1.10. APOIO AO DISCENTE 

O ambiente acadêmico é constituído pela diversidade de ideia, valores, 

conceitos, projetos e perspectivas de vida. Assim sendo, é cada vez maior o número 

de jovens e até adolescentes que ingressam nas Instituições de Ensino Superior em 

busca de uma formação acadêmico-profissional e científica não se encontrando 

ainda sedimentada a complexa escolha profissional. Assim, constitui desafio às 

Instituições Superiores romper com tal paradigma superando o distanciamento entre 

o jovem universitário, os cursos oferecidos, o mercado de trabalho e suas 

expectativas em relação à escolha profissional. Buscando este processo de 

construção da identidade profissional, as Instituições de Ensino superior, tem sido 
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conclamadas a orientar, informar e dirimir dúvidas e questionamentos que permeiam 

o universo do discente. 

Atenta ao compromisso social, a Faculdade direciona esforços no sentido de 

proporcionar uma sólida formação científica aliada as ações voltadas ao 

desenvolvimento do cidadão, as quais se traduzem em programas de estímulo e 

incentivo ao discente nos campos sociocultural e técnico-científico. 

Neste sentido, implementa uma série de ações voltadas à Integração do 

discente que se inicia no processo de matrícula, quando estes recebem atendimento 

individualizando e tem continuidade com a realização das aulas inaugurais, nas 

quais são apresentadas as estruturas acadêmicas e administrativas, dando ênfase 

ao PDI e PPC do respectivo curso. 

 

1.10.1.Programa de Apoio Psicopedagógico 

Com o objetivo de orientar os discentes no que diz respeito à vida 

acadêmica, a Faculdade criou um Núcleo de Apoio Psicopedagógico – NAP. Nele 

são abordados temas como desempenho acadêmico, trabalhos, provas e 

frequência, além de servir como atendimento psicológico ao corpo discente. 

O NAP tem por objetivos:  

 Contribuir para a formação integral do discente, considerando aspectos 

sociais, emocionais e afetivos no percurso da formação acadêmica;  

 Promover um espaço de diálogo entre discentes, docentes, 

coordenadores de curso e diretores;  

 Assessorar, avaliar e apresentar propostas para o melhor desempenho 

dos discentes;  

 Atender, individualmente ou em grupo, os discentes, oferecendo um 

espaço para “escutar” e intervir frente às suas ansiedades relativas à formação 

acadêmica e vida pessoal;  

 Atender os familiares dos discentes a fim de esclarecer as 

intercorrências vivenciadas na Faculdade;  

 Orientar profissionalmente e academicamente; 



 

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel 
 

Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 
85806-080 – Cascavel – PR 

Fone: (45) 3036-3638 - Fax: (45) 3036-3636 
http://www.univel.br 

 

41 

 Fornecer aconselhamento psicológico. 

O NAP é composto por profissionais com formação nas áreas da Psicologia 

e Pedagogia.  

Além do atendimento especializado acima citado, o aluno tem o apoio 

extraclasse realizado pela Coordenação de Curso e pelos professores. 

 

1.10.2. Programa de Apoio Financeiro 

a) Programas de Apoio Financeiro (Bolsas) 

A Faculdade possui um Programa de Apoio Financeiro próprio, além de 

participar de programas institucionais, gerenciados pelo Poder Público Federal. 

Possui, ainda, diversas parcerias com empresas, órgãos públicos e entidades 

representativas de classe. É o que passamos a descrever:  

b) Financiamento Estudantil – FIES 

Programa do Ministério da Educação destinado a financiar a graduação no 

Ensino Superior de estudantes que não têm condições de arcar com os custos de 

sua formação e tenha participado do ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio.  

Trata-se de um programa existente apenas para alunos regularmente matriculados 

em instituições particulares cadastradas no Programa e que possuam avaliação 

positiva nos processos conduzidos pelo MEC. 

c) Programa Universidade Para Todos – PROUNI 

O PROUNI tem como finalidade a concessão de bolsas de estudo integrais e 

parciais (50%) a estudantes de cursos de graduação, em instituições privadas de 

educação superior com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo MEC e 

que tenha estudado e concluído seus estudos na escola publica, bem como ter 

participado do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM. 
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d) Plano Alternativo de Pagamento - PAP 

Com recursos próprios que visa à concessão do benefício da postergação 

de pagamento de, até, 50% da mensalidade para alunos do primeiro ano do curso 

que, por motivo justificado, não foram atendidos pelo FIES. Tal financiamento deverá 

ser ressarcido após a conclusão do curso e no mesmo prazo do benefício usufruído.  

e) Bolsa Desconto Família 

É um desconto concedido a alunos com parentesco de primeiro grau 

(cônjuge e/ou filhos) matriculados na Faculdade, desde que o pagamento da 

mensalidade seja efetuado até a data do vencimento.  

f) Bolsa de Estudos Para Funcionários 

A mantenedora, baseada na convenção coletiva, assegura aos seus 

funcionários bolsa parcial para realização de seus estudos. O programa tem por 

finalidade o incentivo ao desenvolvimento pessoal e profissional de seus 

funcionários, favorecendo a ampliação de suas habilidades e competências, por 

meio dos cursos oferecidos pela Faculdade.  

g) Bolsa Estágio na Faculdade  

A Faculdade visa apoiar os alunos que apresentam carência 

socioeconômica e disponibilidade para prestar serviços em diversos setores da 

FCSAC. O aluno recebe uma bolsa estudo/estágio na Faculdade, sem prejuízo de 

suas atividades acadêmicas. O termo de compromisso é válido por um ano, 

podendo ser renovado por mais um ano, de acordo com a indicação e/ou solicitação 

do setor assistido.  

h) Bolsa Egresso  

O acadêmico egresso da Faculdade tem um incentivo entre 10 e 20% para 

cursar um curso de pós-graduação Lato Sensu oferecido pela Faculdade e uma 

nova graduação. 
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1.10.3. Acompanhamento dos Egressos e Formação Continuada 

A Faculdade implantou um Programa de Acompanhamento do Egresso – 

PAE em conjunto com a ASSOCIAÇÃO DE EX-ALUNOS DA INSTITUIÇÃO – 

ASSEG. Esse programa tem como objetivo estreitar o relacionamento entre a 

UNIVEL e seus ex-alunos, desencadeando ações de aproximação, contato direto e 

permanente, por meio de todas as formas de comunicação possíveis, incluindo um 

espaço online. 

O PAE tem como principais objetivos: 

 Promover a autoavaliação através de instrumentos próprios sobre 

formação profissional realizada pela Faculdade, sua qualidade, e adequações dos 

currículos;  

 Avaliar o nível de satisfação dos egressos com a formação acadêmica 

adquirida; 

 Avaliar a qualidade do ensino e adequação dos currículos; 

 Levantar e analisar trajetórias profissionais; 

 Levantar e avaliar situações profissionais; 

 Acompanhar os alunos dos cursos de graduação da Faculdade que já 

estão aptos a ingressar no mundo do trabalho; 

 Acompanhar o interesse por estudos de educação continuada (cursos 

não formais e de pós-graduação Lato Sensu e Stricto Sensu). 

O PAE expressa o compromisso da Faculdade com o seu egresso, 

informando-lhe sobre notícias da sua área de formação, informações técnico-

científicas, eventos (jornadas, congressos, cursos de atualização, etc.), atividades 

de formação continuada, oportunidades, pós-graduação, perguntas a seu professor, 

além do contato com colegas da turma. O PAE visa, ainda, a organização de 

jornadas e congressos sobre temas atuais, de forma a manter o ex-aluno atualizado 

com o progresso no seu campo de atuação. 

Por outro lado, o ex-aluno, como profissional atuante no mercado, informa a 

Faculdade sobre os resultados alcançados e dificuldades encontradas após a 
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graduação, bem como sugestões para melhorar e garantir a qualidade em cada área 

de atuação. 

A Faculdade proporciona ao egresso incentivo na Pós-graduação Lato 

Sensu e em um, eventual, segundo curso de graduação bolsa egresso. Através da 

ASSEG os ex-alunos mantêm seu vínculo com a Faculdade, possibilitando o 

empréstimo de obras da biblioteca.  

São Políticas Institucionais da formação continuada da Faculdade:  

 Fomento à formação permanente para atender às necessidades do 

mercado de trabalho; 

 Criação de oportunidades e condições para a progressão dos egressos 

na carreira profissional, de forma a permitir a ascensão social;  

 Promoção da integração e da interpenetração entre educação e 

formação profissional, aproximando academia e mundo do trabalho;  

 Reconhecimento e disseminação da necessidade de renovação 

permanente dos conhecimentos como forma de combate ao risco de rápida 

obsolescência dos conhecimentos veiculados na formação superior, em virtude da 

dinâmica dos novos tempos;  

 Fomento à manutenção do vínculo entre egresso e a Faculdade, 

permitindo:  

a) Conhecer a opinião dos egressos sobre a formação recebida, tanto 

curricular quanto ética;  

b) Saber o índice de ocupação entre os egressos;  

c) Estabelecer relação entre a ocupação e a formação profissional recebida;  

d) Conhecer a opinião dos empregadores dos egressos, utilizando-a para 

revisar os Projetos Pedagógicos dos Cursos. 

 

1.10.4. Programa de Nivelamento 

O projeto é desenvolvido de forma contínua ao longo do período letivo, além 

de questões referentes à produção de texto que vão desde a organização até 

riqueza de ideias e coerência de Curso e pelos professores em regime de trabalho 
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de Tempo Integral, Tempo Parcial e Horista, com jornada semanal específica para 

atendimento ao aluno. 

Com o objetivo de recuperar as deficiências de formação dos ingressantes, 

a Faculdade oferece aos seus alunos cursos de nivelamento. 

São ministrados, anualmente, cursos de nivelamento em língua portuguesa 

e matemática básica. Estes cursos visam suprir as deficiências básicas dos alunos 

que não conseguem acompanhar adequadamente o aprendizado. Dessa maneira, 

acredita-se estar atendendo os alunos com deficiência de formação, garantindo sua 

permanência na vida acadêmica. 

a) Projeto Matemática Básica 

Ao contrário do que a maioria dos estudantes pensa, a Matemática é 

constituída por conceitos e não apenas por fórmulas ou métodos mágicos. Estes 

conceitos devem ser devidamente compreendidos, caso contrário, estudar esta 

disciplina será sempre uma tortura. 

O maior objetivo deste projeto é oferecer aos alunos que não tiveram uma 

formação adequada no ensino médio, conhecimentos e condições suficientes para 

um bom desempenho ao longo de seus cursos de graduação, apostando sempre na 

filosofia de que todo aprendizado é eficaz quando da valorização da parte básica e 

do seu devido aprofundamento. 

Os cursos de nivelamento são oferecidos de forma continuada ao longo do 

ano letivo enquanto perdurar as deficiências e de forma gratuita para o aluno. 

b) Projeto Nivelamento de Português 

A Língua Portuguesa é o nosso mais habitual e completo meio de 

comunicação e expressão de ideias e sentimentos, é um sistema dinâmico, com 

organização própria (gramática), que está em constante uso (leitura e produção – 

oral e escrita). 

Pensando nisso é desenvolvido na Faculdade o projeto de nivelamento, que 

participarão os alunos que possuem deficiência gramatical. Seu maior objetivo é 

tornar a Língua Portuguesa um instrumento real de expressão, ganhando 

organização, clareza e fluência. 
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1.10.5. Diretório Central dos Estudantes 

Diretório Central dos Estudantes – DCE é uma entidade estudantil que 

representa todos os estudantes (corpo discente) da instituição. 

O DCE será regido por Estatuto próprio por ele e elaborado e aprovado na 

forma da lei, conforme artigo 60 do Regimento da Faculdade. 

 

 

1.11. AÇÕES DECORRENTES DOS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO DO CURSO 
 

 Objetivando instaurar um processo sistemático e contínuo de 

autoconhecimento e melhoria do desempenho acadêmico, a Faculdade  desenvolve   

o Programa de Avaliação Institucional, envolvendo toda a comunidade acadêmico, 

coordenado pela Comissão Própria de Avaliação – CPA. A Avaliação Institucional, 

entendida como um processo criativo de autocrítica da Instituição objetiva garantir a 

qualidade da ação acadêmica que se materializa como uma forma de se conhecer, 

identificando potencialidades e fragilidades, que fornecem subsídios para a 

prestação de contas à comunidade acadêmica e a sociedade. A operacionalização 

da avaliação institucional dá-se através da elaboração/revisão e aplicação de 

questionários eletrônicos para aferição de percepções ou de graus de satisfação 

com relação com relação à prática docente, a gestão da coordenação do curso, 

serviços oferecidos pela Faculdade e política/programas institucionais, as dimensões 

estabelecidas pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES 

envolvendo todos os segmentos partícipes em consonância como Projeto 

Pedagógico do CST em Design Gráfico. 

 A avaliação sistematizada dos cursos e dos professores é elaborada pela 

CPA, cuja composição contempla a participação de segmentos representativos da 

comunidade acadêmica, tais como: docentes, discentes, coordenadores de cursos, 

representantes de áreas, funcionários técnico-administrativos e representante da 

sociedade.  Os resultados da avaliação docente, avaliação dos coordenadores de 

cursos e da avaliação institucional são amplamente divulgados pela instituição. Além 

disso, o curso de Design Gráfico bem como seu Projeto Pedagógico é avaliado a 
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cada semestre letivo por meio de reuniões sistemáticas da Coordenação com o 

Núcleo Docente Estruturante, Colegiado de Curso, corpo docente, corpo discente, 

direção e técnicos dos diversos setores envolvidos. Essa ação objetiva avaliar e 

atualizar o Projeto Pedagógico do Curso - PPC, identificando fragilidade para que 

possam ser planejadas novas e estratégicas e ações, com vistas ao aprimoramento 

das atividades acadêmicas, necessárias ao atendimento das expectativas da 

comunidade acadêmica. Aspectos como concepção, objetivos, perfil profissional , 

currículo, ementas, conteúdos, metodologias de ensino e avaliação, bibliografia, 

recursos didáticos, laboratórios, infraestrutura física e recursos humanos são 

discutidos por todos que fazem parte da unidade acadêmica, visando alcançar os 

objetivos propostos, e adequando-os ao perfil profissional do egresso. Essas ações 

visam à coerência dos objetivos e princípios preconizados e sua consonância com o 

Projeto Pedagógico Institucional (PPI), as Diretrizes Curriculares Nacionais e as 

reflexões empreendidas com base nos relatórios de avaliação externa, além de 

formar profissionais comprometidos com o desenvolvimento econômico, social e 

político do Estado, da Região e do País., Nessa perspectiva, são observados os 

seguintes indicadores de qualidade do processo de ensino-aprendizagem: a) 

domínio de conteúdo; b) prática docente (didática); c) cumprimento do conteúdo 

programático; d) pontualidade; e) assiduidade; f) relacionamento com os alunos. 

 O comprometimento de todos com o Projeto Pedagógico é obtido através de uma 

ampla divulgação do seu conteúdo nas discussões, encontros, reuniões e na própria 

dinâmica do Projeto do Curso, buscando cada vez mais a participação, o 

envolvimento dos professores e dos alunos quanto à conduta pedagógica e 

acadêmica mais adequada para alcançar os objetivos propostos. O envolvimento da 

comunidade acadêmica no processo de construção, aprimoramento e avaliação do 

PPC vêm imbuídos do entendimento de que a participação possibilita o 

aperfeiçoamento do mesmo. Nessa direção, cabe ao Colegiado e ao NDE, a partir 

da dinâmica em que o Projeto Pedagógico é vivenciado, acompanhar a sua 

efetivação e coerência junto ao Plano de Desenvolvimento Institucional e Projeto 

Pedagógico Institucional, constituindo-se etapa fundamental para o processo de 

aprimoramento. 
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Autoavaliação  dos Cursos 

A Avaliação Institucional e, também, a autoavaliação dos seus cursos de 

graduação, pós-graduação e extensão ofertados devem ser uma exigência a ser 

cumprida e ao mesmo tempo útil para a tomada de decisões, no sentido de correção 

ou confirmação de rumos, e de medidas visando manter e aprimorar os pontos fortes 

e eliminar os pontos fracos da instituição. 

Para que este trabalho pudesse se tornar realidade, a Faculdade instituiu a 

Comissão Própria de Avaliação (CPA), atendendo à lei do SINAES (Lei nº 10.861 de 

14 de abril de 2004), órgão de natureza consultiva, com atribuições de elaboração, 

implementação, aplicação e monitoramento do processo de autoavaliação 

institucional na Faculdade. 

Dentre as etapas previstas no projeto desenvolvido pela CPA, podemos 

destacar o cumprimento das seguintes fases: 

 Elaboração do regulamento para a CPA. 

 Elaboração do projeto pela CPA. 

 Estudo das diretrizes do SINAES, CONAES e INEP, além das 

legislações disponíveis sobre o assunto. 

 Sensibilização junto à comunidade acadêmica sobre a importância da 

avaliação institucional, realizada através da produção de cartazes, banners, Internet, 

reportagens em jornais e revistas, reunião com líderes de classe para efeito cascata, 

reunião com coordenadores e colegiados dos cursos. 

 Elaboração dos questionários para pesquisa quantitativa – discentes, 

docentes e técnico-administrativo. 

 Coleta, organização, processamento de informações, elaboração de 

relatórios das atividades referentes à avaliação de cursos, programas e setores. 

Realiza-se também a análise qualitativa das questões subjetivas. 

 Divulgação dos resultados preliminares através de banners, Internet, 

reportagens em jornais e revistas. 

 Apresentação e discussão dos resultados nos Colegiados de Cursos, 

Direção Geral, Coordenação Pedagógica e Mantenedora. 
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 Análise dos relatórios das comissões externas de autorização e 

reconhecimento dos cursos ocorridos na Faculdade. 

 Elaboração do relatório anual de autoavaliação, o que vêm contemplar 

a consolidação do processo avaliativo na Faculdade, através de um balanço crítico 

decorrente dos resultados alcançados pela Instituição através da discussão, de 

análise e interpretação dos dados advindos das etapas realizadas até o momento 

pela CPA. Este relatório atende ao solicitado pelo MEC e disponibilizado no sistema 

e-MEC. 

 Estabelecimento de novos rumos para Faculdade através do Plano de 

Ação recomendado pela CPA à Mantenedora e Direção Geral da Faculdade. 

 Em decorrência da autoavaliação, ENADE, CPC entre outras, são 

consideradas os pontos fortes e fracos para melhoria do Projeto Pedagógico do 

Curso. 

Desta maneira, as avaliações das atividades acadêmicas realizadas pelo 

curso de graduação são realizadas anualmente com a aplicação de instrumento 

desenvolvido pela CPA, adequados ao previsto no SINAES, nas 3 dimensões 

previstas para os cursos de graduação (1. Organização Didático-Pedagógica, 2. 

Corpo Docente e 3. Infraestrutura) e aplicados aos atores do processo. Dependendo 

do aspecto avaliado, estes atores podem ser o corpo discente, o corpo docente e os 

coordenadores de cursos; a CPA organiza diferentes tipos de instrumentos de coleta 

de dados para cada ator. 

As informações coletadas são tabuladas, compiladas e analisadas pela 

CPA, que elabora relatórios descritivos, encaminhados a todos os níveis de gestão 

da Faculdade, para que sejam utilizados como subsídios no processo de tomada de 

decisões e no planejamento contínuo da Instituição. Quanto à divulgação para o 

público interno, esta é realizada com a ampla difusão das informações em forma de 

tabelas e gráficos, afixados em locais de grande circulação de pessoas em todo o 

campus e no site da Instituição. 

 

Metodologia 
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A metodologia empregada nestas avaliações, incluindo análise e tratamento 

de dados e a elaboração de instrumentos específicos, segue o que dita o Programa 

de Avaliação Institucional da CPA, que mantém compatibilidade com o SINAES e 

com outras normas editadas pelos órgãos governamentais reguladores desta 

atividade. 

A metodologia de autoavaliação, no âmbito da Faculdade, passa pelas 

etapas de planejamento, sensibilização, desenvolvimento e consolidação, conforme 

orientações previstas nos documentos já citados.  

No tratamento de dados e na análise são empregadas técnicas de análise 

estatística multivariáveis que permitam identificar com a maior realidade possível os 

aspectos fortes, fracos e os que necessitam de atenção antes de se tornarem fracos, 

facilitando o estabelecimento de estratégias para correção de rumos, além de 

servirem de realimentação para o planejamento institucional. 

A etapa de desenvolvimento do processo de avaliação ocorre internamente 

no âmbito da CPA, onde são elaborados os instrumentos de avaliação e seu 

processo de aplicação. Concluída esta fase, passa-se a aplicar os instrumentos, 

colher os dados e informes que passam a ser analisados e discutidos, objetivando 

elaborar os relatórios parciais de autoavaliação. 

A etapa de consolidação consiste de um curto período de aprofundamento 

de avaliação sobre aspectos que tenham produzido dúvidas e incertezas, para 

finalmente se concluir a elaboração do relatório final. 

Esse relatório é encaminhado à Direção Geral e aos Coordenadores dos 

Cursos. Com base nos resultados, é elaborada uma série de ações saneadoras no 

que concerne aos pontos detectados como não adequados no processo de 

avaliação.  

Dentro desta etapa, a CPA/Faculdade, com a participação dos diversos 

setores do público interno, passa a realizar uma análise crítica do processo e dos 

instrumentos utilizados, na procura do seu aperfeiçoamento para dar continuidade à 

autoavaliação institucional. 

Do ponto de vista metodológico o processo avaliativo contempla não 

somente os aspectos documentais como ainda a percepção dos diversos segmentos 

constituintes da comunidade acadêmica.  
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1.12. TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – TICS - NO 
PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 

A Faculdade atenta à crescente necessidade de inserção dos recursos de 

tecnologia da informação e comunicação - TIC’s - para auxiliar no ensino de 

competências fundamentais para a sobrevivência do profissional moderno implantou 

o sistema acadêmico (RM), que tem como objetivo gerenciar todas as informações 

acadêmicas. Através dele, os alunos, professores e secretaria têm acesso às 

informações acadêmicas em tempo real, todos os dias e de qualquer local. 

Neste sistema é possível lançar notas, frequência e disponibilizar materiais e 

tarefas para os alunos além de disponibilizar uma interface para a realização de 

atividades complementares e avaliações institucionais. Esta ferramenta de 

Tecnologia da Informação, que tem por objetivo auxiliar a construção e a dinâmica 

das aulas e atividades, compreende entre outras facilidades: 

I. Possibilitar que as atividades previstas e programadas pelos docentes 

sejam disponibilizadas, via Sistema, com antecedência, de forma a otimizar os 

encontros entre docentes e discentes; 

II. Possibilitar que as atividades trabalhadas fiquem à disposição dos alunos 

durante todo o curso podendo ser revistas a qualquer momento; 

III. Permitir a inclusão de instrumentos diversos de aprendizagem tais como 

artigos, links, vídeos, filmes, grupos de discussão; 

IV. Facilitar o desenvolvimento da autoaprendizagem; 

V. Permitir o acompanhamento, pela coordenação de curso, de todas as 

atividades programadas e executadas; 

VI. Possibilitar atividades de recuperação de estudos e de nivelamento; 

VII. Possibilitar o acompanhamento das atividades desenvolvidas pelos 

docentes. 

Todos os alunos têm acesso aos laboratórios de informática e biblioteca 

para utilização de editores de texto, planilhas eletrônicas, criadores de apresentação 

necessária na elaboração de atividades acadêmicas. A inserção destas novas 

tecnologias da informação e comunicação permite a utilização de recursos 
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telemáticos que facilitam a aprendizagem cooperativa, e a integração de todos os 

entes do ensino e educação.  

Os Laboratórios de Informática da Faculdade buscam promover e 

disponibilizar o acesso à informação com qualidade, apoiando e colaborando com as 

atividades de ensino, pesquisa e extensão da Instituição.  

O acesso a todas as estações de trabalho e seus recursos (tanto de software quanto 

de hardware), conta de usuário, arquivos pessoais e acesso a internet, estão 

disponíveis através das tarefas executadas pela estrutura de servidores. 

 

1.13. AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

O sistema de avaliação do curso deverá privilegiar um processo contínuo e 

global, buscando a interdisciplinaridade. Esse sistema acompanha os critérios 

estabelecidos nas DCNs, que pressupõem a formação de um discente com visão 

crítica, estimulando o interesse pelo desenvolvimento do conhecimento e buscando 

incorporar a concepção corrente de que não há limitação entre as diversas áreas do 

saber, visto que esta área de conhecimento não é saber estático e está em 

permanente construção. Além disso, deve ser implementada uma forma de 

avaliação global periódica do corpo docente e discente, envolvendo todas as 

disciplinas e matérias do curso, implementando a permanente atualização do 

conteúdo, dos métodos didático-pedagógicos adotados e a unificação dos 

programas. 

A avaliação da aprendizagem é um elemento importante do processo 

educativo e na Faculdade ela se fundamente nos seguintes critérios: 

1. Atividades de avaliação e acompanhamento do desempenho 

compreendido como novos momentos de aprendizagem; 

2. Procedimentos de avaliação realizados no decorrer dos processos de 

formação, com a perspectiva de feedback das ações em desenvolvimento; 

3. Utilização dos resultados da avaliação para melhoria das atividades 

acadêmicas; 
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4. Inserção dos processos de avaliação no contexto da avaliação 

institucional. 

A avaliação é parte integrante do processo de formação, uma vez que 

possibilita a aprendizagem dos futuros profissionais, de modo a favorecer seu 

percurso e regular as ações de sua formação e tem, também, a finalidade de 

certificar sua formação profissional. A avaliação não tem a finalidade de punir os que 

não alcançam o que se pretende, mas a ajudar cada aluno a identificar melhor as 

suas necessidades de formação e apreender o esforço necessário para realizar sua 

parcela de investimento no próprio desenvolvimento profissional. 

Assim sendo, o conhecimento dos critérios utilizados e a análise dos 

resultados e dos instrumentos de avaliação e autoavaliação são importantes, pois 

favorecem a consciência do profissional em formação sobre o seu processo de 

aprendizagem. 

A avaliação busca possibilitar ao aluno conhecer e reconhecer seus próprios 

métodos de pensar, utilizados para aprender, desenvolvendo capacidade de auto-

regular a própria aprendizagem, descobrindo e planejando estratégias para 

diferentes situações. 

O que se pretende avaliar não é só a quantidade de conhecimento 

adquirido, mas a capacidade de acioná-los e de buscar outros para realizar o que é 

proposto. Portanto, os instrumentos de avaliação só cumprem com sua finalidade se 

puderem diagnosticar o uso funcional e contextualizado dos conhecimentos. 

Avaliar competências profissionais é sem dúvida mais difícil do que avaliar 

conteúdos convencionais, mas há muitos instrumentos para isso. Algumas 

possibilidades: identificação e análise de situações complexas e/ou problemas em 

uma dada realidade; elaboração de projetos para resolver problemas identificados 

num contexto observado; elaboração de uma rotina de trabalho semanal a partir de 

indicadores oferecidos pelo formador; definição de intervenções adequadas e 

alternativas às que forem consideradas inadequadas; planejamento de situações 

consoantes com um modelo teórico estudado; reflexão escrita sobre aspectos 

estudados, discutidos e/ou observados em situação de estágio; participação em 

atividades de simulação. 
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A verificação da aprendizagem é feita por componente curricular, incidindo 

sobre a frequência e o aproveitamento. São componentes curriculares obrigatórios 

as Disciplinas, Estágios, Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e Atividades 

Complementares, seguem as normas estabelecidas em seus respectivos 

regulamentos específicos. Em relação às disciplinas, o Professor, a seu critério ou a 

critério da Coordenação de Curso, pode promover trabalhos, exercícios e outras 

atividades em classe e extraclasse, podendo ser computados nas notas ou 

conceitos das verificações parciais. 

Independentemente dos demais resultados alcançados, é considerado 

reprovado nas disciplinas, o aluno que não obtenha frequência de, no mínimo, 75% 

(setenta e cinco por cento) das aulas e atividades ministradas. 

O aproveitamento é avaliado através de acompanhamento contínuo do 

aluno e dos resultados por ele obtidos nas avaliações realizadas durante o período 

letivo. Compete ao professor da disciplina elaborar e aplicar os instrumentos de 

avaliação de acordo com o PPC e o seu plano de ensino. Também poderão ocorrer 

avaliações organizadas pelo curso, através do NDE ou do Colegiado do Curso. 

Os instrumentos de avaliação da aprendizagem, respeitado o projeto 

pedagógico do curso, podem compreender: 

 

 Prova escrita ou oral; 

 Seminários; 

 Trabalhos práticos; 

 Pesquisa; 

 Elaboração de relatório, artigo, monografia, dissertação ou tese; 

 Outros instrumentos de avaliação. 

 

É obrigatória a atribuição de, pelo menos, 1 (uma) nota por bimestre no 

período de realização da disciplina, para os cursos regulares de graduação. Caberá 

ao professor, conforme o PPC e o Plano de Ensino da Disciplina, organizar as 

atividades necessárias para medir o desempenho do aluno na disciplina, devendo 

compor a nota bimestral com provas, exercícios em classe e domiciliares, 

participações em atividades práticas e outros métodos que forem necessários. 
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A média semestral de aproveitamento em cada disciplina é obtida mediante 

média simples das notas bimestrais realizadas no semestre letivo. 

É considerado promovido por média o aluno que obtenha, em cada 

disciplina, média das notas igual ou superior a 7,0 (sete) e frequência mínima de 

75% (setenta e cinco por cento) do total das aulas e demais atividades ministradas. 

Fica sujeito ao exame final o aluno que obtenha nas disciplinas, média das 

notas igual ou superior a 4,0 (quatro) e inferior a 7,0 (sete) e frequência mínima de 

75% (setenta e cinco por cento) das aulas e demais atividades ministradas. 

Quando o aluno realizar exame final, a média para aprovação será 

resultante da média aritmética entre a nota desse exame e a média obtida 

anteriormente no final do programa de aprendizagem, sendo que o resultado deverá 

ser igual ou superior a 6,0 (seis). O aluno que não atingir média de aprovação deve 

repetir integralmente a disciplina nos semestres seguintes. 

 

Formas de Acesso ao Curso 

A Faculdade utiliza como formas de acesso aos seus Cursos de Graduação, 

atendendo à legislação em vigor e ao Regimento Institucional, as variadas 

possibilidades de seleção de candidatos considerando-se o Ensino Médio. Dentre as 

formas de ingresso utilizadas, destacam-se:  

a) Vestibular. 

Neste processo a Faculdade visa selecionar candidatos, dentre os 

estudantes que hajam concluído, no mínimo, curso do Ensino Médio ou equivalente, 

mediante aplicação de provas que avaliem conhecimentos comuns às diversas 

formas de educação desse grau de ensino. Os programas das provas versam sobre 

matéria do nível médio do ensino brasileiro. Os alunos são convocados através de 

edital e o processo seletivo é realizado pela própria Faculdade. 

 

b) ENEM 

A Faculdade também se propõe a utilizar os resultados do Exame Nacional 

do Ensino Médio como parte dos processos seletivos para ingresso de candidatos 
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nos seus Cursos de Graduação. A forma de utilização do ENEM é descrita em 

editais de convocação aos interessados. 

A Faculdade atende a Portaria Normativa nº 40, de 12/12/2007, alterada 

pela Portaria Normativa MEC nº 23, de 01/12/2010 publicada em 29/12/2010. 

 

 

2. Dimensão 2: CORPO DOCENTE E TUTORIAL 
 

2.1. ATUAÇÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - NDE 

O Colegiado de Curso é o órgão de coordenação didática de cada Curso, 

presidido pelo Coordenador do Curso. O Colegiado de Curso é composto pelos 

membros docentes de cada Curso e,por um representante do corpo discente, 

reunindo-se, ordinariamente, duas vezes por semestre e, extraordinariamente, 

mediante convocação de seu presidente ou a requerimento de, pelo menos um 

quarto de seus membros.O representante do corpo discente é indicado pelos seus 

pares e tem mandato de um ano, vedada a sua recondução.  

O Colegiado do Curso é assessorado pelo Núcleo Docente Estruturante do 

Curso -NDE, designado por Portaria expedida pelo Diretor Geral, cujas atribuições 

estão previstas em Resolução específica da Faculdade.  

O Núcleo Docente Estruturante – NDE é composto com pelo menos 5 

docentes do curso, de elevada formação e titulação, contratados em tempo integral 

ou parcial, que respondem mais diretamente pela concepção, implementação e 

consolidação do projeto pedagógico do curso, conforme resolução CONAES número 

01, de 17 de junho de 2010. 

O Núcleo Docente Estruturante se reúne no mínimo uma vez por semestre 

para: 

 Avaliar a consolidação do perfil profissional do egresso do curso. 

 Zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes 

atividades de ensino constantes no currículo; 

 Indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa 

e extensão, oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado de 
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trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas à área de conhecimento do 

curso; 

 Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os 

Cursos de Graduação. 

 Atualizar periodicamente o projeto pedagógico do curso. 

 Conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação no 

Colegiado de Curso, sempre que necessário. 

 Promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando os 

eixos estabelecidos pelo projeto pedagógico. 

O NDE também é o responsável pela análise dos conceitos do curso, 

avaliação interna e externa, principalmente os resultados do Exame Nacional de 

Desempenho do Estudante (ENADE), para tomada de decisões quanto às melhorias 

necessárias para o curso. 

 

2.2. ATUAÇÃO DO COORDENADOR 
 

O coordenador do curso tem consciência de que não deve atuar somente 

como gestor de recursos e articulador, mas também como gestor de potencialidades 

e oportunidades internas e externas. Portanto, ele é o primeiro a favorecer e 

implementar mudanças que aumentem a qualidade do aprendizado contínuo pelo 

fortalecimento da crítica e da criatividade de todas as pessoas envolvidas no 

processo, ou seja, alunos, docentes, funcionários, corpo administrativo, corpo 

financeiro, entre outros.  

Cabe a ele, também, incentivar a produção de conhecimentos, nesse 

cenário global de intensas mudanças e incentivar a comunidade acadêmica à 

implementação de ações solidárias que concretizem valores de responsabilidade 

social, justiça e ética. Do coordenador espera-se o desenvolvimento de várias 

atividades capazes de articular todos os setores e fortalecer a coalizão do trabalho 

em conjunto, para incrementar a qualidade, legitimidade e competitividade do curso, 

tornando-o um centro de eficiência, eficácia e efetividade rumo à busca da 

excelência. 
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De acordo com o Regimento, cabe ao coordenador, como presidente do 

Colegiado do Curso: participar, com direito a voz e voto, das reuniões; representar o 

Colegiado junto à Direção; executar e fazer executar as decisões aplicáveis ao 

Colegiado; orientar, coordenar e fiscalizar todas as atividades de ensino e extensão, 

no âmbito do Colegiado; cooperar com os demais Colegiados de Curso da 

Faculdade na organização, orientação e fiscalização das atividades de ensino e 

extensão de interesse comum; exercer, no âmbito do Colegiado, a ação disciplinar; 

Exercer as atribuições prevista no Regimento e demais atribuições que lhe sejam 

próprias. 

A Coordenação de Curso é exercida por um Coordenador, designado pelo 

Diretor Geral, para um mandato de dois anos, podendo ser reconduzido. No ANEXO 

A (Perfil do Coordenador do Curso), ao final deste PPC, consta o detalhamento do 

coordenador, seu nome, titulação, regime de trabalho, carga horária semanal, 

formação acadêmica e experiência profissional. 

O Coordenador possui 20 horas semanais específicas para gestão do 

Curso. 

 

2.3. REGIME DE TRABALHO DO COORDENADOR DO CURSO 

O Coordenador de curso possui 20 horas semanais cada, específicas para 

gestão do curso. 

 

2.4. TITULAÇÃO DO CORPO DOCENTE DO CURSO 

No ANEXO C (Perfil do Corpo Docente do Curso), ao final deste PPC, consta 

o detalhamento dos docentes ativos que atuam no curso, com os nomes, titulação, 

formação acadêmica e experiência profissional. 

Na Faculdade nas pastas individuais dos docentes, constam o Currículo 

Lattes atualizado, bem como os comprovantes dos títulos (diplomas e certificados) e 

da experiência profissional. 
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2.5. TITULAÇÃO DO CORPO DOCENTE DO CURSO – PERCENTUAL DE 

DOUTORES  

 

O curso possui 2 doutores, o que dá um percentual de 15% de doutores. 

 

2.6. REGIME DE TRABALHO DO CORPO DOCENTE DO CURSO 

Os professores contratados em regime de tempo integral ou parcial na Faculdade 

participam de outras atividades além da docência, que podem estar voltadas para 

trabalhos de pesquisa e iniciação científica, projetos de extensão, orientação de 

monitoria e de Trabalhos de Conclusão de Curso, atendimento aos alunos, tutoria 

nos cursos EAD ou mesmo assumir tarefas administrativas, na coordenação de 

estágios, fazendo parte do colegiado e do NDE, auxiliando assim a Coordenação do 

Curso. Além das aulas ministradas, todos os professores participam das reuniões 

administrativas do curso, do planejamento pedagógico e ainda dedicam horas às 

atividades inerentes à docência, tais como, organização dos planos de ensino, 

elaboração dos roteiros de aulas, preparo das aulas e das avaliações, correções de 

trabalhos e provas, atendimento ao aluno, bem como lançamento de notas e 

frequência. Ademais, alguns professores, em especial aqueles com titulação Stricto 

Sensu, ministram também módulos na pós-graduação, respeitando a especialidade 

e a experiência profissional de cada um. Nas atividades realizadas extraclasse o 

professor é incentivado a produzir materiais didáticos, desenvolver projetos de 

pesquisa, participar em eventos científicos, apresentar e publicar trabalhos, que irão 

contribuir para sua produção técnica-científica. 

A Mantenedora, mediante proposta da Faculdade, fixa o número de cargos do 

magistério superior conforme os seguintes regimes de trabalho: 

I - Regime de Tempo Integral (TI): Docentes contratados com 40 horas semanais de 

trabalho na mesma instituição, nelas reservado pelo menos 50% do tempo para 

estudos, pesquisa, trabalhos de extensão, gestão, planejamento, avaliação e 

orientação de alunos; 

II - Regime de Tempo Parcial (TP): Docentes contratados com 12 horas ou mais de 

trabalho na mesma instituição, nelas reservado pelo menos 25% do tempo para 
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estudos, pesquisa, trabalhos de extensão, gestão, planejamento, avaliação e 

orientação de alunos; 

III - Regime Horista (TH): Docentes contratados pela instituição exclusivamente para 

ministrar horas-aula, independentemente da carga horária contratada ou que não se 

enquadre nos outros regimes de trabalho acima definidos. 

  
2.7. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DO CORPO DOCENTE 

 

 A maioria dos docentes do curso apresenta experiência fora do magistério 

superior. 

 
2.8. EXPERIÊNCIA DE MAGISTÉRIO SUPERIOR DO CORPO DOCENTE 

 

Os docentes do Curso apresentam formação e experiência adequadas para 

as disciplinas que ministram.  

A maioria dos docentes possui experiência no magistério superior, os 

docentes que não tem experiência didática apresentam um currículo fundamentado 

em cursos de pós-graduação (Stricto Sensu) e/ou experiência profissional não 

docente. Com o corpo docente formado por profissionais que atuam no mercado de 

trabalho, especialmente aqueles com formação específica no Curso, a experiência 

profissional do docente enriquece a prática dos alunos. 

 

2.9. FUNCIONAMENTO DO COLEGIADO DE CURSO OU EQUIVALENTE 
 

 Da Composição do Colegiado  

De acordo com o Regimento, os Colegiados de Curso são órgãos consultivos e 

deliberativos, no âmbito dos cursos de graduação, sendo constituído: 

I. Pelo Coordenador de Curso, como Presidente; 

II. Por um (1) representante discente, indicado pelos representantes de turma; 

III. Por todos os professores ativos do curso. 

O Colegiado de Curso funciona com a presença da maioria de seus membros e 

decide por maioria de votos dos presentes. 

  

 Das competências do Colegiado de Curso 

Compete aos Colegiados de Curso de acordo com o regimento: 
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I. Opinar sobre assuntos pertinentes que lhe sejam submetidos pelo Gestor; 

II. Deliberar como órgão de recurso de Curso; 

III. Deliberar sobre o Projeto Pedagógico, no âmbito de sua competência, e 

enviá-lo ao Gestor que o submeterá ao Conselho para aprovação; 

IV. Emitir parecer sobre representação contra professor em grau de recurso; 

V. Avaliar sistematicamente a qualidade e a eficácia do curso em funcionamento 

e o aproveitamento dos alunos, propondo, ouvido o Gestor da Unidade, ações 

que visem ao aprimoramento do trabalho pedagógico; 

VI. Formular proposta de recuperação dos alunos de menor rendimento ao gestor 

da unidade; 

VII. Aprovar, no âmbito de sua competência, as normas sobre estágio 

supervisionado (quando houver). 

 

2.10. PRODUÇÃO CIENTÍFICA, CULTURAL OU TECNOLÓGICA  

No que diz respeito à Produção científica, cultural, artística e ou tecnológica, 

o CST em Design Gráfico na modalidade presencial, da Faculdade, têm como meta 

a realização de atividades que visam instigar o espírito de investigação científica, 

inerente ao ensino de qualidade. 

Igualmente o Centro de Pesquisa e Extensão - CEPE da Faculdade, visando 

contribuir para o avanço científico-tecnológico, norteado por princípios éticos, 

valorizando e qualificando a instituição perante a comunidade acadêmico-científica, 

em conformidade com suas finalidades torna público no inicio de cada semestre o 

edital, que normatiza os procedimentos para apresentação de Projetos de Pesquisa, 

Extensão e Iniciação Científica com a participação de professores e acadêmicos. 

 

 
 
3. Dimensão 3: INFRAESTRUTURA 
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3.1. INSTALAÇÕES GERAIS 

A Faculdade é localizada à Avenida Tito Muffato, 2317, Bairro Santa Cruz, 

Cascavel/PR, conta com área total  de 97.682,84 m²,  com área construída 

de 22.002,48 m²,estacionamento para carros e motos gratuitamente aos acadêmicos 

com 17.000 m², área livre para futuras construções 58.680,36 m². 

Figura: Instalações gerais 

Infraestrutura N° ÁREA CAPACIDADE 

HORÁRIO DE 
FUNCIONAMENTO 

M T N 

Salas de 
aula 

até 60 alunos 86 6.880m² 60 / alunos X  X 

de 60 a 100 alunos 1 120m² 100 / alunos X  X 

SAJU 1 280m² 100 / alunos X X X 

Empresa Júnior 1 22m² 10 pessoas X X X 

Auditório 1 1.050m² 528 pessoas X X X 

Salas de professores 2 140m² 80 pessoas X X X 

Salas de coordenadores de curso 12 320m²  X X X 

Biblioteca 1 500m²  X X X 

Laboratórios de Informática 10 800m² 60 / alunos X X X 

Laboratórios Específicos 16 960m² 30 / alunos X X X 

Instalações Sanitárias 32 512m²  X X X 

Outras áreas:       

   - Direção Geral 1 30m²  X X X 

   - Diretoria de Desenvolvimento 1 30m²  x x x 

   - Mantenedora 1 30m²  x X X 

   - Coordenação Pedagógica 1 15m²  X X X 

   - Coordenação da CPA 1 6m²   X X 

   - Cozinha 1 50m²  x x x 

   - Núcleo de Ensino à Distância  1 20m²  x x x 

   - Pós-Graduação 1 160m²  X X X 

   - Contabilidade 1 90m²  X X  

   - Núcleo de Prática Jurídica 1 280m²  X X X 

   - Cartório Modelo 1 46m²  X X X 

   - Secretaria Acadêmica 1 160m²  X X X 

   - Tesouraria 1 30m²  X X X 

   - Sala p/ Atendimento (Prouni, 
FIES, PAP) 

1 30m²  X X X 

   - Protocolo 1 10m²  X X X 

   - Sala de Assessoria de Imprensa 1 10m²  X X X 

   - Praça de Alimentação 1 1.300m²  X X X 

   - Reprografia 1 50m²  X X X 

   - Sala Sistema RM 1 16m²  X X x 

   - Sala de Reuniões 1 20m²  X X x 

   - Sala p/ Setor de Compras, 
Administrativo e Financeiro 

1 50m²  X X X 

   - Sala p/ Direção e Secretaria da 
Escola da Magistratura 

1 20m²   X X 

Total (Área Construída)  14.037 m²     
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As edificações são compostas de:    

 Bloco A: 2 pavimentos, medindo aproximadamente 835 m², com 09 salas 

de aulas; diversos ambientes para apoio administrativo; 1 sala para Departamento 

de Recursos Humanos; 1 sala para Secretaria Acadêmica (administração interna); 1 

sala para Departamento Financeiro; 1 ambiente para atendimento da Secretaria 

Acadêmica e Tesouraria; 1 sala ampla para professores; 1 sala para Coordenação 

da CPA; 7 Salas para Coordenadores; 1 sala para o setor de Evasão de Alunos; 1 

sala para o Cartório Modelo; 1 sala para o Núcleo de Práticas Jurídicas; 1 sala para 

Direção Geral; 1 sala para Mantenedora; 1 sala para Direção de Desenvolvimento; 1 

sala para Coordenação Pedagógica; 1 sala ampla para o NEAD; 1 auditório para 

528 pessoas; 1 reprografia; 1 biblioteca; 1 protocolo; 3 laboratórios específicos; 1 

sala para o RM; 7 laboratórios de Informática; 1 sala para Psicóloga Institucional; 1 

sala para Negociação (Prouni, FIES e PAP); 1 sala para Assessoria de Imprensa; 1 

sala do Núcleo de Informática; 8 sanitários(masculino, feminino e portadores de 

necessidades especiais); escadaria e elevador; 1 sala monitoramento das câmeras; 

1 sala ampla para Pós-Graduação Lato Sensu; 1 sala para Contabilidade; 1 

Cozinha; 1 sala para o DCE e 1 sala de apoio aos motoristas. 

 Bloco B: 3 pavimentos, medindo aproximadamente 4.616 m², onde se 

encontram 53 salas de aula; 1 laboratório de Contábeis; 1 sala de apoio à 

Informática; 1 sala de professores; 1 brinquedoteca; 4 laboratórios da Gastronomia; 

4 laboratórios para o curso de Artes compartilhado com a Pedagogia ; 1 sala 

destinada a Pastoral Universitária; 12 sanitários (masc./feminino e portadores de 

necessidades especiais); e áreas amplas para circulação, servidas por escadaria, 

rampa. As instalações prediais foram projetadas para atender às finalidades 

educacionais e as especificações técnicas quanto às dimensões, à iluminação, à 

ventilação e acústica, à climatização, carteira estofada, quadro branco, equipada 

com multimídia, todo o espaço físico é adequado as condições necessárias para a 

comodidade do alunado. 

 Bloco C: 3 pavimentos medindo aproximadamente 5.000 m2, onde se 

encontram 24 salas de aulas; 12 sanitários (masc./feminino e portadores de 

necessidades especiais); escadaria e elevador. Além disso, o espaço físico é 

adequado ao número de usuários que transitam nos ambientes da instituição. 
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 Bloco D: um espaço em construção que será destinado para finalidades 

educacionais, a ser definida medindo aproximadamente 1.300 m² e um subsolo com 

3 laboratórios dos cursos de Gestão Ambiental, Artes, Licenciatura e Pedagogia e 2 

salas destinadas a laboratórios a definidos, medindo aproximadamente 434 m².  

 Outras Áreas: 1 Praça de alimentação; 1 Guarita no portal de entrada; 4 

Geradores a diesel e Estacionamento com área de aproximadamente 17.000 m², 

que proporciona maior comodidade e segurança, com espaço para todos os alunos 

que utilizam veículo próprio, além de espaço específico para motos. 

 Condições de Acesso para Portadores de Necessidades Especiais:  

Conforme disposto na CF/88, art. 205, 206 e 208, na NBR 9050/2004, da 

ABNT, na Lei nº 10.098/2000, nos Decretos nº 5.296/2004, nº 6.949/2009, nº 

7.611/2011 e na Portaria nº 3.284/2003. Para os alunos portadores de deficiência 

física, a Faculdade apresenta as seguintes condições de acessibilidade: livre 

circulação dos estudantes nos espaços de uso coletivo (eliminação de barreiras 

arquitetônicas); vagas reservadas no estacionamento; rampas com corrimãos e 

rampa de embarque e desembarque, elevador sinalizado, guia fixado no piso e porta 

de acesso a biblioteca facilitando a circulação de cadeira de rodas; portas e 

banheiros adaptados com espaço suficiente para permitir o acesso de cadeiras de 

rodas; barras de apoio nas paredes dos banheiros; lavabos, bebedouros e telefones 

públicos em altura acessível aos usuários. 

3.2. BIBLIOTECA 

A Biblioteca da Faculdade disponibiliza um acervo que inclui diversas obras 

referentes a assuntos que integram os programas acadêmicos em nível de 

graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão. Dessa forma, se propõe a 

desempenhar o papel de facilitadora e difusora do conhecimento. 

A Biblioteca disponibiliza um amplo acervo de livros e periódicos para 

atender aos cursos. Também possui fitas de vídeo, DVD’s e CD’s em quantidade 

suficiente para atender às necessidades do curso. 
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Infraestrutura física da biblioteca 

 

A Biblioteca é equipada com recursos tecnológicos e infraestrutura 

adequada para atender aos seus usuários. 

A Biblioteca localiza-se no piso térreo, com 540 m2 de área total, com as 

seguintes acomodações aos seus usuários: 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Sala para estudo em grupo 03 

Mesas (04 lugares em cada mesa) 18 

Cabines para estudo individual 14 

Guarda-volumes 72 

 

Tendo uma sala ampla com o acervo e mesas de apoio para estudos. A área 

reservada para consultas individuais está distribuída no espaço físico lateral do 

Acervo Geral. São diversas cabines individuais (14 unidades) com cadeiras 

confortáveis, dispostas a atender a demanda dos cursos. 

Catálogo. Existência de catálogo informatizado disponível para o público em 

geral via Internet, que pode ser consultado, na biblioteca, em 2 microcomputadores 

disponíveis, permitindo consulta por: autor, título e assunto(s) atribuído(s) a cada 

documento. Todos os documentos estão preparados com etiqueta de lombada e 

disponíveis para empréstimo, segundo a política da instituição. 

Acervo. A Biblioteca da Faculdade possui o seguinte acervo por Área do 

Conhecimento: 

Área Títulos Exemplares 

Ciências Exatas e da Terra 1.320 5.540 

Ciências Biológicas 15 30 

Engenharias 30 117 

Ciências da Saúde 25 40 

Ciências Sociais Aplicadas 11.809 48.501 

Ciências Humanas 850 3.050 

Linguística, Letras e Artes 640 2.390 

Total 14.689 59.668 

 

Computadores. Possui também 16computadores disponíveis na Biblioteca 

para os usuários desenvolverem suas pesquisas e trabalhos acadêmicos. 
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Disposição. O acervo específico de cada área do conhecimento encontra-

se disponibilizado às categorias docente e discente da Instituição, numa distribuição 

racional, mediante os requisitos estabelecidos para o funcionamento dos cursos. Há 

também uma sinalização visível que facilita ao usuário encontrar a fonte de que 

necessita. 

Iluminação. A iluminação é disposta de acordo com a distribuição das 

estantes, mesas e cadeiras, propiciando um ambiente confortável para a leitura. 

Segurança. Ao entrar na Biblioteca, o aluno deverá deixar em armários 

individuais: pastas, bolsas, embrulhos, celular desligado e outros materiais, exceto 

os necessários para seu estudo. Por questão de higiene e prevenção contra insetos 

e animais roedores, não é permitido entrar com alimentos e bebidas. A biblioteca 

possui também sistema de controle do acervo. 

Serviços prestados 

A Biblioteca tem como um dos seus objetivos, facultar à comunidade 

acadêmica os recursos bibliográficos necessários à investigação e ao ensino. 

Oferece aos seus usuários espaços abertos, em regime de livre acesso, 

dando-lhe, assim, a possibilidade de circularem livremente nas estantes, tendo 

contato direto com o livro. 

A Biblioteca coloca a disposição de seus usuários, dois tipos de 

empréstimos: empréstimo de referência, que compreende a retirada de material 

bibliográfico e audiovisual para uso exclusivo no recinto da Biblioteca; e empréstimo 

de circulação, à disposição para empréstimo domiciliar, permitido a alunos, 

professores e funcionários da Instituição. O limite de volumes emprestados e prazo 

de devolução variam de acordo com a categoria do usuário, conforme consta no 

Regimento da Biblioteca. É indispensável a apresentação do cartão de identificação 

para o uso dos serviços da Biblioteca. 

 A Biblioteca dispõe de serviço de consulta, empréstimo, reserva e outros, 

facultados a alunos, professores, funcionários e membros da comunidade 

acadêmica devidamente cadastrados. Para orientação da utilização dos serviços 

oferecidos, bem como a localização de material bibliográfico, os usuários 
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encontrarão à disposição funcionários para atender a cada necessidade. São, 

também, realizadas visitas orientadas para alunos calouros, professores e visitantes. 

A Biblioteca oferece, por meio de computadores interligados em rede, o 

acesso para consulta ao acervo por: autor, título e assunto(s). A Biblioteca também 

está interligada à rede de informação COMUT (Programa de Comutação 

Bibliográfica na Internet), onde é possibilitada a cópia de artigos publicados em 

periódico técnico-científico a ser disponibilizado ao usuário. 

As obras estão alocadas nas estantes por área de conhecimento de acordo 

com a tabela CDU, em ordem alfanumérica crescente. 

A Biblioteca oferece os seguintes serviços aos seus usuários: 

 Atendimento ao usuário; 

 Consulta ao acervo; 

 Empréstimo domiciliar; 

 Renovação e reserva de materiais; 

 Catálogo on-line; 

 Comutação bibliográfica – COMUT; 

 Orientação individualizada ao usuário na busca de informações; 

 Localização de documentos; 

 Auxílio na normalização de documentos; 

 Catalogação na fonte (ficha catalográfica); 

 Acesso à internet. 

O horário de atendimento da Biblioteca é de segunda-feira a sexta-feira, das 

07h30 às 12h e das 14h às 22h50 e aos sábados, das 07h30 às 17h30. 

No período de férias ou de recesso acadêmico, a Biblioteca pode ter seu 

horário alterado. 

Outras informações relacionadas ao funcionamento estão disponíveis no 

regulamento próprio da Biblioteca. 

 

3.3. GABINETES DE TRABALHO PARA PROFESSORES EM TEMPO INTEGRAL 

Os docentes possuem uma sala específica e bem localizada, além de 2 

Salas de Professores. As instalações foram projetadas buscando: criar um ambiente 
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agradável de convivência; um local que o professor possa permanecer algumas 

horas, caso seja necessário; um ambiente onde ele possa trabalhar devidamente 

mobiliada com equipamento de informática; e um local de descanso entre os 

intervalos de aulas. 

Dimensão. O tamanho do ambiente é adequado, com 32m2, com todos os 

equipamentos necessários que são destinados aos docentes com regime trabalho 

em tempo integral. 

Acústica. Acústica do ambiente é adequada, facilitando a concentração 

necessária quando for o caso em momentos de execução de atividades. 

Iluminação. A sala possui boa disposição de luminárias com lâmpadas 

fluorescentes de 40W que atendem muito bem, diminuindo os espaços de sombras. 

Ventilação. A sala possui aparelho de ar condicionado split, que consegue 

manter de forma controlada a temperatura do ambiente sem produzir ruído. 

Mobiliário. Há uma mesa grande com 5 metros de comprimento por 1,40m 

de largura, que facilita os trabalhos dos docentes e a interação entre os mesmos; as 

cadeiras são almofadas e confortáveis; há 5 nichos para estudo individual com 

computadores para uso exclusivo dos professores; e há também área para arquivo 

individual. Na sala existe um bebedouro e locais para café e chá. 

Limpeza. Há alguns cestos de lixo que atendem o uso mais frequente, a 

Instituição possui também uma equipe própria de limpeza que realiza toda a 

remoção de papéis e poeira dos móveis e pisos, mantendo sempre o ambiente 

higiênico e agradável. 

 

3.4. ESPAÇO DE TRABALHO PARA COORDENAÇÃO DO CURSO E SERVIÇOS 
ACADÊMICOS 

Os coordenadores dos cursos possuem gabinetes de trabalho devidamente 

equipado com mesa, equipamento de informática, cadeiras, armários e acesso à 

internet. As instalações foram projetadas buscando criar um ambiente agradável de 

convivência entre as coordenações, um ambiente onde se possa trabalhar com 

concentração e bem localizada para atender as demandas dos discentes. O 

ambiente possui: 
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Dimensão. O tamanho do ambiente é adequado às atividades exercidas, 

mantendo um bom espaço de circulação e área para armários. 

Acústica. Acústica é adequada, facilitando aos coordenadores a 

concentração necessária para execução das atividades. 

Iluminação. A sala possui boa disposição de luminárias com lâmpadas 

fluorescentes de 40W que atendem muito bem, diminuindo os espaços de sombras. 

Ventilação. A sala possui aparelho de ar condicionado split, que consegue 

manter de forma controlada a temperatura do ambiente sem produzir ruído. 

Mobiliário. Os móveis são compatíveis às atividades exercidas, 

observando-se sempre a ergonomia mais adequada. As mesas possuem amplos 

espaços de trabalho, as cadeiras são almofadas (padrão escritório) e possuem 

braços para descanso. Há também espaços para arquivos, o que facilita o 

arquivamento e protege os documentos. 

Limpeza. Em todas as mesas e ambientes existem cestos de lixo que 

atendem o uso durante o horário de expediente, já nos intervalos entre os turnos, a 

Instituição possui equipe própria de limpeza que realiza toda a remoção de papéis e 

poeira dos móveis e pisos, mantendo sempre o ambiente higiênico e agradável. 

 

3.5. SALA DE PROFESSORES 

Os docentes possuem 2 Salas de Professores. As instalações foram 

projetadas buscando: criar um ambiente agradável de convivência; um local que o 

professor possa permanecer algumas horas, caso seja necessário; um ambiente 

onde ele possa trabalhar devidamente mobiliada com equipamento de informática; e 

um local de descanso entre os intervalos de aulas. 

Dimensão. O tamanho do ambiente é adequado, uma com 120m2e outra 

com 89m2, localizadas em áreas diferentes para atender melhor aos professores que 

atuam em blocos próximos. 

Acústica. Acústica do ambiente é adequada, facilitando a concentração 

necessária quando for o caso em momentos de execução de atividades. 

Iluminação. A sala possui boa disposição de luminárias com lâmpadas 

fluorescentes de 40W que atendem muito bem, diminuindo os espaços de sombras. 
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Ventilação. A sala possui aparelho de ar condicionado split, que consegue 

manter de forma controlada a temperatura do ambiente sem produzir ruído. 

Mobiliário. Há uma mesa grande com 5 metros de comprimento por 1,40m 

de largura, que facilita os trabalhos dos docentes e a interação entre os mesmos; as 

cadeiras são almofadas e confortáveis; há 5 nichos para estudo individual com 

computadores para uso exclusivo dos professores, acesso à internet e impressora; e 

há também área para arquivo individual; sofás. Na sala existe um bebedouro e locais 

para café e chá. 

Limpeza. Há alguns cestos de lixo que atendem o uso mais frequente, a 

Instituição possui também uma equipe própria de limpeza que realiza toda a 

remoção de papéis e poeira dos móveis e pisos, mantendo sempre o ambiente 

higiênico e agradável. 

 

3.6. SALAS DE AULA 

As salas de aulas da Faculdade foram projetadas para atender às 

tecnologias mais modernas de ensino. Todas as salas possuem: 

Dimensão. O tamanho das salas de aula é adequado às turmas, permitindo 

bons espaços de circulação e visualização do quadro. 

Bloco A: 08 salas com 75 m² 

Bloco B: 

17 Salas de aula com 92m² 

07 Salas de aula com 124m² 

05 Salas de aula com 82m²  

03 Salas de aula com 30m²  

08 Salas de aula com 60m²  

04 Salas de aula com 76m²  

01 Sala de aula com 70m²  

04 Salas de aula com 55m²  

03 Salas de aula com 50m²  

01 Sala de aula com 100m² 

Bloco C: 12 Salas de aula com 104m² 

 

Acústica. A acústica das salas de aula é compatível à sua dimensão, 

facilitando aos alunos uma boa compreensão do que é apresentado e uma boa 

interação entre os colegas de sala. 
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Iluminação. As salas possuem amplas janelas para iluminação natural; 

persianas para o controle da incidência solar; e boa disposição de luminárias com 

lâmpadas fluorescentes de 40W que, nos horários noturnos, atendem muito bem, 

diminuindo os espaços de sombras. 

Ventilação. As salas possuem amplas janelas com boa ventilação natural; 

caso seja necessário, possuem também aparelho de ar condicionado split, que 

consegue manter de forma controlada a temperatura do ambiente sem produzir 

ruído. 

Mobiliário. Quadro branco para uso pincel; tela para projeção de datashow 

ou retroprojetor; projetor multimídia instalado na sala de aula; mural para avisos; 

cadeiras almofadadas para um melhor conforto dos alunos e professores; mesas 

individuais que dão maior espaço aos alunos e liberdade para o professor em 

dinâmicas de grupo; e mesa individual e maior para o professor. 

Limpeza. Nas salas há um cesto de lixo que atende o uso durante as aulas, 

já nos intervalos entre os turnos, a Instituição possui equipe própria de limpeza que 

realiza toda a remoção de papéis e poeira dos móveis e pisos, mantendo sempre o 

ambiente higiênico e agradável. 

 

3.7. ACESSO DOS ALUNOS AOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

A Faculdade adota a seguinte política, de forma globalizada, para os seus 

laboratórios de informática: 

 Assegura o bom funcionamento dos equipamentos, por meio da 

manutenção preventiva e corretiva, de forma a garantir o fornecimento regular de 

materiais de consumo, imprescindíveis ao desenvolvimento das atividades; 

 Promove a atualização e modernização dos equipamentos e do 

ambiente; 

 Propicia práticas interdisciplinares, que garantem ao aluno 

conhecimentos essenciais na articulação entre teoria e prática. 

A Faculdade possui 09 laboratórios de informática com capacidade para 40 

a 60 alunos suficientes para atender as atividades de ensino. Totalizando 420 
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máquinas com acesso a internet, equipamento de multimídia, ventilação e 

iluminação. 

Os equipamentos são modernos e de uso compartilhado. Possui uma equipe 

própria de manutenção e são atualizados anualmente. Nos laboratórios, ficam 

disponíveis para o uso apenas nos intervalos e nos horários em que não há 

nenhuma aula agendada. Os equipamentos permitem aos discentes acessar à 

Internet e elaborar seus trabalhos acadêmicos. 

Os professores e alunos têm acesso à Internet através de rede sem fio 

(wirelles), acessíveis durante o intervalo para todos que possuem notebook e 

desejam usar no campus; existem também espaços alternativos na Biblioteca. 

 

3.8. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

As bibliografias básicas do Curso atendem as necessidades dos conteúdos 

apresentados nas respectivas unidades curriculares e são disponibilizadas na 

Biblioteca da Faculdade com o mínimo de três títulos por disciplina, e está disponível 

na proporção média de um exemplar para a faixa de 10 a menos de 15 vagas anuais 

pretendidas, de cada uma das unidades curriculares, de todos os cursos que 

efetivamente utilizam o acervo, além de estar informatizado e tombado junto ao 

patrimônio da Faculdade. 

 

3.9. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

As bibliografias complementares do Curso também atendem as 

necessidades dos conteúdos apresentados nas respectivas unidades curriculares e 

são disponibilizadas na Biblioteca da Faculdade com o mínimo de cinco títulos por 

disciplina, sendo no mínimo 2 exemplares de cada título. 
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3.10. PERIÓDICOS ESPECIALIZADOS 

As assinaturas de periódicos especializados, indexados e correntes, 

encontram-se sob forma impressa e/ou informatizada, estando atualizadas em sua 

maioria no ultimo ano, abrangendo assim as principais áreas temáticas do Curso. 

 

3.11. LABORATÓRIOS 

Os laboratórios disponibilizados à comunidade acadêmica oferecem 

condições satisfatórias para o desenvolvimento das atividades do processo ensino-

aprendizagem. 

Nos laboratórios, são realizadas experiências em busca de novos resultados 

e formas de atuar no processo ensino-aprendizagem, capacitando o egresso para 

interagir no mercado de trabalho. 

Os laboratórios são administrados por técnicos especializados. Cada 

laboratório conta com monitores para auxiliar o atendimento. 

Para cada laboratório, de acordo com a sua finalidade, os materiais são 

adquiridos criteriosamente, existindo a preocupação de equipar cada um deles com 

recursos didáticos apropriados. 

A Faculdade adota a seguinte política, de forma globalizada, para os seus 

laboratórios: 

 Assegura o bom funcionamento dos equipamentos, por meio da 

implantação de manutenção preventiva e corretiva, de forma a garantir o 

fornecimento regular de materiais de consumo, imprescindíveis ao desenvolvimento 

das atividades; 

 Faz cumprir as Normas de Biossegurança para funcionários, 

acadêmicos e docentes; 

 Executa as atividades conforme descritas nos POP (Procedimento 

Operacional Padrão); 

 Incentiva a educação continuada dos técnicos e facilitadores; 

 Promove a atualização e modernização dos equipamentos e do 

ambiente; 
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 Propicia práticas interdisciplinares, que garantem ao aluno 

conhecimentos essenciais na articulação entre teoria e prática. 

A relação completa dos Laboratórios Específicos encontra-se descrita no 

ANEXO D (Laboratórios Específicos do Curso). Onde estão descritos para cada 

laboratório do Curso: (1) o nome do laboratório, (2) a finalidade (cursos que utilizam, 

temáticas e disciplinas),(3) a área física, (4) localização na IES, (5) capacidade, (6) 

horário de funcionamento, (7) descritivo dos principais equipamentos/mobiliários e 

(8) o recursos humanos específico de apoio ao laboratório. 
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4. ANEXOS 

ANEXO A: Perfil do Coordenador do Curso 

 

ANDERSON COSTA  

TITULAÇÃO 
REGIME DE 
TRABALHO 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 

Gestão do Curso Aulas Outras Atividades 

MESTRE INTEGRAL  18 12 10 

FORMAÇÃO ACADÊMICA: 
Mestre em Linguagem, Identidade e Subjetividade – UEPG (2011 2014) 
Especialista em Cinema, Universidade Tuiuti do Paraná (2008-2010). 
Graduado em Comunicação Social – Jornalismo, Universidade Paranaense – UNIPAR – PR, 
Brasil. (2002-2006). 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 

No Ensino Superior: 
2010 – 2017 – Universidade Estadual do Centro-oeste – UNICENTRO 
2017 – ATUAL – Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel. 
 
Não Acadêmica: 
2007 – 2010 – Gazeta do Paraná  
2008 – 2009 – Associação Atlética Comercial  
2004 – 2007 – Jornal Hoje 
 

 

NOME DO COORDENADOR – ADJUNTO  

RODRIGO SILVÉRIO CARDDOSO 

TITULAÇÃO 
REGIME DE 
TRABALHO 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 

Gestão do 
Curso 

Aulas Outras Atividades 

MESTRE INTEGRAL     

FORMAÇÃO ACADÊMICA: 
Mestre em Administração – Pontifícia Universidade Católica do Paraná, PUC – PR, Brasil. (2013-
2015). 
Especialista em Educação a Distância. Grupo Educacional Opet - OPET – PR, Brasil (2011-2012). 
Especialista em MBA em Marketing, Propaganda e Vendas. Instituto brasileiro de Pós-Graduação 
e Educação Continuada Ltda – INBRAPEC – PR, Brasil (2007-2010). 
Graduado em Comunicação Social – Relações Públicas. Universidade Estadual de Londrina - 
UEL – PR, Brasil. (2002-2006). 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 

No Ensino Superior: 
2012 – atual. Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel – FCSAC – PR, Brasil. 
 
Não Acadêmica: 
2008 – atual. Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel – FCSAC – PR, Brasil. 
2007 – 2008. União Pan-Americana – UNIPAN – PR, Brasil. 
2006 – 2007. Instituto de Ensino Superior de Londrina - INESUL – PR, Brasil. 
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ANEXO B: Componentes Curriculares 

 

1º PERÍODO 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

SEMIÓTICA APLICADA 40 1º 

EMENTA: 

Fundamentos da semiótica.Percepção do Design como um sistema de significação. Estudos de teoria 
semiótica para o respaldo de referências icônicas indiciais e simbólicas no Design Gráfico. 
Estratégias para leitura e análise de processos sígnicos. Estratégias para leitura e análise de 
processos sígnicos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

SANTAELLA, Lucia. A teoria geral dos signos: como as linguagens significam as coisas. São Paulo: 
Pioneira Thompson Learning, 2004.  
PINTO, Julio; NOVA, Vera Casa. Algumas Semióticas. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2009. 
MACHADO, Irene. Escola de semiótica: a experiência de Tártu-Moscou para o estudo da cultura. 
São Paulo: Ateliê Editorial, 2003. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

SANTAELLA, Lucia. Semiótica Aplicada. São Paulo: Thompson Learning, 2007. 
BARTHES, Roland. A câmara clara. Lisboa: Almedina, 2009. 
COELHO NETTO, J. Teixeira. Semiótica, Informação, Comunicação. 3.ed., São Paulo, 
Perspectiva, 1990. 
PEIRCE, C. S. .Semiótica. São Paulo: Perspectiva, 1977. 
SANTAELLA, Lucia. O que é semiótica. São Paulo: Brasiliense, 2007. 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

TRATAMENTO DE IMAGEM 80 1º 

EMENTA: 

A estrutura da Imagem digital (Pixel); Captura de imagem e escaneamento; Formatos de arquivos; 
Espaços de cor; Tratamento de imagens; Cor e luz; Ferramentas gráficas; Efeitos; Manipulação; 
Desenvolvimento de layout; Texto; Interface; Formas e Estilos; Camadas.Máscaras e Fusões. 
Retoque e restauração profissional. Gerenciamento de cores entre os dispositivos imagéticos. 
Conversão RGB para CMYK.   

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

GOMIDE, João. Imagem Digital Aplicada – Uma abordagem para estudantes e profissionais.  
São Paulo: Campus Elsevier, 2014. 
ANG, T. Fotografia digital: uma apresentação. São Paulo: Senac, 2007. 
TRIGO, Thales. Equipamento fotográfico Teoria e Prática. São Paulo: Senac, 2003. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

KLOSKOWSKI, Matt. Photoshop: Montagens e fusões criativas. Santa Catarina: Photos, 2012. 
KELBY, Scott. Fotografia Digital. São Paulo: Prentice Hall, 2010. 
HEDGECOE, Jonh. O novo manual da fotografia. São Paulo: Senac, 2010. 
MACHADO, Arlindo. Máquina e imaginário: o desafio das poéticas tecnológicas. São Paulo:  
EDUSP, 1996. 
SAMAIN, ETIENNE. O fotográfico. São Paulo: Senac, 2008. 
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COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

HISTÓRIA DA ARTE E DA ESTÉTICA 40 1º 

EMENTA: 

Estudo e a discussão de obras de arte em seus aspectos materiais (suportes e técnicas) e processos 
de constituição, percepção e sentidos, levando à necessidade de delimitação do objeto e da função 
de uma história específica. A partir do estabelecimento de valores e juízos críticos busca-se 
compreender a tradição artística com base no conceito de representação até o século XVIII. Também 
propõe a discussão de obras de arte em seus aspectos materiais (suportes e técnicas), e processos 
de constituição, percepção e sentidos. Neste estágio, são relevados os deslocamentos e as 
transformações da representação da imagem no tempo, enfocando os primórdios da modernidade e a 
arte contemporânea. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CORK, Richard; FARTHING, Stephen. Tudo Sobre Arte - Os Movimentos E As Obras Mais 
Importantes De Todos Os Tempos. Rio de Janeiro: Sextante, 2011. 
GOMBRICH, E. H. A História da Arte. PocketEdition. São Paulo: LTC, 2013. 
WOLFFLIN, Heinrich. Conceitos Fundamentais da História da Arte. São Paulo: Martins Fontes, 
2001. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ARGAN, Giulio Carlo. Arte Moderna. São Paulo: Cia das Letras, 1992. 
ARNOLD, Dana. Introdução a História da Arte - Série Essencial. Porto Alegre: Ática, 2008. 
BELL, Julian. Uma Nova História da Arte. São Paulo: Wmf Martins Fontes, 2008. 
KOSH, Wilfried. Dicionário de Estilos Arquitetônicos. 4 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2009. 
OSTROWER, Fayga. A Sensibilidade do Intelecto: visões paralelas de espaço e tempo na arte e na 
ciência : a beleza essencial. Rio de Janeiro: Campus, 2001.  
STANGOS, Nikos. Conceitos da Arte Moderna. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001. 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

TEORIAS DA COR 40 1º 

EMENTA: 

Cor e percepção visual. Processos fisiológicos. Princípios básicos da física da cor. Cor-Luz e cor-
pigmento. Esquemas de composição cromática: harmonias e contrastes. Sistemas de cores: CMYK, 
RGB, HSB, PANTONE características e usos. A cor em displays. Cor de processo e cor especial. O 
uso da cor no Design Gráfico. A cor no processo de projeto: conceituação x especificação. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

GUIMARÃES, Luciano. A cor como Informação: a Construção Biofísica, Lingüística e Cultural da 
Simbologia das Cores. São Paulo: Annablume, 2000.  
DOYLE, Michael E. Desenho a cores. Técnicas de desenho de projeto para arquitetos, paisagistas e 
designers de interiores. Porto Alegre: Bookman, 2002. 
FARINA, Modesto. Psicodinâmica das cores em comunicação. São Paulo: Edgard Blücher, 1990. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ROUSSEAU, Lucien René, RIEMMA, Constantino K. A linguagem das cores. A energia, o 
simbolismo, as vibrações e os ciclos das estruturas coloridas. São Paulo: Pensamento, 1980. 
PEDROSA, Israel. Da cor à cor inexistente. São Paulo: Senac São Paulo, 2009. 
GOMBRICH, E. H. A História da Arte. 16 ed. São Paulo: LTC, 2000. 
OSTROWER, Fayga. A Sensibilidade do Intelecto: visões paralelas de espaço e tempo na arte e na 
ciência : a beleza essencial. Rio de Janeiro: Campus, 2001.  
STANGOS, Nikos. Conceitos da Arte Moderna. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001. 
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COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

FUNDAMENTOSDO DESIGN GRÁFICO 80 1º 

EMENTA: 

A evolução da comunicação escrita, visual e gráfica, da pintura rupestre aos dias atuais, passando 
pelas principais correntes do design gráfico. Fundamentos da comunicação. Estudos sobre tipologia e 
tipometria. Habilidades artísticas. Fundamentos da Teoria da Gestalt. O estudo dos designs. Teoria, 
técnica e processos de produção da linguagem visual: estética aplicada ao material gráfico. Utilização 
de ilustrações e cores. Editoração. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

COLLARO, Antonio Celso. Projeto Gráfico: teoria e prática da Diagramação. 3.ed. São Paulo: 
Summus, 2006.  
RIBEIRO, Milton. Planejamento Visual Gráfico. 10ª Ed. Linha Gráfica, 2007. 
MUNARI, Bruno. Design e comunicação visual: contribuição para uma metodologia didática. São 
Paulo: Fontes, 1999. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

KUBRUSLY, Cláudio Araújo. O que é fotografia. São Paulo: Brasiliense, 1998.  
MONFORTE, Luiz Guimarães. Fotografia pensante. São Paulo, 1997.  
CHAUÍ, Millard. Revelação em preto e branco. São Paulo: Martins fontes, 1995. 
MACHADO, Arlindo. Máquina e imaginário: o desafio das poéticas tecnológicas. São Paulo: 
EDUSP, 1996. 
SAMAIN, ETIENNE. O fotográfico. São Paulo: Senac, 2008. 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

CULTURA E SOCIEDADE 80 1º 

EMENTA: 

Desenvolvimento de conhecimentos de temática de atualidade historicamente construídos e 
contextualizados, a fim de favorecer a compreensão e análise crítica dos aspectos sociais, 
econômicos e políticos da sociedade, fundamentais ao exercício da cidadania. Relações Étnico-
raciais. História e Cultura Afro-brasileira, Africana, Imigrantes e Multiculturalismo no Brasil. Direitos 
Humanos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BURKE, P. O que é história cultural? 2a edição. Rio de Janeiro: Zahar, 2008.HOBSBAWN, Eric. A 
Era dos extremos: o breve século XX, 1914-1991. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1994. 
MARTINS, L. A. MARTINS, M. H. P. Temas de filosofia. 1a ed. São Paulo: Moderna, 1992.  
SIMMEL, Georg. Questões fundamentais da sociologia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed, 2006. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

GHIRALDELLI JR, Paulo. Filosofia e história da educação brasileira, 2 ed. Barueri, SP: Manole, 
2009. 
CANCLINI, Nestor Garcia. Culturas híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade. 3.ed. 
São Paulo: Ed. USP, 2000. 
ADORNO, Theodor W., HORKHEIMER, Max, ALMEIDA, Guido Antonio de. Dialética do 
esclarecimento. Fragmentos filosóficos. Rio de Janeiro: Zahar, 1985. 
HOBSBAWN, Eric. Sobre a história. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. 
MOREIRA, A. F., CANDAU, V. M.(Orgs) Multiculturalismo: diferenças culturais e práticas 
pedagógicas. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2008. 
ORTIZ, R. Cultura brasileira & identidade brasileira. São Paulo: Brasiliense, 2003. 
SILVA, T. T. (org.). Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. 3a edição. 
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Petrópolis, RJ: Vozes, 2000. 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

PROJETO DE INOVAÇÃO EM DESIGN GRÁFICO – 
INTERVENÇÕES URBANAS 

40 1º 

EMENTA: 

Sistemas de recursos e atividades coordenadas para realizar objetivos dentro de prazos. O projeto 
experimental é uma ferramenta de grande utilidade atualmente face ao cenário de globalização da 
economia exigindo novos padrões de competitividade para os negócios. Esta ferramenta será 
utilizada para a implantação de novas empresas, novos departamentos e novos produtos, bem como 
as reestruturações empresariais. Os projetos experimentais devem ter o envolvimento com a 
estratégia competitiva, com o mercado, parcerias com os fornecedores e com os clientes, com a 
fabricação, logística, gestão e equacionamento econômico financeiro. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

MAXIMILIANO, A. C. A. Administração de Projetos.  3ª Edição, São Paulo, Editora Atlas, 2008. 
CASAROTTO FILHO, N. Elaboração de Projetos Empresariais – Análise. 1ª Edição, São Paulo, 
Editora Atlas, 2009. 
LAKATOS, Eva Maria, MARCONI, Maria de Andrade. Fundamentos de metodologia científica. São 
Paulo: Atlas, 2010. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa.4.ed. São Paulo: Atlas, 2002. 
YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 3.ed. Porto Alegre: Bookman, 2005. 
BECKER, Howard S. Métodos de pesquisa em ciências sociais.3.ed. São Paulo: Hucitec, 1997.  
SALDANHA, Nelson Nogueira. Da teologia à metodologia. Secularização e crise do pensamento 
jurídico. Belo Horizonte: Del Rey, 1993. 
CASAROTTO FILHO, Nelson, FÁVERO, José Severino, CASTRO, João Ernesto Escosteguy.  
Gerência de projetos/engenharia simultânea. São Paulo: Atlas, 1999. 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES I 20 1º 

EMENTA: 

As Atividades Complementares são componentes curriculares dos cursos, constituindo-se como 
conjunto de atividades didático-pedagógicas, acadêmicas, científicas ou culturais voltadas para a 
flexibilização curricular e que possibilitam o desenvolvimento de habilidades, conhecimentos e 
competências complementares as adquiridas no ambiente acadêmico. Sendo cumpridas pelo aluno, 
de forma autônoma ou dirigida, observado o rol e regulamentação expedidos pela Instituição. 
 
Nas Atividades Complementares, também são incluídas atividades para atender aos requisitos legais 
a seguir: 
 
1) Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de 
História e Cultura Afro-brasileira , Africana e Indígena, em conformidade com a Lei nº 11.645/2008 e 
(Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 2004). A Educação das Relações Étnico-Raciais, bem 
como o tratamento de questões e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes estão inclusas 
nas Atividades Complementares específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos. 
 
2) Políticas de educação ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto Nº 4.281 de 25 de 
junho de 2002). O currículo do Curso prevê a integração da educação ambiental às disciplinas do 
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curso de modo transversal, contínuo e permanente. Sendo o tema desenvolvido nas Atividades 
Complementares específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos. 
 
3) Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos (Resolução CNE/CP N° 01, de 30 de 
maio de 2012).O currículo do Curso prevê a integração da educação em Direitos Humanos às 
disciplinas do curso de modo transversal, por meio de temas relacionados aos Direitos Humanos e 
tratados interdisciplinarmente. Sendo o tema desenvolvido nas Atividades Complementares 
específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos. 

4) Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Lei nº 12.764, de 27 de 
dezembro de 2012). O currículo do curso prevê a integração da Proteção dos Direitos da Pessoa com 
Transtorno do Espectro Autista às disciplinas do curso de modo transversal, por meio de temas 
relacionados e tratados aos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista 
interdisciplinarmente. Sendo o tema desenvolvido nas Atividades Complementares específicas que 
enriquecem o aprendizado dos alunos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

NÃO SE APLICA 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

NÃO SE APLICA 

 
 
 

2º PERÍODO 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

PLÁSTICA: PERCEPÇÃO, CRIAÇÃO E EXPRESSÃO 40 2º 

EMENTA: 

Introdução ao pensamento visual e a imaginação criativa no contexto bidimensional (gráfico e 
pictórico) e tridimensional (escultórico e objetual), através de informações teóricas e visuais sobre as 
diversas formas de manifestações artísticas, estudos gráficos com aplicações plásticas, exercícios 
básicos e trabalhos intensivos de percepção e de experimentação dos elementos visuais, visando a 
busca da linguagem individual e o desenvolvimento da produção artística a partir do imaginário e da 
criatividade. O conceito e as definições da arte. Os elementos fundamentais da linguagem visual. O 
desenvolvimento do processo criador através de oficinas práticas e intensivas de experimentação 
plástica, combinação de técnicas e do estudo de diversos materiais e meios. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ARNHEIM, Rudolf. Arte e percepção visual: uma psicologia da visão criadora. São Paulo: Pioneira 
Thomson Learning, 2005. 503p. 
DONDIS, Donis. A. Sintaxe da Linguagem Visual. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 
ARMSTRONG, Helen, LUPTON, Ellen, MARCONDES, Claudio Alves. Teoria do design gráfico. São 
Paulo: Cosac Naify, 2015. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ARGAN, Giulio Carlo. Arte Moderna. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. 
MUNARI, Bruno. Das coisas nascem coisas. São Paulo: Livraria Martins Fontes. 
WONG, Wucius. Princípios de forma e desenho. (Tradução Alvamar Helena Lamparelli) – São 
Paulo: Martins Fontes, 1998. 
HSUAN AN, Tai Desenho e Organização Bi e Tridimensional da Forma – Goiânia: Editora da UCG 
- Universidade Católica de Goiás, 1999. 
ARNHEIN, Rudolf.. Arte e percepção visual: uma psicologia da visão criadora. São Paulo: Pioneira, 
1997. 



 

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel 
 

Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 
85806-080 – Cascavel – PR 

Fone: (45) 3036-3638 - Fax: (45) 3036-3636 
http://www.univel.br 

 

82 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

ILUSTRAÇÃO 80 2º 

EMENTA: 

Criação e arte-final de imagens adequadas a projetos de design gráfico, para mídias impressas e 
eletrônicas. Aplicação de técnicas de desenho à mão livre, pintura e construções tridimensionais, 
produção com fotografias e imagens digitais. Pintura digital. Ilustração realizada em meio digital. 
Contato e estudo de autores e obras de ilustração relevantes, em diferentes épocas, segmentos, 
produtos e objetos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

SCHAPIRO, Meyer, GONÇALVES, Luiz Roberto Mendes. A arte moderna. Séculos XIX e XX 
ensaios escolhidos. São Paulo: USP, 2010. 
FRENCH, Thomas E., VIERCK, Charles J. Desenho técnico e tecnologia gráfica. São Paulo: 
Globo, 1989.  
CRAIG, James. Produção Gráfica. São Paulo: EDUSP, 1974. DERDIK, Edith. Formas de pensar o 
desenho. São Paulo: Editora Scipione, 1994.  
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

GOMBRICH, E. H. A história da arte. Rio de Janeiro: LTC, 2009. 
STANGOS, Nikos. Conceitos da arte moderna. Com 123 ilustrações. Rio de Janeiro: Zahar, 2000. 
RUFINONI, Priscila Rossinetti. Oswaldo Goeldi: Iluminação, Ilustração. São Paulo: Cosac Naify, 
2013. 
PARENTE, André. Imagem máquina. A era das tecnologias do virtual. São Paulo: Folha Carioca, 
1999 
SANTAELLA, Lúcia. Imagens: Cognição Semiótica, Mídia. São Paulo: Iluminuras, 1998. 
WONG, Wucius, LAMPARELLI, Alvamar Helena. Princípios de forma e desenho. São Paulo: 
Martins Fontes, 2010. 
 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

FOTOGRAFIA DIGITAL 40 2º 

EMENTA: 

Apresentação da tecnologia e suas principais diferenciações. Formatos de câmeras fotográficas. 
Aulas no laboratório digital (computadores, softwares e impressoras). Tecnologia Inkjet (O ampliador 
fotográfico digital). O fluxo moderno. Noções técnicas na manipulação de equipamentos fotográficos 
digitais. Como gerenciar informação visual digital. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ANG, T. Fotografia digital: uma apresentação. São Paulo: Senac, 2007. 
GOMIDE, João. Imagem Digital Aplicada – Uma abordagem para estudantes e profissionais. São 
Paulo: Campus Elsevier, 2014. 
KELBY, Scott. Fotografia Digital. São Paulo: Prentice Hall, 2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

KLOSKOWSKI, Matt. Photoshop: Montagens e fusóes criativas. Santa Catarina: Photos, 2012. 
TRIGO, Thales. Equipamento fotográfico Teoria e Prática. São Paulo: Senac, 2003. 
HEDGECOE, Jonh. O novo manual da fotografia. São Paulo: Senac, 2010. 
MACHADO, Arlindo. Máquina e imaginário: o desafio das poéticas tecnológicas. São Paulo:  
EDUSP, 1996. 
SAMAIN, Etienne. O fotográfico. São Paulo: Senac, 2008. 
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COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

OFICINA DE CRIATIVIDADE 80 2º 

EMENTA: 

Conceituação. Bloqueios mentais, perceptivos, emocionais, culturais e ambientais, intelectuais e de 
expressão. Desbloqueadores. Técnicas de geração, sistematização e avaliação de 
ideias.Fundamentos da criatividade. Processos criativos. Identificação de perfil criativo. Gestão de 
grupos criativos. Brainstorming. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ALENCAR, Eunice. Como desenvolver o potencial criador. São Paulo: Makron books, 1998.  
BARRETTO, Roberto Menna. Criatividade em propaganda. São Paulo: Summus, 2004. 
OSTROWER, Fayga. Criatividade e processos de criação. Petrópolis: Vozes, 2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

DONALD. Como resolver problemas de forma criativa. São Paulo: Nobel, 1990. 
DE MASI, Domenico; MANZI, Léa; FIGUEIREDO, Yadir. Criatividade e grupos criativos. Rio de 
Janeiro: Sextante, 2003. 
BARRETTO, Roberto Menna. Criatividade em propaganda. São Paulo: Summus, 2004. 
RAY, Michael; MYERS, Rochelle; MOREIRA, Paulo. Criatividade nos negócios. Baseado no curso 
da Universidade de Stanford que revolucionou a arte do sucesso. Rio de Janeiro: Record, 1996. 
DUAILIBI, Roberto; SIMONSEN, JR. Harry; ASSUMPÇÃO FILHO, Milton Mira de. Criatividade & 
marketing. São Paulo: Makron Books, 2000.. 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

PRODUÇÃO EDITORIAL 80 2º 

EMENTA: 

Planejamento de elementos e recursos gráfico-visuais em peças gráficas para mídia impressa. 
Princípios da linguagem visual para diagramação. Diagrama/grid (características, tipos e técnicas). 
Elementos gráfico-editoriais que compõem uma página impressa. Softwares para editoração. 
Formatos de saída para impressões de publicações. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

COLLARO, Antonio Celso. Produção Gráfica. Arte e técnica da mídia impressa. São Paulo: Pearson 
Prentice Hall, 2008. 
SAMARA, Timothy. Grid. Construção e Desconstrução. São Paulo: Cosac Naify, 2007. 
RIBEIRO, Milton. Planejamento visual gráfico. Brasília: LGE, 2007  
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

PINTO, VirgilioNoya. Comunicação e cultura Brasileira. São Paulo: Ática, 2002.  
TONDREAU, Beth. Criar Grids. 100 Fundamentos de Layout. São Paulo: Blucher, 2009. 
SANTOS, J. L. O que é Cultura. São Paulo: Brasiliense, 2004. 
COLLARO, Antonio Celso. Projeto Gráfico. Teoria e Prática da Diagramação. São Paulo: SUMMUS, 
2000. 
SILVA, Rafael Souza. Diagramação. São Paulo: SUMMUS, 1985. 
WILLIAMS, Robin. Design para quem não é designer. São Paulo: Ed. Callis, 1995. 
MUNARI, Bruno.Das coisas nascem coisas. São Paulo: Martins Fontes, 2008. 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 
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ÉTICA E LEGISLAÇÃO APLICADA 40 2º 

EMENTA: 

Fundamentos ontológicos da ética e o caráter sócio-histórico da ética e da moral. O ethos 
profissional. Normas padrão da atividade publicitária. Lei de Direitos Autorais. Código de ética 
profissional. Código de Defesa do Consumidor. Código Brasileiro de Auto-regulamentação 
Publicitária. Registro e funcionamento de empresa de comunicação, Código Brasileiro de 
Telecomunicações e a exploração dos serviços de telecomunicações. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

MIRAGEM, B. Responsabilidade Civil da imprensa por dano a honra. São Paulo: Ed. RT, 2007. 
CUNHA, P.F. da.Comunicação e direito. Porto Alegre: Livraria da Advogado, 2008. 
FERNANDES NETO, G.Direito da comunicação. São Paulo: Ed. RT, 2004. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

SANTOS, Reinaldo. A ética na comunicação. Textos dos códigos. Rio de Janeiro: Destaque, 1996 
BITELLI, Marcos A. S. Coletânea de legislação de comunicação social. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2003. 
BITELLI, Marcos A. S. O Direito da Comunicação e da Comunicação Social. Revista dos 
Tribunais, 2004. 
ANDRE, Alberto. Ética e Códigos da Comunicação Social. Ed. Sagra Luzzatto. Porto Alegre. 2000. 
CABRAL, Plínio. A Nova Lei de Direitos Autorais. Porto Alegre. Editora Sagra Luzzatto, 1999. 
KARAM, Francisco José. Jornalismo, ética e liberdade. São Paulo: Summus, 1997. 
 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

PROJETO DE INOVAÇÃO EM DESIGN GRÁFICO – MÍDIAS 
IMPRESSAS 

40 2º 

EMENTA: 

Sistemas de recursos e atividades coordenadas para realizar objetivos dentro de prazos. O projeto 
experimental é uma ferramenta de grande utilidade atualmente face ao cenário de globalização da 
economia exigindo novos padrões de competitividade para os negócios. Esta ferramenta será 
utilizada para a implantação de novas empresas, novos departamentos e novos produtos, bem como 
as reestruturações empresariais. Os projetos experimentais devem ter o envolvimento com a 
estratégia competitiva, com o mercado, parcerias com os fornecedores e com os clientes, com a 
fabricação, logística, gestão e equacionamento econômico financeiro. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

MAXIMILIANO, A. C. A. Administração de Projetos.  3ª Edição, São Paulo, Editora Atlas, 2008. 
CASAROTTO FILHO, N. Elaboração de Projetos Empresariais – Análise. 1ª Edição, São Paulo, 
Editora Atlas, 2009. 
LAKATOS, Eva Maria, MARCONI, Maria de Andrade. Fundamentos de metodologia científica. São 
Paulo: Atlas, 2010. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa.4.ed. São Paulo: Atlas, 2002. 
YIN, Robert K. Estudo de caso:planejamento e métodos. 3.ed. Porto Alegre: Bookman, 2005. 
BECKER, Howard S. Métodos de pesquisa em ciências sociais.3.ed. São Paulo: Hucitec, 1997.  
SALDANHA, Nelson Nogueira. Da teologia à metodologia. Secularização e crise do pensamento 
jurídico. Belo Horizonte: Del Rey, 1993. 
ASSUNÇÃO FILHO, M. M. VALERIANO, D. L. Gerência de Projetos. São Paulo, Editora Makron 
Books, 1998. 
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COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES II 20 2º 

EMENTA: 

As Atividades Complementares são componentes curriculares dos cursos, constituindo-se como 
conjunto de atividades didático-pedagógicas, acadêmicas, científicas ou culturais voltadas para a 
flexibilização curricular e que possibilitam o desenvolvimento de habilidades, conhecimentos e 
competências complementares as adquiridas no ambiente acadêmico. Sendo cumpridas pelo aluno, 
de forma autônoma ou dirigida, observado o rol e regulamentação expedidos pela Instituição. 
 
Nas Atividades Complementares, também são incluídas atividades para atender aos requisitos legais 
a seguir: 
 
1) Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de 
História e Cultura Afro-brasileira , Africana e Indígena, em conformidade com a Lei nº 11.645/2008 e 
(Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 2004). A Educação das Relações Étnico-Raciais, bem 
como o tratamento de questões e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes estão inclusas 
nas Atividades Complementares específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos. 
 
2) Políticas de educação ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto Nº 4.281 de 25 de 
junho de 2002). O currículo do Curso prevê a integração da educação ambiental às disciplinas do 
curso de modo transversal, contínuo e permanente. Sendo o tema desenvolvido nas Atividades 
Complementares específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos. 
 
3) Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos (Resolução CNE/CP N° 01, de 30 de 
maio de 2012).O currículo do Curso prevê a integração da educação em Direitos Humanos às 
disciplinas do curso de modo transversal, por meio de temas relacionados aos Direitos Humanos e 
tratados interdisciplinarmente. Sendo o tema desenvolvido nas Atividades Complementares 
específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos. 

4) Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Lei nº 12.764, de 27 de 
dezembro de 2012). O currículo do curso prevê a integração da Proteção dos Direitos da Pessoa com 
Transtorno do Espectro Autista às disciplinas do curso de modo transversal, por meio de temas 
relacionados e tratados aos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista 
interdisciplinarmente. Sendo o tema desenvolvido nas Atividades Complementares específicas que 
enriquecem o aprendizado dos alunos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

NÃO SE APLICA 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

NÃO SE APLICA 

 
 
 

3º PERÍODO 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

DESIGN DE SUPERFÍCIE 40 3º 

EMENTA: 

Caracterização de estamparia e seus suportes. Estudo de técnicas de produção em design de 
superfície. Compreensão no desenvolvimento de composição cromática. Aplicação de técnicas de 
padronagem em diferentes superfícies. Projeto de padronagem (têxtil, cerâmica e/ou gráfico). 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

FREITAS, Renata Oliveira Teixeira de. Design de superfície. São Paulo: Edgard Blucher, 2012.  
RUBIN, Renata. Desenhando a Superfície. São Paulo, Rosari, 2013 
WONG, Wucius. Princípios de forma e desenho. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 

BIBLIOGAFIA COMPLEMENTAR: 

JONES, Owen. A gramática do ornamento. São Paulo: Senac, 2010 
DONDIS, Donis A. Sintaxe da Linguagem Visual. Tradução de Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: 
Martins Fontes, 2000. 
RIBEIRO, Milton. Planejamento Visual Gráfico. 11ª Ed. Brasília: LGE , 2007.   
RÜTHSCHILLING, EveliseAnicet. Design de Superfície. 1ª Ed. Porto Alegre: UFRGS, 2008 
BARROS, Lilian Ried Miller. A cor no processo criativo - Um estudo sobre a Bauhaus e a teoria de 
Goethe. 2ª ed. São Paulo: Senac, 2007 
PEZZOLO, Dinah B.Tecidos: História, Tramas, Tipos e Usos. São Paulo: Senac, 2007 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

TIPOGRAFIA 40 3º 

EMENTA: 

História da tipografia. A tipografia e seus estilos. Morfologia. Famílias tipográficas. Classificação. 
Composição de tipos: harmonia, ritmo e proporção. Unidade de medida tipográfica. Aspectos técnicos 
e óticos. Legibilidade e leiturabilidade. Projeto de tipografia. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

SALTZ, Ina. Design e Tipografia. 100 Fundamentos do Design com Tipos. São Paulo: Blucher, 2010 
SAMARA, Timothy. Guia de Tipografia. São Paulo: Bookman,2011 
NAZARIAN, Elisa. Como criar em tipografia. São Paulo: Design Nusem, 2011 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

JACQUES, João Pedro. Tipografia Pós-moderna.Rio de Janeiro: Ed. 2 aB, 2002. 
BRINGHURST, Robert. Elementos do estilo tipográfico. São Paulo: Cosac Naify, 2005. 
SAMARA, Timothy, FARIAS, Priscila Lena. Guia de tipografia. Manual prático para o uso de tipos no 
design gráfico. Porto Alegre: Bookman, 2011. 
LUPTON, Ellen. Pensar com tipos: um guia para designers, escritores, editores e estudantes. São 
Paulo: Cosac Naify, 2006.  
SAMARA, Timothy. Guia de Tipografia: manual prático para o uso de tipos no design gráfico. Porto 
Alegre: Bookman, 2011. 
ROCHA, Cláudio. Tipografia Comparada. São Paulo: Rosari, 2004 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

IDENTIDADE DE MARCA 80 3º 

EMENTA: 

Conceitos de marca. Estabelecimento de relações entre identidade corporativa e imagem corporativa. 
Fundamentação de identidade visual. Conotação e denotação no desenvolvimento da identidade 
visual. Análise e definição dos elementos primários de identidade visual. Metodologia aplicada no 
projeto de identidade visual. Processo do registro de marca e de suas identidades visuais. 
Desenvolvimento formal, técnico e funcional de Marca e de Manual de Identidade Visual. Branding. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

DONDIS, A. Donis. A sintaxe da linguagem visual. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 
WHEELER, Alina. Design de Identidade da Marca. 2ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2012 
MORAES, Anamaria. Avisos, advertências e projeto de sinalização. Rio deJaneiro: Rio Books, 
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2005. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ESCOREL, Ana. O efeito multiplicador do design. São Paulo: SENAC, 2000. 
CHAMMA, Norberto; PASTORELO, Pedro D. Marcas e sinalização:práticas em design corporativo. 
São Paulo: Senac São Paulo, 2007. 
MUNARI, Bruno. Design e comunicação visual. São Paulo: Martins Fontes, 1997.. 
FRUTIGER, Adrian. Sinais e Símbolos: desenho, projeto e significado.São Paulo: Martins Fontes, 
2012. 
HULBURT, Allen. Layout. O design da página impressa. São Paulo: Martins Fontes,2002.  
WILLIAMS, Robin. Design para quem não é designer. São Paulo: Ed. Callis, 1995. 
MUNARI, Bruno.Das coisas nascem coisas. São Paulo: Martins Fontes, 2008. 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

PESQUISA EM DESIGN 40 3º 

EMENTA: 

Fases do Método Estatístico; Estatística Descritiva; Estatística Indutiva; Focus Group. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

NOBLE, Ian, BESTLEY, Russell. Pesquisa Visual. Introdução às Metodologias de Pesquisa em 
Design Gráfico. São Paulo: Bookman, 2013. 
FIALHO, F. A. P; BRAVIANO, G. & SANTOS, N. Métodos e Técnicas em Ergonomia. Florianópolis: 
Edição dos autores, 2005.  
GIL, A. C. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. São Paulo: Atlas, 1999. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BRAGA, Matos; FORMIGA, Eliana. Símbolos Gráficos. Métodos de Compreensão. São Paulo: 
Blucher, 2012. 
LUPTON, Ellen; MILLER, Abbott. Design/Escrita/Pesquisa. A Escrita no Design Gráfico. São Paulo: 
Bookman, 2012. 
BAUER, M. & GASKELL, G. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um manual prático. 
Petrópolis: Vozes, 2002.  
BARBETTA, P. A. Estatística Aplicada às Ciências Sociais. 4a Ed; EdUFSC: Florianópolis, 2001. 
LORGUS, Alexandra Luiza. Metodologia de Pesquisa Aplicada ao Design. Blumenau: EDIFURB, 
2011. 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

DESIGN DE EMBALAGENS 80 3º 

EMENTA: 

Conceituação das embalagens. Instâncias funcionais, ergonômicas, técnicas e comunicacionais da 
embalagem e seus diferentes tipos e materiais e acessórios. Embalagem e logística. Programação 
visual da embalagem e dos rótulos. Normas e instruções. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

TWEDE, Diana; GODDARD, Ron. Materiais para Embalagens.São Paulo: Blucher, 2010. 
STEWART, Bill. Estatégias de Design de Embalagens. São Paulo: Blucher, 2010.  
MESTRINER, Fábio. Design de embalagem – Curso Básico. São Paulo: Pearson Makron Books, 
2007 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
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GURGEL, Floriano do Amaral. Administração da Embalagem. São Paulo: Thomson Learning, 
2007.    
STRUNCK, Gilberto. Identidade Visual: a direção do olhar. Rio de Janeiro: Europa, 1989.  
HERRIOT, Luke. Templates para design gráfico de embalagens. Porto Alegre, Bookman, 2010. 
GARROFÉ, Josep. StructuralPackaging. Barcelona, IndexBook, 2005.  
LUPTON, Ellen. Novos fundamentos do design. São Paulo, Cosac Naify, 2008.  
SAMARA, Timothy. Evolução do design: da teoria à prática. Porto Alegre, Bookman, 2010.  
SAMARA, Timothy. Elementos do design: guia do estilo gráfico. Porto Alegre, Bookman, 2010. 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

DESIGN DE INTERFACES 80 3º 

EMENTA: 

Conceitos e princípios da interação humano-computador (IHC). Design de Interação. Usabilidade. 
Acessabilidade. Metodologias, técnicas e ferramentas de concepção, projeto e implementação de 
sistemas interativos Aplicação técnica de design na construção de páginas web. Aplicação técnicas 
de construção de páginas web de produtos jornalísticos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

NIELSEN, Jakob. Usabilidade na Web. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 
PREECE, Jennifer. Design de interação: além da interação homem-computador. Porto Alegre: 
Bookman, 2005. 
PEREZ, Clotilde; BARBOSA, Ivan Santo. Hiperpublicidade: fundamentos e interfaces, v. 1. São 
Paulo: Thompson Learning, 2007. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ROYO, Javier. Design Digital. São Paulo: Rosari, 2008. 
LEVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Ed. 34, 1999. 
LIMA, Frederico O. A sociedade digital. Rio de Janeiro: Qualimark, 2000 
LEMOS, André. Cibercultura: tecnologia e vida social na cultura contemporânea. Porto Alegre: 
Sulina, 2002. 
CHAK, Andrew. Como criar sites persuasivos. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2004. 
MEMÓRIA, Felipe. Design para a Internet: projetando a experiência perfeita. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2005. 
OLIVEIRA NETTO, Alvim Antonio. IHC – Interação Humano-Computador: modelagem e gerência 
de interfaces com o usuário. 1. ed. Florianópolis: Visual Books, 2004. 
BARANAUSKAS, Maria Cecília; ROCHA, Heloísa V. da.Design e avaliação de Interfaces Humano-
Computador. 1. ed. Campinas: UNICAMP, 2003. 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

PROJETO DE INOVAÇÃO EM DESIGN GRÁFICO –  IDENTIDADE 
VISUAL 

40 3º 

EMENTA: 

Sistemas de recursos e atividades coordenadas para realizar objetivos dentro de prazos. O projeto 
experimental é uma ferramenta de grande utilidade atualmente face ao cenário de globalização da 
economia exigindo novos padrões de competitividade para os negócios. Esta ferramenta será 
utilizada para a implantação de novas empresas, novos departamentos e novos produtos, bem como 
as reestruturações empresariais. Os projetos experimentais devem ter o envolvimento com a 
estratégia competitiva, com o mercado, parcerias com os fornecedores e com os clientes, com a 
fabricação, logística, gestão e equacionamento econômico financeiro. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
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MAXIMILIANO, A. C. A. Administração de Projetos.  3ª Edição, São Paulo, Editora Atlas, 2008. 
CASAROTTO FILHO, N. Elaboração de Projetos Empresariais – Análise. 1ª Edição, São Paulo, 
Editora Atlas, 2009. 
ASSUNÇÃO FILHO, M. M. VALERIANO, D. L. Gerência de Projetos. São Paulo, Editora Makron 
Books, 1998. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa.4.ed. São Paulo: Atlas, 2002. 
LAKATOS, Eva Maria, MARCONI, Maria de Andrade. Fundamentos de metodologia científica. São 
Paulo: Atlas, 2010. 
YIN, Robert K. Estudo de caso:planejamento e métodos. 3.ed. Porto Alegre: Bookman, 2005. 
BECKER, Howard S. Métodos de pesquisa em ciências sociais.3.ed. São Paulo: Hucitec, 1997.  
SALDANHA, Nelson Nogueira. Da teologia à metodologia. Secularização e crise do pensamento 
jurídico. Belo Horizonte: Del Rey, 1993. 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES III 20 3º 

EMENTA: 

As Atividades Complementares são componentes curriculares dos cursos, constituindo-se como 
conjunto de atividades didático-pedagógicas, acadêmicas, científicas ou culturais voltadas para a 
flexibilização curricular e que possibilitam o desenvolvimento de habilidades, conhecimentos e 
competências complementares as adquiridas no ambiente acadêmico. Sendo cumpridas pelo aluno, 
de forma autônoma ou dirigida, observado o rol e regulamentação expedidos pela Instituição. 
 
Nas Atividades Complementares, também são incluídas atividades para atender aos requisitos legais 
a seguir: 
 
1) Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de 
História e Cultura Afro-brasileira , Africana e Indígena, em conformidade com a Lei nº 11.645/2008 e 
(Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 2004). A Educação das Relações Étnico-Raciais, bem 
como o tratamento de questões e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes estão inclusas 
nas Atividades Complementares específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos. 
 
2) Políticas de educação ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto Nº 4.281 de 25 de 
junho de 2002). O currículo do Curso prevê a integração da educação ambiental às disciplinas do 
curso de modo transversal, contínuo e permanente. Sendo o tema desenvolvido nas Atividades 
Complementares específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos. 
 
3) Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos (Resolução CNE/CP N° 01, de 30 de 
maio de 2012).O currículo do Curso prevê a integração da educação em Direitos Humanos às 
disciplinas do curso de modo transversal, por meio de temas relacionados aos Direitos Humanos e 
tratados interdisciplinarmente. Sendo o tema desenvolvido nas Atividades Complementares 
específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos. 

4) Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Lei nº 12.764, de 27 de 
dezembro de 2012). O currículo do curso prevê a integração da Proteção dos Direitos da Pessoa com 
Transtorno do Espectro Autista às disciplinas do curso de modo transversal, por meio de temas 
relacionados e tratados aos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista 
interdisciplinarmente. Sendo o tema desenvolvido nas Atividades Complementares específicas que 
enriquecem o aprendizado dos alunos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

NÃO SE APLICA 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

NÃO SE APLICA 

 
 

4º PERÍODO 
 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

WEBDESIGN 80 4º 

EMENTA: 

Realidades Virtuais.Ciberespaço e Internet. Cibercultura e sociedade. Conceitos de "world wide web". 
Conceitos de hipertexto/hipermídia.Topomorfologias das redes de hipertexto/hipermídia. Linguagens: 
HTML; CSS.Introdução ao Web-Design. Projeto WEB. Produção de hiperdocumentos através da 
codificação direta (HTML+CSS). Componente Design: Desenvolver as capacidadesde resolução de 
problemas através da metodologia e prática do projeto. Aplicação das novas tecnologias gráficas e de 
aspectos funcionais e estéticos para utilização emprojetos de design de comunicação.Comunicação 
Sistemas de inteligência, reflexão sobre transformações, perspectivas e tendências. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

AGNER, Luiz. Ergodesign e arquitetura de informação: trabalhando com o usuário. Rio de Janeiro: 
Quartet, 2006. 
MEMÓRIA, Felipe. Design para a Internet: projetando a experiência perfeita. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2005. 
JOHNSON, Steven. Cultura da Interface. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

LEMOS, André. Cibercultura: tecnologia e vida social na cultura contemporânea. Porto Alegre: 
Sulina, 2002. 
CHAK, Andrew. Como criar sites persuasivos. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2004. 
BARBOSA, Simone D. J. Interação Humano-Computador. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 
OLIVEIRA NETTO, Alvim Antonio. IHC – Interação Humano-Computador: modelagem e gerência 
de interfaces com o usuário. 1. ed. Florianópolis: Visual Books, 2004. 
SANTOS, Milton. A natureza do espaço. Técnica e tempo. Razão e emoção. São Paulo: 
Hucitec,1996.                                                                                                                                                                                                                                                
LÉVY, Pierre. As tecnologias de inteligências: o futuro do pensamento na era dainformática. Rio de 
Janeiro: Ed. 34, 1993. 
NEGROPONTE, Nicholas. A vida digital. São Paulo: Cia das letras, 1995. 
GOMES, S.L.R. Bibliotecas Virtuais na Internet: a experiência do prossiga.Ciência dainformação. 
Brasília, 1996. 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 40 4º 

EMENTA: 

Conceitos de Psicologia aplicados ao estudo do consumo. Estudo do mercado consumidor, modelos 
de comportamento do consumidor. Fatores influenciadores internos e externos. Decisão de compra e 
adoção de novos produtos. Bases para segmentação dos mercados. Identificação de segmentos e 
mercados atrativos.Tendências do comportamento do consumidor brasileiro. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 



 

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel 
 

Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 
85806-080 – Cascavel – PR 

Fone: (45) 3036-3638 - Fax: (45) 3036-3636 
http://www.univel.br 

 

91 

SOLOMON, Michael R. O comportamento do Consumidor. 5° Ed. Porto Alegre: Bookman, 2004. 
ENGEL, J.F. BLACKWELL, R. D. MINIARD, P. W. Comportamento do Consumidor. Rio de Janeiro: 
LCT, 2005. 
SCHIFFMAN, Leon G. KANUK, Leslie Lazar. Comportamento do Consumidor. 9ª Ed.Rio de 
Janeiro: LCT, 2009. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

GIGLIO, Ernesto. O comportamento do consumidor. 4ª Ed. São Paulo: Pioneira, 2010. 
FERRELL, O. C.Estratégia de marketing. 4ª Ed. São Paulo:Atlas,  2009. 
GADE, Christiane. Psicologia do Consumidor e da Propaganda. São Paulo: EPU, 1998. 
KOTLER, Philip. Administração de Marketing: a edição do novo milênio. 14ª Ed. São Paulo: 
Prentice Hall, 2012. 
GUÉGUEN, Nicolas. Psicologia do Consumidor. São Paulo: Senac, 2010 
UNDERHILL, Paco. Vamos às compras: a ciência do consumo. Rio de Janeiro: Campus, 1999. 

 
 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

GESTÃO DO DESIGN 40 4º 

EMENTA: 

Reflexão sobre design como elemento de valor. Estudo sobre propriedade intelectual. Planejamento 
estratégico. Aplicação no gerenciamento do processo de projeto. Conceitos e definições. Design 
como diferencial competitivo. Design Thinking. Gestão estratégica x gestão operacional. Designer 
como gestor de projetos. Liderança x chefia. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BORJA DE MOZOTA, Brigitte et al. Gestão do Design: Usando o design para construir valor de 
marca e inovação corporativa. São Paulo: Bookman, 2011.  
DE SORDI, José Orvaldo. Gestão por processos: uma abordagem da moderna administração. São 
Paulo: Saraiva, 2008 
OLIVEIRA, Djalma de pinho Rebouças de. Planejamento estratégico: Conceitos, metodologia e 
praticas. São Paulo: Atlas, 2007 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

GIMENO, JoseMariaIvanez. La gestion del disenoem la empresa. Madrid: Macgrowhill, 2000. 
MOZOTA, Brigite Borja de. Design management. Paris :Éditions d’Organization, 2002. 
Manual de Gestão do design. Centro Português de Design. Portugal, 1997. [*] 
BEST, K. Design Management: Managing Design Strategy, Process and Implementation. 
Switzerland: AVA, 2006 
BROWN, Tim. Design thinking: uma metodologia poderosa para decretar o fim das velhas ideias. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.  
MARTIN, Roger. Design de negócios. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. Manual de Gestão do design. 
Centro Português de Design. Portugal, 1997.  
NEUMEIER, Marty. A Empresa orientada pelo design: como construir uma cultura de inovação 
permanente. São Paulo: Bookman, 2010. 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

HISTÓRIA EM QUADRINHO E ANIMAÇÃO 80 4º 

EMENTA: 

Compreensão da linguagem contemporânea da nona arte, assim como a produção de obras 
quadrinizadas. Análise semióticas, construção de roteiro e compreensão filosófica de personagens e 
universos fictícios. Histórico, tendências e artistas da história em quadrinhos. Aplicação da linguagem 
como processo pedagógico. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

PATATI, Carlos; BRAGA, Flávio. Almanaque dos Quadrinhos: cem anos de uma mídia popular.Rio de 
Janeiro. Ediouro. 2006 
EISNER. Will. Quadrinhos e Arte Sequencial. Tradução: Luís Carlos Borges. 4ª ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 2010. 
McCLOUND, Scoot .Desvendando os Quadrinhos. São Paulo: M. books. 2004 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

EISNER. Will. Narrativas Gráficas. Tradução: Leandro Luigi.  ed. São Paulo: Devir, 2008. 
ASSUMPÇÃO Jr, Francisco B. Psicologia e História em Quadrinhos. São Paulo. Casa do Psicólico. 
2001  
VERGUEIRO, Waldomiro; RAMA, Angela; BARBOSA, Alexandre. Como Usar as Histórias em 
Quadrinhos na Sala de Aula. São Paulo: Contexto, 2004 . 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

PEDG – PROJETO EXPERIMENTAL EM DESIGN GRÁFICO 140 4º 

EMENTA: 

Sistemas de recursos e atividades coordenadas para realizar objetivos dentro de prazos. O projeto 
experimental é uma ferramenta de grande utilidade atualmente face ao cenário de globalização da 
economia exigindo novos padrões de competitividade para os negócios. Esta ferramenta será 
utilizada para a implantação de novas empresas, novos departamentos e novos produtos, bem como 
as reestruturações empresariais. Os projetos experimentais devem ter o envolvimento com a 
estratégia competitiva, com o mercado, parcerias com os fornecedores e com os clientes, com a 
fabricação, logística, gestão e equacionamento econômico financeiro. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

MAXIMILIANO, A. C. A. Administração de Projetos.  3ª Edição, São Paulo, Editora Atlas, 2008. 
CASAROTTO FILHO, N. Elaboração de Projetos Empresariais – Análise. 1ª Edição, São Paulo, 
Editora Atlas, 2009. 
ASSUNÇÃO FILHO, M. M. VALERIANO, D. L. Gerência de Projetos. São Paulo, Editora Makron 
Books, 1998. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa.4.ed. São Paulo: Atlas, 2002. 
FACHIN, Odília. Fundamentos de metodologia. 4.ed. São Paulo: Saraiva, 2003. 
YIN, Robert K. Estudo de caso:planejamento e métodos. 3.ed. Porto Alegre: Bookman, 2005. 
BECKER, Howard S. Métodos de pesquisa em ciências sociais.3.ed. São Paulo: Hucitec, 1997.  
SALDANHA, Nelson Nogueira. Da teologia à metodologia. Secularização e crise do pensamento 
jurídico. Belo Horizonte: Del Rey, 1993. 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES IV 20 4º 

EMENTA: 

As Atividades Complementares são componentes curriculares dos cursos, constituindo-se como 
conjunto de atividades didático-pedagógicas, acadêmicas, científicas ou culturais voltadas para a 
flexibilização curricular e que possibilitam o desenvolvimento de habilidades, conhecimentos e 
competências complementares as adquiridas no ambiente acadêmico. Sendo cumpridas pelo aluno, 
de forma autônoma ou dirigida, observado o rol e regulamentação expedidos pela Instituição. 
 
Nas Atividades Complementares, também são incluídas atividades para atender aos requisitos legais 
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a seguir: 
 
1) Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de 
História e Cultura Afro-brasileira , Africana e Indígena, em conformidade com a Lei nº 11.645/2008 e 
(Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 2004). A Educação das Relações Étnico-Raciais, bem 
como o tratamento de questões e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes estão inclusas 
nas Atividades Complementares específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos. 
 
2) Políticas de educação ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto Nº 4.281 de 25 de 
junho de 2002). O currículo do Curso prevê a integração da educação ambiental às disciplinas do 
curso de modo transversal, contínuo e permanente. Sendo o tema desenvolvido nas Atividades 
Complementares específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos. 
 
3) Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos (Resolução CNE/CP N° 01, de 30 de 
maio de 2012).O currículo do Curso prevê a integração da educação em Direitos Humanos às 
disciplinas do curso de modo transversal, por meio de temas relacionados aos Direitos Humanos e 
tratados interdisciplinarmente. Sendo o tema desenvolvido nas Atividades Complementares 
específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos. 

4) Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Lei nº 12.764, de 27 de 
dezembro de 2012). O currículo do curso prevê a integração da Proteção dos Direitos da Pessoa com 
Transtorno do Espectro Autista às disciplinas do curso de modo transversal, por meio de temas 
relacionados e tratados aos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista 
interdisciplinarmente. Sendo o tema desenvolvido nas Atividades Complementares específicas que 
enriquecem o aprendizado dos alunos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

NÃO SE APLICA 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

NÃO SE APLICA 

 
 

ELETIVAS 

 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

ELETIVA 40 4º 

EMENTA: 

A disciplina eletiva será escolhida pelos alunos, com base numa relação ofertada pela IES no 
semestre anterior. Dentre elas, obrigatoriamente é ofertado: 
 
LIBRAS: Os conceitos iniciais básicos sobre deficiência auditiva (surdez) e indivíduo surdo: 
identidade, cultura e educação. Como se desenvolveram as línguas de sinais e a Língua Brasileira de 
Sinais – LIBRAS. Noções básicas de estrutura lingüística da LIBRAS e sua gramática. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

LIBRAS: 
ALMEIDA, E. O. C. de. Leitura e Surdez: Um estudo com adultos não oralizados. Editora Revinter, 
2000.  
FELIPE, T. A. Introdução à Gramática de LIBRAS. Rio de Janeiro: 1997.  
________. LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais. In: STROBEL, K.L & Dias, S.M.S. (org.) Surdez: 
Abordagem Geral. FENEIS. Ed. Apta, Curitiba, PR, 1995, p. 22-23. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

LIBRAS: 
BRASIL. Decreto 5.626 de 22 de dezembro de 2005. Brasília: MEC, 2005 
CÁRNIO, M. S. Conceitos e compreensão de leitura e escrita no contexto da educação 
especial. Tese de doutorado. Universidade de São Paulo, 1995 
FARIAS, Carla Valéria e Souza. Atos de Fala: O pedido em língua brasileira de sinais. Dissertação 
de Mestrado em Lingüística. Rio de Janeiro. UFRJ, 1995.  
FELIPE, T.A. O Signo Gestual-Visual e sua Estrutura Frasal na Língua dos Sinais dos Centros 
Urbanos Brasileiros. Dissertação de Mestrado, UFPE, PE, 1988. 
SKLIAR, Carlos. A Surdez: um olhar sobre as diferenças. Porto Alegre Editor: Mediação,1998 

 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

PRINCÍPIOS DA LUZ 80 1º 

EMENTA: 

Possibilidades de iluminação: Luz natural x artificial. Acessórios de fotografia. A direção da luz. 
Volume e sombra, Tipos de flashes e suas implicações estéticas. O Color Checker. Entendendo a 
temperatura de cor. Direção de modelos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

AUMONT, Jacques. A imagem. São Paulo: 6. ed., São Paulo: Papirus, 2004. 
FOLTS, Franklin E.; LOVELL, Ronald P.; C., Zwahlen Junior. Fred. Manual de fotografia. São Paulo: 
[s.n], 2011. 
GOMIDE, João. Imagem Digital Aplicada – Uma abordagem para estudantes e profissionais. São 
Paulo: Campus Elsevier, 2014. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

KLOSKOWSKI, Matt. Photoshop: Montagens e fusóes criativas. Santa Catarina: Photos, 2012. 
KELBY, Scott. Fotografia digital na prática / vol. 1: segredos passo a passo para dar a suas fotos uma 
aparência profissional. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 1. 2013. 
DUBOIS, Philippe. O ato fotográfico e outros ensaios. 4. ed. São Paulo: Papirus, 1993. 
MONFORTE, Luiz Guimarães. Fotografia pensante. São Paulo, 1997.  
BUSSELLE, Michael. Tudo sobre fotografia. 8. ed. São Paulo: Pioneira, 1998 



 

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel 
 

Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 
85806-080 – Cascavel – PR 

Fone: (45) 3036-3638 - Fax: (45) 3036-3636 
http://www.univel.br 

 

95 

ANEXO C: Perfil do Corpo Docente do Curso 

 
 

NOME DO PROFESSOR TITULAÇÃO 
REGIME DE TRABALHO 

(NA IES) 
 

JANICLEI APARECIDA MENDONÇA MESTRE PARCIAL 

EDUARDO MURBACH CÔNSOLI ESPECIALISTA HORISTA 

JAQUELINE PINTO MARTINS MESTRE INTEGRAL 

LADEMIR RENATO PETRICH DOUTOR INTEGRAL 

LUIZ CARLOS MACHADO ESPECIALISTA PARCIAL 

MURILO ALVES DE ALMEIDA ITO MESTRE PARCIAL 

PATRÍCIA DUARTE DE BRITTO MESTRE INTEGRAL 

RAFAEL BARZOTTO SPOLADORE ESPECIALISTA HORISTA 

RODRIGO CEZAR MENDES ESPECIALISTA HORISTA 

RODRIGO SILVÉRIO CARDOSO MESTRE INTEGRAL 

SÉRGIO ANTÔNIO BRUM MESTRE PARCIAL 

SUELI GEDOZ DOUTORA HORISTA 

THAIS DAMARIS DA ROCHA THOMAZINI MESTRE HORISTA 
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ANEXO D: Laboratórios Específicos do Curso 

 

 

01. Estúdio de produção audiovisual  

 . Equipado com 03 filmadoras; 02 teleprompters; 01 bancada; isolamento 

acústico; 01 arquibancada; 01 jogo de sofá com 04 poltronas; 02 televisões LED; 

Fundo cromakey; Laboratório climatizado com Ar-condicionado split; Tamanho da sala 

75m². 

 

02. Laboratório de edição 

• 01 mesa de edição; Laboratório climatizado com Ar-condicionado split; 

Tamanho da sala 45m². 

 

03. Laboratório de fotografia 

• Equipado com câmeras 08 fotográficas digitais, tripés, equipamento para 

revelação de papel fotográfico; Tamanho da sala 45m². 

 

04. Laboratório de informática com programas específicos 

• Laboratório 04: 60 computadores Core 15, 4GB de RAM, 500GB de HD; 

Monitor LED 18.5”; Sistema operacional Microsoft Windows 7 Professional 

64 bits; Laboratório climatizado com Ar-condicionado split; Quadro branco 

grande; Projetor multimídia no teto; Caixa de som no teto; Tamanho da 

sala 113m².  

 

05. Estúdio fotográfico 

• Equipado com câmeras fotográficas digitais, tripés, refletores, 

sombrinhas, fundo cromakey, estabilizadores, flashes, luz contínua. 

Tamanho da sala 75m². 

 

06. Sala com mesas de desenho  
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• Equipado com 40 mesas; Quadro branco grande; Caixa de som no teto; 

Projetor multimídia no teto; Laboratório climatizado com Ar-condicionado 

split; Tamanho da sala 90m². 

 

07. Sala com bancadas para manipulação de materiais 

• Equipado com 04 bancadas com capacidade para 12 acadêmicos cada; 

Quadro branco grande; Caixa de som no teto; Projetor multimídia no teto; 

01 pia; 01 balcão; Laboratório climatizado com Ar-condicionado split; 

Tamanho da sala 90m². 

 

08.  Laboratório de modelagem 

• Equipado com 03 bancadas com capacidade para 14 acadêmicos cada; 

Quadro branco grande; Caixa de som no teto; Projetor multimídia no teto; 

Laboratório climatizado com Ar-condicionado split; 02 pias; 02 prateleiras; 

Tamanho da sala 75m². 
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REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO CURSO DE DESIGN 

GRÁFICO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DE CASCAVEL 

 

Art. 1º - As atividades complementares do CST em Design Gráfico, que são 

obrigatórias para todos os alunos, dividem-se em seis categorias assim discriminadas: 

  

Categoria A – Atividades de Extensão 

Categoria B – Palestras, Seminários, Congressos e Conferências 

Categoria C – Atividades de Pesquisa e Iniciação Científica 

Categoria D – Voluntariado 

Categoria E – Monitoria 

Categoria F – Disciplinas não previstas no currículo pleno do curso 

  

Art. 2º - As atividades complementares no CST em Design Gráfico terão carga horária 

de 80 horas, equivalentes a 5% da carga horário total do curso, devendo seu 

cumprimento distribuir-se, preferencialmente, ao longo do curso. O aluno não poderá 

exercer atividades que excedam 50% da carga horária total dentro de uma mesma 

categoria. 

  

Art. 3º - As Atividades de Extensão (Categoria A) ensejam incluir pra fins de 

aproveitamento o registro no histórico escolar os seguintes tipos: 

a)    Participação em cursos de extensão ofertados pela instituição ou por 

outras instituições de ensino, desde que relacionados às áreas de formação 

profissional do curso. 

b)    Participação em projetos comunitários e/ou sociais relacionados às áreas 

de formação profissional do curso. 

c)    Envolvimento na organização de eventos acadêmicos, tais como 

seminários científicos, semanas acadêmicas, entre outros. 
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Art. 4º - A Categoria B envolve a participação do aluno em palestras, 

seminários, congressos e conferências acadêmicas, desde que devidamente 

comprovada e que tenham relação com as áreas de formação profissional do curso. 

  

Art. 5º - As atividades de Pesquisa e Iniciação Científica (Categoria C), 

sujeitam-se aos seguintes tipos. 

a)     Participação e desenvolvimento de projetos de iniciação científica 

vinculados ao Centro de Pesquisa e Extensão da Faculdade. 

b)     Participação em projetos de pesquisa vinculados ao Centro de Pesquisa e 

Extensão da Faculdade. 

c)     Trabalhos publicados em periódicos acadêmico-científicos. 

d)     Participação em eventos de iniciação científica ou em congressos 

científicos relacionados aos projetos desenvolvidos pelo aluno. 

  

Art. 6º - O Voluntariado (Categoria D) compreende a participação do aluno em 

atividades e projetos voluntários desenvolvidos com o intuito de prestação de serviços 

junto a sociedade, podendo estar vinculados a outros projetos da instituição. 

  

Art. 7º - A Categoria E compreende a participação do aluno em atividades de 

monitorias em disciplinas do curso no qual o mesmo está matriculado. 

  

Art. 8º - A Categoria F contempla as seguintes modalidades: 

a)    Disciplinas não previstas na grade curricular obrigatória do curso ofertadas 

pela instituição, disciplinas de outras IES. 

b)    Cursos de idiomas frequentados durante o transcorrer do curso. 

  

Art. 9º - Caberá à Coordenação do Curso: 

a)    Aprovar o relatório final de Atividades Complementares de cada aluno. 

b)    Exigir a comprovação documental pertinente para que seja anotada na 

Faculdade. 
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c)    Controlar o lançamento das atividades cumpridas na ficha individual do 

aluno. 

d)    Remeter a Secretaria da Faculdade o relatório final das Atividades 

Complementares realizadas pelo aluno e a respectiva carga horária computada, para 

fins de registro no histórico escolar correspondente. 

Parágrafo Único – Os documentos comprobatórios das Atividades 

Complementares, após anotados na ficha individual do aluno, com a indicação do tipo 

de atividade desenvolvida e da carga horária computada, serão devolvidos aos alunos, 

que terão a responsabilidade de guardá-los até a obtenção do diploma. 

  

Art. 10º - É da exclusiva competência da Coordenação do Curso a aprovação 

do relatório final de Atividades Complementares e a distribuição das horas dispendidas 

em tais atividades por cada aluno contemplando os limite mínimos fixados neste 

regulamento. 

Parágrafo Único – Caberá ao Coordenador do curso tomar as providências 

necessárias para evitar abusos e fraudes. Poderá, ainda, estipular o prazo máximo 

para a entrega do relatório final de Atividades Complementares pelo formando. 

  

Art. 11º - Este regulamento entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

REGULAMENTO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO  

DO CURSO DE DESEIGN GRÁFICO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

APLICADAS DE CASCAVEL 

 

CAPÍTULO I 

Das Disposições Preliminares 

 

Art. 1º Este instrumento legal regulamenta o Estágio Supervisionado Obrigatório do 

CST de Design Gráfico da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel 

(UNIVEL) e complementa o Projeto Pedagógico do Curso. 
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Art. 2º O Estágio Supervisionado é parte integrante do currículo do CST de Design 

Gráfico da UNIVEL, consistindo em componente curricular obrigatório, devendo ser 

executado em consonância com o Projeto Pedagógico do Curso, as normas previstas 

neste regulamento, as políticas e as diretrizes institucionais, as disposições regimentais 

e a legislação pertinente. 

 

CAPÍTULO II 

Do Estágio Supervisionado 

 

Art. 3º Entende-se por Estágio Supervisionado aquele período em que o acadêmico do 

CST de Design Gráfico troca experiências práticas e teóricas em diversos campos de 

atuação das áreas abrangidas pelo profissional de Design Gráfico, sob a supervisão do 

Coordenador de Estágio do Curso e do Supervisor da Empresa, visando complementar 

a sua formação profissional. 

 

Parágrafo único. O Estágio Supervisionado será realizado em instituições ou 

empresas afins às áreas de Design Gráfico, na participação em projetos de pesquisa 

e/ou extensão, bem como na prestação de serviços através de Empresas Juniores 

vinculadas à UNIVEL e atuação na CREARE – Agência Integrada de Comunicação que 

compreende os cursos de Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Fotografia e Design 

Gráfico. 

 

Art. 4º São objetivos do Estágio Supervisionado: 

I. Oportunizar ao acadêmico do CST de Design Gráfico aprendizado social, 

profissional e cultural que lhe possibilite o preparo para atuação em campos de 

futuras atividades profissionais. 

II. Proporcionar ao formando a possibilidade de colocar em prática os 

conhecimentos produzidos durante o tempo de permanência no CST de Design 

Gráfico. 

III. Propiciar ao aluno condições de refletir criticamente sobre os conteúdos teóricos 

do curso, analisando a relação teoria-prática. 
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IV. Complementar a formação profissional com aplicação prática das informações 

teóricas adquiridas durante o curso, orientando o acadêmico na escolha de sua 

especialização profissional. 

 

CAPÍTULO III 

Da Organização do Estágio Supervisionado 

 

Art. 5º O Estágio Supervisionado apresenta a seguinte estrutura: 

I. Coordenador de Estágio do Curso; 

II. Supervisor da Empresa; 

III. Estagiário; 

IV. Departamento de Estágios. 

 

Art. 6º O Coordenador de Estágio do Curso é um professor indicado pelo Coordenador 

do CST de Design Gráfico, sendo responsável por: 

I. Acompanhar e orientar o acadêmico estagiário, de acordo com o regulamento 

de Estágio Supervisionado; 

II. Buscar junto às empresas e instituições, vagas para os acadêmicos 

matriculados nos componentes curriculares de Estágio Supervisionado; 

III. Divulgar as oportunidades de Estágio Supervisionado; 

IV. Selecionar os acadêmicos para os campos de estágios nas diferentes 

empresas e/ou instituições concedentes de estágios; 

V. Encaminhar os alunos estagiários aos campos de estágios; 

VI. Analisar e dar pareceres aos pedidos de troca de estágios e/ou supervisores na 

empresa, a pedido das partes interessadas; 

VII. Comunicar-se com o Supervisor da Empresa, visando obter e repassar 

informações referentes às atividades do aluno estagiário; 

VIII. Avaliar o acadêmico com base no desenvolvimento das atividades de estágio e 

no(s) relatório(s) entregue(s); 

IX. Entregar ao Coordenador do Curso o relatório final, juntamente com a nota final 

do estágio, conforme estabelecido neste regulamento; 
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X. Fornecer as orientações gerais do componente curricular e deste regulamento 

à todos os envolvidos (professores, estagiários, empresas e instituições) no 

Estágio Supervisionado; 

XI. Promover discussões e reuniões com a Coordenação do Curso, Colegiado do 

Curso, estagiários e/ou Supervisores das Empresas vinculadas aos estágios 

supervisionados, quando necessário; 

XII. Encaminhar casos e questões duvidosas e/ou omissas ao Colegiado do CST 

de Design Gráfico. 

 

Art. 7º O Supervisor da Empresa responsável pelo estágio é realizada por um 

profissional vinculado à empresa e/ou instituição concedente do estágio, a quem cabe: 

I. Estabelecer o programa de atividades a ser desenvolvido pelo aluno que deverá 

estar contemplado no Plano de Estágio; 

II. Acompanhar, supervisionar e orientar o aluno estagiário mediante visitas in loco, 

durante a realização do estágio; 

III. Fornecer informações referentes ao desenvolvimento das atividades do aluno ao 

Coordenador de Estágio do Curso. 

IV. Avaliar o desempenho do acadêmico, mediante análise da Ficha de Avaliação 

da Empresa (Anexo 1) e da Ficha de Controle de Atividades (Anexo 2), 

preenchido no local de estágio; 

V. Encaminhar a Ficha de Avaliação da Empresa (Anexo 1) e a Ficha de Controle 

de Atividades (Anexo 2) ao Coordenador de Estágio do Curso. 

 

Art. 8º O Estagiário é o acadêmico do CST de Design Gráfico da UNIVEL, matriculado 

no componente curricular obrigatório denominado Estágio Supervisionado, a quem 

compete: 

I. Tomar a iniciativa de conhecer os campos de estágio optando por um deles; 

II. Comunicar ao Departamento de Estágios a necessidade e/ou possibilidade de 

realização de estágio no campo escolhido; 

III. Entrar em contato com o Coordenador de Estágio do Curso para firmar a 

orientação de estágio; 
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IV. Encaminhar ao Departamento de Estágios toda documentação necessária; 

V. Cumprir a carga horária exigida no Estágio Supervisionado; 

VI. Realizar as atividades programadas no Plano do Estágio, cumprindo os 

horários estabelecidos; 

VII. Buscar assessoramento com o Coordenador de Estágio do Curso e/ou 

Supervisor da Empresa, sempre que necessário; 

VIII. Informar ao Coordenador de Estágio do Curso e/ou Supervisor da Empresa o 

andamento das atividades de estágio; 

IX. Elaborar os relatórios de estágio conforme normas estabelecidas neste 

regulamento. 

X. Entregar os relatórios de estágio de acordo com o cronograma estabelecido 

pelo Coordenador de Estágio do Curso; 

XI. Elaborar o Relatório Final, ao término do período de estágio, especificando as 

atividades realizadas e a carga horária cumprida. 

 

Art. 9o O Departamento de Estágios é um órgão de caráter suplementar da 

administração básica da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel, tendo 

por finalidade assessorar os Cursos e a Instituição na organização dos estágios 

supervisionados obrigatórios ou não obrigatórios dos acadêmicos, visando uma melhor 

qualificação do futuro profissional, além de propiciar condições para inserção 

profissional no mercado de trabalho. 

 

CAPÍTULO IV 

Dos Campos de Estágio 

 

Art. 10. São considerados campos de estágio as entidades de direito privado, os 

órgãos da administração pública e outras entidades da comunidade em geral, desde 

que apresentem condições para situações concretas de vida e trabalho, dentro do 

campo profissional de Design Gráfico. 

 

Art. 11. Na definição dos campos de estágios são considerados os seguintes aspectos: 
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I. A existência de infraestrutura material e de recursos que permita a realização 

dos estágios; 

II. Anuência às normas disciplinares dos Estágios Supervisionados definidos pela 

UNIVEL; 

III. Proposição de termos de organização do estágio que possam ser convertidos 

em formulação legal (instrumentos jurídicos como acordo de cooperação, 

convênios, termo de compromisso, entre outros), onde devem estar acordadas 

todas as condições de realização dos estágios. 

 

Art. 12. Às entidades concedentes de estágio compete: 

I. Celebrar convênio com a UNIVEL para a formalização do campo de estágio; 

II. Comunicar ao Departamento de Estágios da UNIVEL a existência de vagas 

para estagiários, bem como os requisitos necessários para o preenchimento 

das mesmas; 

III. Firmar com o Estagiário o Termo de Compromisso do Estágio Supervisionado; 

IV. Estabelecer as diretrizes para o desenvolvimento das atividades previstas no 

Plano de Estágio; 

V. Assegurar ao estagiário condições necessárias para a realização do Estágio 

Supervisionado; 

VI. Solicitar ao Departamento de Estágios qualquer alteração no Termo de 

Compromisso; 

VII. Informar aos estagiários as normas da empresa; 

VIII. Decidir sobre a concessão e o valor da bolsa-auxílio ou outro benefício 

qualquer. 

 

CAPÍTULO V 

Do Regime Acadêmico 

 

Art. 13. A carga horária destinada ao Estágio Supervisionado é especificada na matriz 

curricular do curso, de acordo com as diretrizes curriculares e a legislação vigente, e 

deve ser cumprida integralmente. 
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§ 1º O componente curricular obrigatório Estágio Supervisionado poderá ser cumprido 

no decorrer do último ano do curso (3o ou 4o períodos), sendo a critério do aluno o 

período no qual irá realizar o estágio. 

 

§ 2º A carga horária prevista para o Estágio Supervisionado será desenvolvida na 

modalidade de atividades práticas individuais na Entidade Concedente do Estágio, 

conforme estabelecido no Plano de Estágio. 

 

§ 3º O Coordenador de Estágio do Curso poderá realizar atividades presenciais e em 

grupo com todos os alunos da respectiva turma, nas dependências da UNIVEL, sendo 

que tais atividades não poderão exceder a 10% (dez por cento) da carga horária 

prevista para o Estágio Supervisionado, sendo divulgadas as datas e horários em 

Edital. 

 

Art. 14. Estão habilitados a se matricular no componente curricular Estágio 

Supervisionado os alunos aprovados em todas as disciplinas do curso até o final do 8o 

(oitavo) período, e que tenham 50% da carga horária referente às Atividades 

Complementares cumpridas, conforme exigência do curso e previsto na matriz 

curricular na qual está vinculado. 

 

§ 1º A matrícula no componente curricular denominado Estágio Supervisionado deve 

ocorrer no período de matrícula de todas as disciplinas, previstas no Calendário 

Acadêmico. 

 

§ 2º Para efetivar a matrícula, o aluno deverá apresentar o Termo de Compromisso de 

Estágio firmado com a Entidade Concedente do Estágio e a UNIVEL, além dos 

documentos complementares previstos pelo Departamento de Estágios da UNIVEL.  

 

Art. 15. No Estágio Supervisionado a frequência será de 100%, a qual será controlada 

pelo Supervisor da Empresa no campo de estágio. 
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§ 1º No Estágio Supervisionado o acompanhamento do aluno dar-se-á mediante visitas 

realizadas pela Coordenação de Estágio do Curso nos locais de campo de estágio, ou 

através de outro contato com o Supervisor da Empresa. Casos especiais serão 

definidos pelo Colegiado do Curso. 

 

§ 2º O Coordenador de Estágio do Curso tem a responsabilidade pelos aspectos 

relacionados ao ensino, aprendizado obtido no estágio supervisionado, e a fará com 

frequência mínima mensal e/ou atendendo a demanda do aluno. 

 

Art. 16. As atividades teóricas e práticas a serem executadas devem constar no Plano 

de Estágio elaborado em conjunto entre Estagiário, Supervisor da Empresa e 

Coordenador de Estágio do Curso. 

 

Art. 17. Será considerado abandono de estágio o não cumprimento das atividades 

previstas no Plano de Estágio, a partir data da confirmação do Estágio Supervisionado. 

 

CAPÍTULO VI 

Da Avaliação do Estágio Supervisionado 

 

Art. 18. O processo de avaliação no componente curricular de Estágio Supervisionado 

será realizado da seguinte forma: 

I. Acompanhamento das atividades que constam no plano de estágio por meio da 

Ficha de Avaliação da Empresa (N1), conforme Anexo 1, feita pelo Supervisor 

das Empresa no estágio in loco, a qual será atribuída uma nota de 0 (zero) a 

10,0 (dez); 

II. Entrega do Relatório Final de Estágio (N2), a qual será atribuída uma nota de 0 

(zero) a 10,0 (dez), dada pelo Coordenador de Estágio do Curso;  

III. A média final (MF) do Estágio Supervisionado será obtida da seguinte maneira: 

MF = (N1 + N2) / 2  

 

Art. 19. A condição para a aprovação no Estágio Supervisionado é a obtenção de, no 

mínimo, média final (MF) 7,0 (sete), na escala de 0 (zero) a 10,0 (dez), no conjunto das 
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atividades previstas e realizadas no Estágio Supervisionado, conforme previsto no 

Plano de Estágio, art. 16 desde regulamento. 

 

Parágrafo único. Não caberá no componente curricular de Estágio Supervisionado, o 

exame final e segunda chamada. 

 

Art. 20. Cabe ao aluno com aproveitamento insuficiente no Relatório Final de Estágio 

uma nova oportunidade. Novo Relatório Final deverá ser entregue, num prazo de no 

máximo 10 (dez) dias, desde que esse não ultrapasse o período letivo. 

 

Art. 21. O aluno reprovado no componente curricular Estágio Supervisionado deverá 

efetuar nova matrícula no componente curricular em que não foi aprovado. 

 

CAPÍTULO VII 

Relatório Final do Estágio 

 

Art. 22. O Relatório Final de Estágio é a análise e interpretação teórica da prática 

realizada no campo de estágio, devendo revelar mais que citação de ações ou sua 

descrição exaustiva. É a elaboração intelectual das atividades propostas e as 

efetivadas, desde suas intenções e condições de realização, justificativas, causas e 

consequências. É a síntese teórica do trabalho realizado. 

 

Art. 23. O Relatório Final de Estágio será avaliado pelo Coordenador de Estágio do 

Curso e um professor do Colegiado do Curso indicado conforme a área do estágio, 

considerando os seguintes itens: 

I. Coerência entre o plano de estágio e o estágio realizado; 

II. Capacidade de inovação e criatividade; 

III. Validade do estágio em termos de complementação curricular; 

IV. Domínio teórico do assunto abordado no estágio; 

V. Capacidade de articular os conhecimentos teóricos com a prática profissional. 
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Art. 24. O aluno deverá entregar o Relatório Final de Estágio para o Coordenador de 

Estágio do Curso no prazo definido em Edital e publicado pela Coordenação do CST de 

Design Gráfico. 

 

Parágrafo único. Em caso de realização do estágio em período diferente do letivo, o 

aluno terá 15 dias após o término do estágio para entregar o Relatório Final de Estágio. 

CAPÍTULO VIII 

Das Disposições Finais 

 

Art. 25. Quando o número de estagiários interessados em um campo de estágio for 

maior que o número de vagas disponíveis, serão adotados os seguintes critérios de 

seleção, pela ordem: 

I. Maior média geral de todas as disciplinas cursadas no Curso; 

II. Maior média alcançada na disciplina (ou disciplinas) ligada ao campo de estágio; 

III. Menor número de dependências; 

IV. Maior número de disciplinas cursadas; 

V. Maior idade. 

 

Art. 26. O Estágio Supervisionado não será validado nos seguintes casos: 

I. Na falta de matrícula no componente curricular Estágio Supervisionado e/ou 

trancamento do curso; 

II. A não apresentação do Relatório Final de Estágio; 

III. No cumprimento da carga horária inferior à exigida no Estágio Supervisionado. 

 

Art. 27. Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do CST de Design Gráfico 

da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel e, em última instância, pelo 

Conselho de Administração Superior. 

 

Art. 28. Este regulamento entra em vigor após sua aprovação pelo Colegiado do Curso 

e pelo Conselho de Administração Superior da UNIVEL. 

 

REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DO 
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CURSO DE DESIGN GRÁFICO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

APLICADAS DE CASCAVEL 

 

CAPÍTULO I 

Das Disposições Preliminares 

 

Art. 1º O presente regulamento tem por finalidade normatizar o Trabalho de Conclusão 

do Curso (TCC) do CST de Design Gráfico da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas 

de Cascavel (UNIVEL), ao qual devem submeter-se os acadêmicos do CST de Design 

Gráfico. 

 

Art. 2º O TCC consiste na investigação, desenvolvimento, execução, análise e 

sistematização de um trabalho na área de Design Gráfico. 

 

CAPÍTULO II 

Do Trabalho de Conclusão de Curso 

 

Art. 3º O TCC é um componente curricular obrigatório e tem por objetivo ampliar os 

conhecimentos teórico-práticos proporcionados aos discentes no decorrer da 

graduação, bem como, estimular a criatividade, a reflexão e a investigação científica 

pertinente ao currículo, através do trabalho científico escrito e defendido perante banca 

examinadora. 

 

Art. 4º O TCC poderá ser realizado individualmente ou em, no máximo, 2 (dois) 

acadêmicos, orientado por um professor, com o fim de aplicar e demonstrar 

fundamentação consistente em relação aos conhecimentos teórico-práticos adquiridos 

no decorrer do curso. 

 

Art. 5º O TCC está inserido na matriz curricular na forma de dois componentes 

curriculares, TCC I e TCC II, pertences aos 9º (nono) e 10º (décimo) períodos do CST 

de Design Gráfico, com carga horária especificada na matriz curricular. 
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§ 1º Os componentes curriculares TCC I e II serão desenvolvidos na modalidade de 

atividades práticas individuais ou em dupla, ocorrendo através de momentos de 

orientação entre Orientador e Orientando(s), conforme horário e data planejado pelo 

Orientador e acordado entre as partes. 

 

§ 2º Os componentes curriculares TCC I e II poderão ter atividades presenciais e em 

grupo com todos os alunos da respectiva turma, além do tempo previsto para 

Orientação, quando houver, serão organizadas pelo Coordenador de TCC do Curso e 

divulgadas as datas e horários em Edital. 

 

Art. 6º São objetivos do TCC: 

I. Criar condições para que o acadêmico analise e trate as informações de forma 

sistemática, para expô-las e sustentá-las, tanto de forma escrita como oral, 

capacitando-o a compreender de forma ampla o contexto técnico-sócio-político-

econômico e ético; 

II. Promover condições para que o acadêmico reflita criticamente sobre as 

informações recebidas e experiências vivenciadas; 

III. Propiciar ao acadêmico orientação que o direcione à reflexão crítica e 

contextualizada das áreas de atuação de Design Gráfico; 

IV. Propor soluções aos problemas, pesquisar e diagnosticar com sustentação 

teórica. 

 

Art. 7º O TCC poderá versar sobre: 

I. Experiências desenvolvidas no Estágio Supervisionado; 

II. Projeto de ação comunitária nas áreas de Design Gráfico; 

III. Projetos de ensino, pesquisa/iniciação científica e extensão nas áreas de Design 

Gráfico; 

IV. Pesquisa de campo, experimental ou bibliográfica relacionada aos conteúdos 

das disciplinas do Curso ou afins às áreas de Design Gráfico. 
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CAPÍTULO III 

Da Organização do TCC 

 

Art. 8º O TCC apresenta a seguinte estrutura: 

I. Coordenador de TCC do Curso; 

II. Docente Orientador do TCC; 

III. Discente Orientado do TCC; 

IV. Banca Examinadora do TCC. 

  

Art. 9º Ao Coordenador de TCC do Curso compete: 

I. Executar a política de TCC em consonância com a política da Faculdade; 

II. Definir os professores orientadores, preferencialmente graduados em 

Engenharia e pós-graduados, mestres ou doutores em áreas afins; 

III. Promover reuniões com os professores orientadores e alunos, quando se fizer 

necessário; 

IV. Redigir, em conjunto com o Coordenador do Curso, editais e normas 

complementares sobre o TCC; 

V. Fornecer informações sobre o TCC aos professores e alunos; 

VI. Orientar os professores orientadores e alunos a respeito das normas e prazos 

estabelecidos por este regulamento; 

VII. Providenciar informações aos membros da banca examinadora em relação aos 

procedimentos referentes à avaliação dos acadêmicos; 

VIII. Divulgar aos alunos orientandos e professores orientadores a data e horário da 

entrega do TCC, prevendo espaço de tempo suficiente para as correções e 

reformulações necessárias no mesmo, dentro do mesmo período letivo; 

IX. Organizar as bancas examinadoras, discriminando data, hora, local e 

composição, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data da entrega 

do TCC; 

X. Encaminhar ao Coordenador do Curso e à Secretaria Acadêmica a média final 

dos alunos, de acordo com as notas atribuídas; 
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Art. 10. Ao Docente Orientador do TCC compete: 

I. Estar alinhado às diretrizes do TCC e acompanhar o desenvolvimento dos 

seus orientados durante todo o semestre letivo; 

II. Colaborar com o aluno na escolha e definição do tema do TCC; 

III. Orientar os alunos nas questões relacionadas a conteúdo, forma, sequência, 

anotações bibliográficas e conclusão do TCC na área escolhida; 

IV. Comunicar ao Coordenador de TCC do Curso quando ocorrerem problemas, 

dificuldades e dúvidas relativas ao processo de orientação; 

V. Atender cada aluno, no mínimo, 2 (dois) encontros mensais durante o 

semestre letivo, realizando as orientações necessárias para o 

desenvolvimento do TCC e registrando os encontros na Ficha de 

Acompanhamento das Orientações (Anexo 1) do TCC; 

VI. Avaliar o acadêmico, conforme especificações deste regulamento; 

VII. Acompanhar as normas da ABNT e as diretrizes para trabalhos acadêmicos 

do Curso; 

VIII. Orientar no máximo 8 (oito) TCCs por turma e no máximo 20 (vinte) TCCs no 

Curso. 

 

Parágrafo único. Serão Orientadores somente professores pertencentes ao corpo 

docente da UNIVEL ou professores indicados e aprovados pelo Colegiado do CST de 

Design Gráfico. 

 

Art. 11. Ao Discente Orientado compete: 

I. Cumprir rigorosamente o cronograma de prazos de orientação do TCC e as 

datas de entrega do Trabalho de Conclusão de Curso; 

II. Empenhar-se na busca de conhecimento e assessoramento necessário ao 

desempenho das atividades do TCC; 

III. Manter encontros periódicos e sistemáticos com o professor Orientador, 

apresentando avanços no desenvolvimento do trabalho; 

IV. Entregar o TCC protocolado na Secretaria Acadêmica, conforme data e horário 

estipulados em Edital; 
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V. Comparecer na data, hora e local marcados para a defesa do TCC; 

VI. Responsabilizar-se pelo uso de direitos autorais resguardados por lei a favor de 

terceiros quanto das citações, cópias ou transcrições de trechos de outrem. 

 

Art. 12. A Banca Examinadora do TCC será definida pelo Coordenador do Curso em 

conjunto com o Coordenador de TCC do Curso, e será composta por 3 professores, 

sendo: 

I. Docente Orientador do trabalho em questão, que presidirá os trabalhos; 

II. Um professor integrante do Colegiado do CST de Design Gráfico; 

III. Um Engenheiro convidado, não integrante do Colegiado do Curso, mas da área 

de desenvolvimento do trabalho em questão. 

 

§ 1º O terceiro integrante da Banca Examinadora, inciso III previsto no caput, poderá 

ser substituído por um integrante do Colegiado do CST de Design Gráfico quando não 

houver um agrônomo convidado, na sua falta no dia da Banca Examinadora ou por 

opção do Coordenador de TCC do Curso para garantir a qualidade do processo 

acadêmico. 

 

§ 2º As Bancas Examinadoras de defesas do TCC serão realizadas no final do 

semestre letivo, conforme o calendário acadêmico. 

 

CAPÍTULO IV 

Da Matrícula 

 

Art. 13. Estão habilitados a se matricular no componente curricular TCC I os 

acadêmicos aprovados em todas as disciplinas do curso até o final do oitavo período, e 

que tenham 50% da carga horária referente às Atividades Complementares cumpridas, 

conforme exigência do curso e previsto na matriz curricular na qual está vinculado. 
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Parágrafo único. Em casos previamente acertados junto ao Coordenador do Curso, 

conforme aprovação por parecer da Coordenação, o acadêmico poderá fazer 

disciplinas faltantes no decorrer do 9o (nono) período. 

 

Art. 14. Estão habilitados a se matricular no componente curricular TCC II, os 

acadêmicos aprovados em todas as disciplinas do curso até o final do 9o (nono) 

período, inclusive o TCC I, e estejam regularmente matriculados em todas as demais 

disciplinas do último semestre letivo. 

 

CAPÍTULO V 

Do Componente Curricular TCC 

 

Art. 15. O componente curricular TCC consiste na construção de um Projeto 

Experimental, que deverá ser desenvolvido dentro das Normas da ABNT e diretrizes 

para trabalhos acadêmicos do curso, observando as seguintes etapas: 

 

ETAPA ATIVIDADES 

 
I 

1. Apresentação do nome do orientador. 
2. Apresentação do cronograma de orientação até o final do 
semestre (acertado de comum acordo junto ao orientador). 
3. Apresentação do tema do TCC e justificativas da escolha 

 
 
 

II 

 4. Apresentação do Pré-projeto, com no mínimo: 
1.1 Introdução (apresentação geral do projeto) 
1.2 Tema 
1.3 Objetivos geral e específico 
1.4 Revisão provisória da literatura 
1.5 Produto 
1.6 Referências (bibliográficas e infográficas) 

 5. Cópia da Ficha de Acompanhamento de Orientações do TCC I. 

III 6. Cópia da Ficha de Acompanhamento de Orientações do TCC I. 

 
 
 

IV 

7. Entrega do Projeto de TCC revisado em forma e conteúdo 
(protocolizado na Secretaria Geral), com no mínimo: 

7.1 Introdução (apresentação geral do projeto) 
7.2 Tema 
7.3 Objetivos geral e específico 
7.4 Revisão completa da literatura (Fundamentação teórica) 
7.5 Metodologia 
7.6 Produto 
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7.7 Referências (bibliográficas e infográficas) 

 

Parágrafo único. Os prazos para cada etapa serão definidos pelo Coordenador de 

TCC do Curso e publicados em Edital no início do semestre letivo. 

 

Art. 16. Será disponibilizada, no componente curricular TCC - PEDG, uma relação com 

os Docentes Orientadores, suas respectivas áreas de orientação e vagas disponíveis. 

O acadêmico poderá escolher o professor Orientador a partir desta relação, de acordo 

com o seu tema de pesquisa. 

 

§ 1º Caso a demanda seja maior que o número de vagas ofertadas para o professor 

Orientador escolhido, o critério para seleção dos Orientados será a maior média geral 

de notas no Curso conforme classificação da Secretaria Geral da UNIVEL. 

 

§ 2º Se houver empate o acadêmico com mais idade terá a preferência. 

 

Art. 17. O professor Orientador pode recusar ou preferir a orientação, justificando, por 

escrito, ao Coordenador do Curso, sua solicitação. 

 

Art. 18. O acadêmico é acompanhado pelo professor Orientador utilizando a Ficha de 

Acompanhamento das Orientações do TCC (Anexo 1), a ser mantida em dia pelo 

Orientador, e apresentada sempre que solicitada pelo Coordenador de TCC do Curso. 

 

Parágrafo Único. O acadêmico pode ser encaminhado, pelo professor Orientador, 

para receber assessorias de outros professores e/ou profissionais. 

 

Art. 19. O Projeto de TCC deverá ser entregue até o final do 4º (quarto) semestre na 

data e no horário fixados em Edital pelo Coordenador de TCC do Curso, protocolizado 

com o dia e hora legíveis. 

 

§ 1º O Projeto de TCC deve ser entregue para a avaliação em 1 (uma) via 

encadernada em espiral. 
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§ 2º Após a avaliação feita pelo Orientador, o aluno Orientando deverá fazer as 

correções requeridas e entregar a versão final do Projeto de TCC na data e no horário 

fixado, protocolizado com o dia e hora legíveis. 

 

Art. 20. O TCC I terá 2 (duas) avaliações, cada uma compondo 50% da nota final. A 

primeira nota será atribuída pelo professor Orientador (Anexo 2) e a segunda nota pelo 

Coordenador de TCC do Curso (Anexo 3) em função das etapas descritos no Art. 17º. 

 

Art. 21. O acadêmico tem seu Projeto de TCC aprovado se: 

I. Atingir a frequência mínima nas orientações do TCC, prevista neste 

regulamento; 

II. Atingir a nota mínima de 7,0 (sete) como média da nota do professor Orientador 

e do Coordenador de TCC do Curso. 

 

§ 1º Cabe ao aluno com aproveitamento insuficiente no Projeto de TCC uma nova 

oportunidade. Novo Projeto de TCC deverá ser entregue, num prazo de no máximo 10 

(dez) dias, desde que esse não ultrapasse o período letivo. 

 

§ 2º Não caberá no componente curricular TCC I, o exame final e segunda chamada. 

 

§ 3º O aluno reprovado no componente curricular TCC I deverá efetuar nova matrícula 

no componente curricular em que não foi aprovado e fará um novo Projeto de TCC em 

outro semestre de forma integral. 

 

CAPÍTULO VI 

Do Componente Curricular TCC – PEDG – Projeto Experimental em Design 

Gráfico 

 

Art. 22. O componente curricular TCC II consiste na construção de um relatório final de 

Trabalho de Conclusão de Curso – TCC que deverá ser desenvolvido dentro das 
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Normas da ABNT e diretrizes para trabalhos acadêmicos do curso, observando as 

seguintes etapas: 

 

ETAPA ATIVIDADES / ETAPAS 

I 1. Apresentação da metodologia e instrumentos de 
pesquisa elaborados (questionários, protocolos, 
entrevistas e outros) 

II 2. Apresentação dos primeiros resultados e análises 
preliminares. 
3. Cópia da Ficha de Acompanhamento de Orientações 
do TCC - PEDG. 

III 4. Entrega do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC 
revisado em forma e conteúdo (protocolizado na 
secretaria acadêmica) contendo no mínimo: 
1. Resumo 
2. Sumário 
3. Índice de tabelas/ilustrações 
4. Introdução (apresentação geral do projeto) 
5. Tema 
6. Objetivos geral e específico 
7. Revisão completa da literatura (Fundamentação 

teórica) 
8. Materias e Métodos 
9. Produto 
10. Resultados e Discussão 
11. Conclusões 
12. Referências (bibliográficas e infográficas) 
13. Anexos e/ou Apêndices 

IV 5. Bancas Examinadoras 

V 6. Entrega do TCC final, com as devidas correções e 
alterações propostas em banca examinadora. 

 

Parágrafo único. Os prazos para cada etapa serão definidos pelo Coordenador de 

TCC do Curso e publicados em Edital no início do semestre letivo. 

 

Art. 23. O TCC - PEDG deverá ser entregue: 

I. Para a defesa: em 3 (três) vias encadernadas em espiral; 

II. Após a defesa e alterações necessárias: em 1 (uma) via encadernada para o 

TCC, e em 1 (uma) cópia em CD ou DVD em formato PDF protocolizado para 
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arquivo na biblioteca; o não atendimento a este quesito implica em atraso do 

encaminhamento do diploma para registro; 

 

Parágrafo único.  Após a apresentação à banca examinadora, o acadêmico deverá 

fazer as correções requeridas e entregar a versão final do TCC – PEDG na data e no 

horário fixados pelo Coordenador do curso, com o dia e hora legíveis. 

 

Art. 24. O trabalho entregue até a data estabelecida terá avaliação na escala de 0 

(zero) a 10 (dez) pontos. O trabalho não entregue na data poderá ser protocolizado 

com atraso máximo de 48 (quarenta e oito) horas mediante comprovação por escrito do 

ocorrido e terá avaliação na escala de 0 (zero) a 8 (oito) pontos. 

 

Parágrafo único.  Após decorridas as 48 horas do prazo fixado em Edital, o trabalho 

não será aceito e o acadêmico estará automaticamente reprovado no componente 

curricular TCC II. 

 

Art. 25. O TCC - Projeto Experimental será apresentado e avaliado por uma pré-banca, 

sendo que a equipe somente irá para a defesa do Projeto após liberação do professor 

Orientador por escrito (Anexo 1). 

 

§ 1o Na defesa do TCC - Projeto Experimental, a equipe terá no máximo 30 minutos 

para apresentar o seu trabalho e cada professor membro da Banca Examinadora terá 

no máximo 15 minutos para arguir sobre o trabalho, após a apresentação. A equipe 

deverá apresentar em tempo equitativo. 

 

§ 2º O professor Orientador deverá encaminhar ao Coordenador de TCC do Curso, ao 

término de cada orientação, em período pré-estabelecido, o seu parecer (Anexo 4), que 

representará 50% da nota final do TCC - Projeto Experimental. 

 

§ 3º A Banca Examinadora avalia o trabalho e a defesa feita pela equipe (Anexo 5), 

atribuindo-lhe(s) nota de 0 (zero) a 10 (dez) pontos. 
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Art. 26. O acadêmico tem aprovação no componente curricular TCC II se: 

I. Atingir a frequência mínima nas orientações do TCC II, prevista neste 

regulamento; 

II. Atingir a nota mínima de 7,0 (sete) como média do professor Orientador e da 

Banca Examinadora e cumprir o que trata o Art. 27. 

 

§ 1º Não caberá no componente curricular TCC II, o exame final e segunda chamada. 

 

§ 2º O aluno reprovado no componente curricular TCC II deverá efetuar nova matrícula 

no componente curricular em que não foi aprovado e fará um novo TCC - Projeto 

Experimental ou todos os ajustes necessários para o desenvolvimento satisfatório da 

pesquisa, em outro semestre de forma integral. 

 

Art. 27. Caberá ao acadêmico tomar as medidas correspondentes à nota recebida em 

banca examinadora, conforme quadro abaixo: 

 

NOTA CONCEITO RESULTADO MEDIDA NECESSÁRIA 

0,0 a 3,9 Insuficiente Reprovado Matricular-se novamente no componente 
curricular TCC – PEDG (recomeçar tudo). 

4,0 a 5,9 Fraco Refazer o projeto 
conforme as 
solicitações do 
orientador e da 
banca 
examinadora. 

Tem prazo estipulado de 7 (sete) dias 
corridos para refazer o trabalho com ajuda 
do seu orientador. 
O não cumprimento deste quesito implica 
em reprovação automática. 
O trabalho passa por nova avaliação pelo 
professor orientador. A nota da reavaliação 
+ a média anterior, dividido por 2 = média 
final, que deve ser igual ou maior a 5,0 
para a aprovação. 

 
 

Art. 28. Caso o aluno não compareça na defesa, terá 48 horas para justificar por 

escrito o motivo, claramente relevante, sendo o documento apreciado pelo Colegiado 

do Curso para devidas providências. 
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CAPÍTULO VII 

Considerações Finais 

 

Art. 29. Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Curso de Design Gráfico 

da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel e, em última instância, pelo 

Conselho de Administração Superior. 

 

Art. 30. Este regulamento entra em vigor após sua aprovação pelo Colegiado do Curso 

e pelo Conselho de Administração Superior da UNIVEL. 

 

 


