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1. Apresentação
O presente  documento  visa  apresentar  a  proposta  político-pedagógica  do  Curso  de  Bacharelado  em
Engenharia  de  Computação  da  Universidade  Federal  do  Ceará,  localizado  no  Campus  Avançado  de
Quixadá, segundo as Diretrizes Curriculares em vigor e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDB) de 1996, Lei 9.394/96. Para construção deste documento foram tomados como base as Diretrizes
Curriculares do MEC para cursos de Computação [3], o Currículo de Referência da SBC (Sociedade
Brasileira  de  Computação)  [6],  o  Currículo  de  Referência  da  ACM  (Association  for  Computing
Machinery)  [15],  os  projetos  pedagógicos  dos  cursos  de  Sistemas  de  Informação  [13]  e  Ciência  da
Computação [11] da UFC no campus Quixadá, e os projetos pedagógicos de alguns cursos de Engenharia
de Computação com nota  4 na avaliação do ENADE [7]:  Universidade  Federal  do Ceará -  Campus
Sobral [10],  Universidade Federal  do Rio Grande do Sul (UFRGS) [14] e  a Universidade Federal  de
Pernambuco (UFPE) [8]. 

Na perspectiva de contemplar a legislação em vigor, a qual estabelece as diretrizes curriculares para a
organização e o funcionamento dos cursos superiores, o tempo ideal de permanência do aluno no Curso
de Engenharia de Computação da Universidade Federal do Ceará no Campus de Quixadá será de dez
semestres  no  qual,  após  a  conclusão  de  horas  de  aula,  o  estudante  obterá  o  grau  de  Bacharel  em
Engenharia de Computação. 

Curso Bacharelado em Engenharia de Computação
Instituição Universidade Federal do Ceará
Localização Av. José de Freitas, 5003, Cedro Novo, Quixadá, Ceará
Currículo 2014
Vagas Anuais 50
Período Diurno
Modalidade Presencial
Créditos totais mínimos 212
Créditos em Disciplinas Obrigatórias 142
Crédito em Disciplinas Optativas e 

Optativas Livres

48

Subtotal de crédito em disciplinas 190
Trabalho de Conclusão de Curso 10
Atividades Complementares 12
Tempo máximo de integração 15 semestres

O Curso será presencial e funcionará no período diurno, com aulas no horário predominantemente das 
oito às doze horas, ministradas nas instalações do Campus de Quixadá da Universidade Federal do Ceará. 
Nas mesmas instalações dar-se-á o convívio com alunos e professores dos cursos de Sistemas de 
Informação, Engenharia de Software, Redes de Computadores e Ciência da Computação. O Curso de 
Engenharia de Computação da UFC em Quixadá receberá anualmente uma turma de 50 estudantes, 
número de turmas que poderá ser aumentado de acordo com as condições de recursos humanos e físicos 
disponíveis. 
O  documento  está  organizado  de  acordo  com  as  recomendações  da  Pró-reitoria  de  Graduação  da
Universidade Federal do Ceará (UFC). Na Seção  2 discutimos a justificativa para criação do curso de
Engenharia de Computação no campus de Quixadá, levando em conta as realidades global e local. Os
princípios norteadores para elaboração deste projeto são apresentados na Seção 4. Os objetivos do curso,
o perfil esperado do egresso, as competências e habilidades a serem desenvolvidas no egresso, e áreas de
atuação são fornecidos nas seções 4, 5, 6 e 7, respectivamente. 

As seções 8 e 9 apresentam a organização e a integralização curricular. As metodologias para estruturação



do curso e para execução das atividades de ensino e aprendizagem são tratadas na Seção 10. A Seção 8
descreve a  organização curricular  do curso,  detalhando a distribuição de carga-horária,  a  divisão das
disciplinas em unidades curriculares, e como as disciplinas são distribuídas por semestre. Para simplificar
o texto, as ementas das disciplinas foram transferidas para o Anexo A. O processo de avaliação do projeto
pedagógico e do processo de ensino é proposto na Seção 11, e as condições atuais de oferta do curso são
apresentadas na Seção 12 . Finalmente, o projeto de melhoria contínua do curso é discutido na Seção 13. 

2. Justificativa
A era da informação necessita, além de componentes lógicos, de arcabouços fortemente baseados em
componentes elétricos e eletrônicos embutidos no cotidiano da sociedade moderna. A produção nacional
de  dispositivos  eletroeletrônicos  necessita  de  profissionais  para  atuar  em diversas  áreas:  dispositivos
eletroeletrônicos  de  valor  agregado  (smartphones,  smart  tvs  e  tablets),  serviços  (energia,  automação
bancária e comercial) e eletrônica embarcada (aplicações no setor automotivo e aviação) [12]. Devido à
rapidez com as quais são criadas novas tecnologias, baseadas na integração entre  hardware  e  software,
surge a necessidade da formação de profissionais que entendam a base de tais tecnologias. O curso de
Bacharelado em Engenharia de Computação oferece a formação necessária para que o profissional possa
conceber sistemas computacionais completos, do ponto de vista de elementos de software, hardware e de
comunicação. 

Abaixo listamos alguns benefícios que um Bacharelado em Engenharia de Computação pode trazer para a
sociedade [3]: 

1. Disponibilizar produtos de eletrônica, de comunicações e de automação, tanto para a indústria
como para o comércio; 

2. Desenvolver  sistemas  embarcados  para  smartphones,  caixas  eletrônicos,  sistemas  de  alarmes,
elevadores,  aviões,  edifícios  inteligentes,  satélites,  automóveis,  ou  seja,  possibilitar  realizar
funções de controle em qualquer dispositivo de hardware com a capacidade de processar dados; 

3. Projetar e desenvolver uma grande linha de sistemas embarcados tecnologicamente complexos,
tais  como sistemas de  geração e  distribuição de  energia  elétrica  e  sistemas operacionais  para
sensores.

O  Curso  de  Engenharia  de  Computação  (CES)  encontra-se  na  interseção  entre  as  Engenharias  e  a
Computação. Por isso, no Brasil e em vários países do mundo, alguns dos CESs surgiram a partir de
especializações/evoluções de cursos de Engenharias, enquanto outros tiveram suas origens nos cursos de
Computação. Por este motivo, a regulamentação deste curso sempre esteve influenciada pelo Conselho
Federal de Engenharia e Agricultura (CONFEA) e pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC). Essa
diferença de concepção sobre o CES foi motivo de divergências entre o CONFEA e a SBC como pode ser
observado na Moção da SBC, em 24 de julho de 2009, na qual solicita “à SESu a composição de uma
comissão  mista  de  representantes  da  Computação  e  Engenharias  de  áreas  afins,  com a  consequente
prorrogação do prazo para manifestação pública, para a concepção dos referencias curriculares da área de
Engenharia de Computação.”

Neste  contexto,  é  importante  desatacar  que  não  existem  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  (DCNs)
aprovadas  especificamente  para  o  curso  de  Engenharia  de  Computação.  No  que  se  refere  à
regulamentação, do ponto de vista das engenharias, poder-se-ia utilizar a Resolução CNE/CES no 11, de
11 de março de 2002, que institui as DCNs para os Cursos de Engenharia. Pelo lado da Computação, não
existem DCNs aprovadas  para  nenhum dos cursos  da área.  Entretanto,  em 09 de Março de 2012,  o
Parecer no 136/2012 foi aprovado pelo Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Superior
(CNE/CES), contendo o projeto de Resolução para as DCNs para os cursos de Computação, a saber:
Sistemas de Informação, Ciência da Computação, Licenciatura em Computação, Engenharia de Software
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e Engenharia da Computação. Entretanto, as DCNs de tais cursos ainda estão aguardando homologação. 

É importante  destacar  que  o  relator  do  Parecer  CNE/CES no 136/2012,  reconhece  a  diversidade  da
origem dos cursos de Engenharia de Computação como podemos ver em seu relato transcrito abaixo. 

“Observo que os  cursos  de Engenharia  de Computação no país  são concebidos  segundo duas  linhas
distintas, dependendo da sua origem no meio acadêmico. A primeira, como vertente da formação na área
da  Computação,  descrita  no  presente  Parecer,  e  a  segunda,  como  vertente  da  formação  em  outras
modalidades  de  Engenharia.  Tendo  em  vista  a  legitimidade  acadêmica  destas  duas  alternativas,  é
importante admiti-las, de modo que a formação em Engenharia de Computação poderá seguir as presentes
Diretrizes ou as Diretrizes gerais para os cursos de Engenharia, estabelecidas pela Resolução CNE/CES
11/2002. De toda forma, embora a organização dos cursos possa ser distinta se orientadas por estas duas
alternativas,  as  formações  acadêmicas  resultantes  nos  dois  casos  são  altamente  compatíveis.  Em
consonância  com  as  alternativas  de  orientação  destes  cursos,  os  processos  avaliativos  do  Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Superior deverão ser devidamente ajustados.” 

No que se refere à avaliação dos cursos de engenharia de computação, o Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) realiza, desde o ano de 2005, trienalmente, a avaliação
dos cursos de Engenharia de Computação através do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes
(ENADE). As avaliações de 2005, 2008 e 2011 reconheciam a diferença entre as duas linhas para o curso
de  Engenharia  de  Computação,  permitindo  que  cada  curso  pudesse  ser  enquadrado  na  área  de
Computação ou de Engenharia II. 

Considerando que o curso engenharia de computação pode ser enquadrado tanto na linha das Engenharias
quanto na da Computação; Considerando que o Campus de Quixadá tem ênfase na área de Computação,
na qual já são ofertados os cursos de Sistemas de Informação, Engenharia de Software, Tecnólogo em
Redes  de  Computadores  e  Ciência  da  Computação;  Considerando  que  Curso  de  Engenharia  de
Computação vem a complementar a oferta de cursos de Computação do Campus de Quixadá com ênfase
no desenvolvimento de sistemas embarcados; Área com déficit de profissionais no mercado do Ceará.
Consideramos que a proposta do curso de Engenharia de Computação deve estar alinhada as diretrizes
curriculares  já  aprovados  pelo  Conselho  Nacional  de  Educação  através  do  Parecer  CNE/CES  no
136/2012. 

As projeções indicam que o segmento TI brasileiro cresce, em média, o dobro da expansão do PIB do
País, sendo fortemente influenciado pela demanda interna. Entretanto, para que o mercado de TI continue
com o seu crescimento, alguns desafios devem ser superados. Dentre estes, podemos citar o aumento na
capacitação e treinamento de profissionais para suprir as demandas do mercado, um maior incentivo à
inovação e  à  melhoria  contínua da infraestrutura de TIC.  Os profissionais da área de Engenharia  de
Computação são capacitados para contornar tais desafios. 

O  papel  da  universidade  é  de  atender  às  demandas  da  sociedade  para  o  desenvolvimento
científico/tecnológico.  O  Projeto  Político  Pedagógico  do  Curso  de  Bacharelado  em  Engenharia  de
Computação pauta-se na necessidade de oferecer um curso para a formação de profissionais de excelência
na região do sertão central cearense, com base em conhecimentos, competências e práticas profissionais
atualizadas. Este objetivo alinha a oferta crescente de estudantes que se formam no ensino médio da
região e que necessitam de ensino superior público e de qualidade. 

3. Histórico do Curso
O processo de expansão da UFC na direção do interior do Estado do Ceará vai ao encontro de uma antiga
demanda da sociedade cearense. O estado do Ceará conta, há mais de cinquenta anos, com a contribuição
da UFC na formação de pessoal altamente qualificado, na geração e preservação de conhecimento, na



inovação tecnológica  e  na  integração com a sociedade através  de atividades  e  projetos  de  extensão.
Atualmente,  a  UFC encontra-se estruturada com três  campi em Fortaleza,  dois  campi no interior  do
Estado em funcionamento (Sobral e Quixadá) e outros dois campi em fase de construção (Crateús e
Russas). Destes citados, o pioneiro no curso de Engenharia de Computação foi o campus de Sobral que
iniciou em setembro de 2006. O curso atende a uma demanda local da região norte do estado, formando
profissionais que atuam principalmente na área de Automação e Controle,  Ciência da Computação e
Telecomunicações. 

Quixadá é considerada a capital da região do Estado conhecida como Sertão Central. O município conta
com três Faculdades,  sendo uma particular e outras  duas públicas (Estadual e Federal).  A Faculdade
Católica  Rainha  do  Sertão  (particular)  oferece  os  cursos  de  graduação:  Administração,  Biomedicina,
Ciências  Contábeis,  Direito,  Educação  Física,  Enfermagem,  Farmácia,  Filosofia,  Fisioterapia,
Odontologia,  Psicologia,  Sistemas  de  Informação,  Engenharia  Mecânica  e  Teologia.  A Universidade
Estadual do Ceará (UECE), através da Faculdade de Educação, Ciências e Letras do Sertão Central, oferta
os seguintes cursos de graduação: Ciências, Ciências Biológicas, Física, História, Letras, Matemática,
Pedagogia e Química. Por fim, existe a Universidade Federal do Ceará. 

Em 2007, foi criado no campus da UFC em Quixadá o curso de Bacharelado em Sistemas de Informação.
Nos anos seguintes  foram criados  mais  três  novos cursos:  Bacharelado em Engenharia  de Software,
Bacharelado em Ciência da Computação e o curso Tecnológico em Redes de Computadores. O campus
ainda não possui um curso de Bacharelado em Engenharia de Computação. Atualmente, conta com 37
docentes, dos quais 15 são doutores e 22 são mestres. 

O Estado do Ceará é reconhecido como um dos polos de Tecnologia da Informação e Comunicação do
país. Atualmente, conta com cerca de 240 empresas atuando na área. O sucesso das leis de incentivo a
empresas de base tecnológica instaladas na Região Nordeste demonstra a competência de empresas locais
no  cenário  atual.  No  entanto,  a  formação  de  profissionais  qualificados  contribuirá  para  a
autossustentabilidade das empresas após a retirada dos incentivos. 

Outro fator a se destacar com respeito à demanda por futuros profissionais da área de Engenharia de
Computação reside nas iniciativas do governo do estado e empresas cearenses em criar um pólo local de
tecnologia. Neste contexto, a UFC possui ainda a intenção de liderar o processo de criação de um polo
regional de tecnologia da informação no Sertão Central, projeto esse que ainda depende de articulação
com prefeituras,  governo  do  estado  e  entidades  federais  que  possam apoiar  a  iniciativa,  bem como
instituições  de  fomento  e  apoio  tais  como  o  Banco  do  Nordeste  (BNB)  e  o  Banco  Nacional  de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Ofertar um conjunto de cursos conciso e adequado a
esse  propósito  é  indispensável  nessa  tarefa  e  essencial  à  articulação  com os  órgãos  interessados  no
desenvolvimento da região do sertão central e do estado. 

O curso de Engenharia de Computação do campus de Quixadá fará um elo entre os demais cursos de
graduação do campus: Sistemas de Informação, Engenharia de Software, Ciência da Computação e Redes
de Computadores. Estes possuem vertentes voltadas para software, sendo necessário para complementar a
cadeia tecnológica um curso voltado também para tecnologias baseadas em componentes de hardware e
sistemas embarcados, o qual permitirá uma maior integração, cooperação e consolidação do campus. 

4. Princípios norteadores
O presente projeto tem os seguintes princípios norteadores, organizados em três frentes de formação. 

1. Formação  Profissional:  guiar  uma  sólida  formação  de  profissionais  Bacharéis  em
Engenharia  de  Computação  com  a  formação  básica  necessária  a  este  profissional,
capacidades de autoaprendizado, espírito crítico e fácil adaptação à evolução tecnológica. 
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2. Formação Humana: formação de seres humanos éticos, sociáveis, solidários, responsáveis,
proativos, líderes, justos, valorizadores das diversidades, cooperativos, cidadãos. 

3. Formação do Inovador: desenvolver uma visão empreendedora e a capacidade de resolver
os problemas regionais, através de soluções novas ou já existentes.

Referidos princípios possibilitam, portanto: 

1. Que  o  ser  humano  seja  o  princípio  e  fim  de  todo  processo  formativo  no  qual  haja
comprometimento com a ética na busca da verdade e do conhecimento; 

2. A prevalência  da  integração  entre  a  formação  básica  e  diferenciada,  garantindo  a  esta  uma
flexibilidade do pensamento e liberdade de expressão; 

3. O compromisso  com o  fortalecimento  da  cultura  acadêmica,  através  da  interação  do  ensino,
pesquisa e extensão; 

4. A reflexão e a articulação entre teoria e prática, técnica e humanismo; 
5. A capacidade de adaptação à evolução tecnológica;

Considerando os elementos em referência, o Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Engenharia
de  Computação  busca  a  consolidação  de  uma  identidade  própria,  orientado  por  princípios  que
compreendem a formação profissional em Engenharia de Computação, além da formação humana e do
profissional inovador.  Para tal,  envolve uma prática específica que pressupõe saberes e competências
coerentes.  Neste  sentido,  é  preciso  que  o  currículo  seja  flexível  e  possibilite  não  só  a  formação  de
competência técnica como também o compromisso da ciência com as transformações sociais, através do
estimulo ao desenvolvimento econômico local. 

As áreas de Computação e Engenharia são extremamente dinâmicas, sofrendo profundas transformações a
cada ano. O curso deve acompanhar essas transformações entre versões curriculares através da oferta
contínua de novas disciplinas optativas, bem como pela constante revisão de ementas e bibliografias. 

4.1. Objetivos do curso 
Entende-se  por  Computação  ou  Informática  o  corpo  de  conhecimento  a  respeito  de  computadores,
sistemas de informação e suas aplicações, englobando aspectos teóricos, experimentais, de modelagem e
de projeto [3]. Dentre os cursos desta área: Bacharelado em Sistemas de Informação, Bacharelado em
Ciência  da  Computação,  Bacharelado  em  Engenharia  de  Software  e  Licenciatura  em  Computação;
trabalham apenas com a vertente da Computação, seja como atividade-meio ou atividade-fim. Por outro
lado, o curso de Bacharelado em Engenharia de Computação foca em duas vertentes:  Computação e
Engenharia. Nesse sentido, o curso de Bacharelado em Engenharia de Computação da UFC em Quixadá
complementa os cursos existentes no campus no sentido de fornecer uma formação onde a Engenharia é
considerada atividade-meio. 

O Curso de Bacharelado em Engenharia de Computação da UFC em Quixadá tem como objetivo formar
profissionais  aptos  a  introduzir  melhorias  e  a  participar  efetivamente  em  empreendimentos  de
desenvolvimento software, sendo estes voltados para os mercados local e global. Além disso, este curso
visa  oferecer  a  base  teórica  suficiente  para  que  os  seus  egressos  possam manter-se  constantemente
atualizados,  em  questões  tecnológicas.  Por  fim,  é  objetivo  deste  curso  preparar  profissionais  para
desenvolver e implantar sistemas embarcados de maneira correta e eficiente. 

5. Perfil do egresso
O egresso do curso de Bacharelado em Engenharia de Computação proposto neste projeto deve possuir as
características indicadas abaixo:  



1. Possuir uma base de conhecimento em Ciência da Computação, Eletrônica e Matemática, e como
tais áreas se relacionam para resolver problemas de Engenharia de Computação; 

2. Saber  desempenhar  as  atividades  necessárias  para  a  concepção,  construção  e  manutenção  de
sistemas computacionais embarcados; 

3. Implantar Sistemas Computacionais Embarcados; 

4. Pensar  de  forma  rigorosa  durante  a  atuação  profissional,  ou  seja,  realizar  escolhas  bem
fundamentadas ao executar suas tarefas; 

5. Conhecer várias áreas tecnológicas da computação e engenharia, e saber aplicar o conhecimento
adquirido para a solução de problemas reais e inovação tecnológica, além de saber reconhecer as
oportunidades  de negócio provenientes destas soluções.  Atento às demandas sociais  da região
onde atua, do Brasil e do mundo; 

6. Atuar bem em equipes, mesmo multidisciplinares. Reconhecer os benefícios de agir com ética
profissional e tem noções da legislação jurídica aplicada tanto à informática como à engenharia; 

7. Ser capaz de manter-se atualizado e de assimilar o avanço tecnológico, seja por meio de leitura de
materiais na língua portuguesa ou inglesa.

6. Competências e habilidades a serem 
desenvolvidas

Para  a  formação  do  perfil  do  egresso  pretendido  pelo  Curso  de  Bacharelado  em  Engenharia  de
Computação,  faz-se  necessário  o  desenvolvimento  de  competências  que,  aliadas  aos  conhecimentos
técnico-científicos  adquiridos  ao  longo  do  curso,  permitam  o  desenvolvimento  das  habilidades
necessárias à atuação do Bacharel em Engenharia de Computação. As novas diretrizes do MEC [2] são
bem mais flexíveis e diversificadas quanto a competências. Nesse sentido, ao final do curso, o egresso
deverá apresentar as seguintes competências: 

1. Compreender os fatos essenciais, os conceitos, os princípios e as teorias relacionadas à Ciência da
Computação, Matemática e Eletrônica, e suas limitações e às aplicações de software e hardware.
Além disso,  ter  a  capacidade de manter-se atualizado e assimilar  o  avanço tecnológico como
constante aprimoramento profissional, seja por meio de leitura de materiais na língua portuguesa
ou inglesa; 

2. Planejar, projetar, implementar, verificar e validar, implantar e manter sistemas de computação
tanto  de  software  como  de  hardware,  incluindo  computadores,  sistemas  baseados  em
microprocessadores e sistemas de automação, seguindo teorias, princípios, métodos, técnicas e
procedimentos da Computação e da Engenharia; 

3. Desenvolver dispositivos integrados (software mais hardware) e sistemas embarcados, incluindo o
desenvolvimento de software para o acesso desses sistemas; 

4. Analisar e avaliar arquiteturas de computadores, incluindo plataformas paralelas e distribuídas,
como também desenvolver e otimizar software para elas; 

5. Analisar, avaliar organização de computadores, de forma a selecionar e configurar plataformas de
hardware; 
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6. Reconhecer  oportunidades  de  negócio,  e  iniciar  empreendimentos  para  concretização  destas
oportunidades; 

7. Participar de trabalho em equipe, fazendo uso da comunicação face a face, escrita e por meios
eletrônicos, sempre expressando ideias de forma clara e sucinta e entendendo a força que pode ser
derivada do trabalho cooperativo; 

8. Preparar  e  apresentar  seus  trabalhos  e  problemas  técnicos  e  suas  soluções  para  audiências
diversas, em formatos apropriados (oral e escrito) e defender suas ideias de forma fundamentada. 

7. Áreas de atuação
O  profissional  Bacharel  em  Engenharia  de  Computação  poderá  vislumbrar  uma  grande  gama  de
oportunidades  de  atuação  no  mercado.  O  egresso  terá  condições  de  assumir  um  papel  de  agente
transformador  do  mercado,  sendo  capaz  de  provocar  mudanças  através  da  incorporação  de  novas
tecnologias da informação na solução dos problemas. 

O  perfil  profissional  do  egresso  o  capacita  a  desenvolver  as  funções  de  executor,  empreendedor,
consultor, gerente, docente e pesquisador nas seguintes áreas: 

1. Desenvolvimento de Sistemas Embarcados:  projetar,  desenvolver  e  implantar  Sistemas
Embarcados. 

2. Redes  de  computadores:  Sistemas  de  Comunicação,  sistemas  distribuídos,  gerência  de
redes e segurança; 

3. Desenvolvimento  de  softwares  e  aplicativos  empresariais:  Criação  de  programas  de
computadores  segundo as  necessidades  do  cliente.  Projeto  e  desenvolvimento  de  novos
sistemas operacionais e linguagens específicas, buscando inovações tecnológicas. 

4. Outras aplicações: Computação gráfica e projeto assistido por computador (CAD).

8. Organização curricular
As Diretrizes Curriculares Nacionais [3] serviram como parâmetros na preparação e organização deste
currículo,  que considera o desenvolvimento de competências tecnológicas,  a capacidade de aprender,
acompanhar  as  mudanças  no  mundo  contemporâneo,  contemplando  a  flexibilidade,  a
interdisciplinaridade, contextualização além da preocupação com o meio ambiente através do princípio da
sustentabilidade. 

O currículo do curso oferece flexibilidade ao utilizar o critério de pré-requisitos mínimos para disciplinas,
o que facilita para o aluno uma melhor oferta de disciplinas no curso, uma disciplina de ementa aberta
(Tópicos  Especiais)  e  oferta  de  atividades  complementares.  As  parcerias  com empresas  da  área  de
Engenharia de Computação do estado permitirão que a coordenação do curso e os professores tenham
uma avaliação permanente da demanda local, e com isso uma informação que possibilita uma atualização
constante do curso e seu currículo. Atualmente o Campus de Quixadá possui convênios com a Polibrasnet
e Fotosensores. Essas empresas atuam na área de sistemas embarcados e demandam por profissionais para
execução de projetos. 

A proposta  de  formatação  do  curso  foi  elaborada  a  partir  das  necessidades  regionais  para  formar



profissionais aptos a atuar nas diversas áreas relacionadas a Engenharia de Computação no estado do
Ceará,  advindas  da  expansão  do  mercado  de  TIC.  Através  de  parcerias  mantidas  com  empresas  e
instituições que trabalham o desenvolvimento da informática no estado, como o Instituto do Software do
Estado do Ceará,  o  projeto do curso procura  priorizar  o  atendimento  às  demandas dos  cidadãos,  da
sociedade e do mercado de trabalho. 

8.1.  Estrutura do currículo
Toda a estrutura curricular do curso de Engenharia de Computação foi elaborada de forma a contemplar
os  objetivos  do  curso  e  atingir  o  perfil  profissional  proposto.  A organização  do currículo  permite  a
compreensão, o entendimento e o conhecimento para aplicar e desenvolver modelos, utilizando as novas
tecnologias  e  metodologias,  assegurando  as  inter-relações  com  outras  áreas  do  conhecimento,
contribuindo assim, com o processo de compreensão e transformação da realidade, desenvolvendo no
discente não só competências, como também formando um cidadão consciente do seu papel na sociedade
e alicerçado nos princípios da ética e da cidadania. 

De acordo com as diretrizes curriculares do Ministério da Educação (MEC) [3], cursos de Engenharia de
Computação devem ser integralizados em no mínimo 3.392 horas. O curso aqui proposto possui uma
carga horária de 3.392 horas, com o objetivo de abranger os conteúdos mais importantes de Engenharia
de Computação com um enfoque em sistemas embarcados. Dessa forma, o egresso estará capacitado para
conceber sistemas embarcados com características bem específicas. Na Universidade Federal do Ceará,
esta carga horária corresponde a 3.392 créditos, sendo 16 horas por crédito. O tempo ideal para conclusão
do curso é estimado em 5 (cinco) anos, ou 10 (dez) semestres letivos. Sendo assim, o estudante do Curso
de Bacharelado em Engenharia de Computação deverá observar o tempo máximo para a sua conclusão,
estipulado em 7,5 (sete e meio) anos ou 15 (quinze) semestres letivos. Os alunos devem cursar uma carga
horária mínima por semestre de 4 créditos e, no máximo, 32 créditos. 

O aluno deverá também participar de atividades extraclasses: trabalho de conclusão de curso e atividades
complementares. As disciplinas do Curso de Engenharia de Computação serão de três tipos: obrigatórias,
optativas (da integralização curricular do curso) e optativas-livres (de fora da integralização curricular do
curso). A carga horária para cada uma dessas atividades está especificada na Tabela 1. 

Tabela 1: Distribuição de carga horária.

Carga - Horária Nº de horas Nº de Créditos
Obrigatórias 2272 142
Optativas (até 256 horas poderão ser cursadas em optativas livres) 768 48
Trabalho Final de Curso 160 10
Atividades complementares 192 12
Total 3392 212

Como exemplos de atividades complementares temos: participação em projetos de extensão, monitoria,
iniciação científica, participação e organização de seminários, palestras etc. De acordo com a portaria
MEC 4059/2004 [1], a partir do reconhecimento do curso pelo MEC, permite-se adotar até 20% (vinte
por cento) da carga horária total do curso em atividades à distância através do uso da Tecnologia da
Informação.  Devido  ao  rápido  surgimento  de  novas  tecnologias  de  informação,  faz-se  necessária  a
inclusão de disciplinas optativas que abordem tais temas. Para tanto, as disciplinas denominadas tópicos
especiais  terão  previsão  de  oferta  de  acordo  com  as  demandas  de  temas  relevantes  ao  curso,  não
possuindo assim ementa definida a priori. 

O trabalho de conclusão de curso está dividido em dois semestres, onde no primeiro o aluno se matricula
na disciplina de “Projeto de Pesquisa I” e nas atividades de “Trabalho de Conclusão de Curso I”, e no
segundo se matricula em “Trabalho de Conclusão de Curso II”.  O objetivo da disciplina “Projeto de
Pesquisa I” é fornecer ferramentas de metodologia científica para o aluno desenvolver corretamente seu
trabalho de conclusão. 
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8.2.  Unidades curriculares
As unidades curriculares deverão formar o futuro Bacharel em Engenharia de Computação para exercer
seu papel de cidadão levando em conta o desempenho de atividades na área, considerando ainda sua
responsabilidade social. Em suma, as disciplinas foram agrupadas nas seguintes Unidades Curriculares:
(i)  Básica  em  Matemática  e  Física;  (ii)  Básica  em  Ciência  da  Computação;  (iii)  Tecnológica  em
Computação;  (iv)  Tecnológica  em Sistemas  Operacionais  e  Redes  de  Computadores;  (v)  Básica  em
Engenharia  de  Computação;  (vi)  Tecnológica  em  Engenharia  de  Computação;  (vii)  Formação
Humanística; (viii) Complementar. 

De forma mais específica, é possível traçar algumas recomendações em relação aos docentes, de acordo
com a área em que atuarão no currículo: 

 Recomenda-se  que  os  professores  que  atuam  na  Formação  Básica  em  Matemática  e  Física,
Formação Humanística e Formação Complementar tenham formação nas áreas específicas das
disciplinas  que  lecionam.  Além  disso,  é  desejável  que  tenham  conhecimentos  e  experiência
profissional que os habilite a promover a articulação entre os conteúdos desenvolvidos em suas
disciplinas e a aplicação em Engenharia de Computação; 

 Recomenda-se  que  os  professores  da  Formação  Básica  em  Ciência  da  Computação  tenham
formação na área de Computação, Informática ou Engenharia de Computação. É desejável que
estes  docentes  tenham conhecimento  e  experiência  profissional  que  os  habilite  a  promover  a
articulação entre os conteúdos desenvolvidos em suas disciplinas e suas aplicações; 

 Os professores da Formação Tecnologia em Computação podem ter formação variada de acordo
com a área de aplicação envolvida, sendo geralmente provenientes de Ciência da Computação,
Informática ou Engenharia de Computação. Além disso, é desejável que disponham de experiência
profissional relacionada à aplicação da tecnologia específica. 

 Já os professores que fizerem parte da unidade curricular de Formação Básica em Engenharia de
Computação deve ter  formação na área de Engenharia  de Computação,  Engenharia  Elétrica e
afins.  É desejável  que  estes  docentes  tenham conhecimento  e  experiência  profissional  que  os
habilite a promover a articulação entre os conteúdos desenvolvidos em suas disciplinas e suas
aplicações; 

 Os professores  da  Formação  Tecnologia  em Engenharia  de  Computação  podem ter  formação
variada  de  acordo  com  a  área  de  aplicação  envolvida,  sendo  geralmente  provenientes  de
Engenharia de Computação, Engenharia Elétrica e afins. Além disso, é desejável que disponham
de experiência profissional relacionada à aplicação da tecnologia específica. 

 Os professores da Formação Tecnologia em Sistemas Operacionais e Redes de Computadores
podem ter  formação variada de acordo com a  área  de  aplicação envolvida,  sendo geralmente
provenientes  de  Engenharia  de  Computação,  Engenharia  Elétrica,  Computação  e  afins.  Além
disso, é desejável que disponham de experiência profissional relacionada à aplicação da tecnologia
específica.

As tabelas a seguir apresentam as matérias a ser observadas na construção de projetos pedagógicos de
cursos de Bacharelado em Engenharia de Computação, bem como as disciplinas obrigatórias responsáveis
por abordar cada matéria. 

8.2.1 Formação básica em Matemática e Física
Fornece  o  conhecimento  matemático  necessário  para  compreender  os  temas  abordados  nas  outras
unidades. 

DISCIPLINA

Pré-Cálculo 
Matemática Básica
Cálculo Diferencial e Integral I 



Cálculo Diferencial e Integral II 
Cálculo Diferencial e Integral III 
Matemática Discreta 
Álgebra Linear 
Lógica para Computação 
Probabilidade e Estatística 
Equações Diferenciais 
Eletricidade e Magnetismo 
Cálculo Numérico 

8.2.2 Formação básica em Ciência da Computação
Esta  unidade  fornece  os  fundamentos  em  ciência  da  computação.  O  conhecimento  adquirido  nesta
unidade permite compreender as teorias e modelos da ciência da computação, e serve de pré-requisito
para as diversas áreas tecnológicas. 

DISCIPLINA

Introdução à Arquitetura de Computadores 
Fundamentos de Programação 
Estruturas de Dados 
Engenharia de Software 
Linguagens Formais e Autômatos 
Teoria dos Grafos 
Teoria da Computação 
Computação Gráfica 
Linguagens de Programação 
Projeto e Análise de Algoritmos 
Especificação Formal de Sistemas 

8.2.3 Formação Tecnológica em Ciência da Computação
A unidade de Formação Tecnológica é composta pelas principais áreas tecnológicas em ciência da 
computação que contribuem para o perfil esperado do egresso. 

DISCIPLINA

Técnicas de Programação para Sistemas Embarcados I 
Técnicas de Programação para Sistemas Embarcados II 
Computação Pervasiva 
Compiladores 
Segurança em Sistemas de Computação 



16

Fundamentos de Banco de Dados 
Computação Paralela 
Engenharia de Software para Sistemas Auto-adaptativos 
Processamento de Imagens 
Aprendizado de Máquina 
Análise de Desempenho de Sistemas 
Visão Computacional 
Inteligência Computacional Aplicada 
Interação Humano-Computador 
Programação de Sistemas Interativos 
Tecnologias Interativas 

8.2.4 Formação Tecnológica em Sistemas Operacionais e Redes de Computadores
Unidade  que  abrange  as  disciplinas  tecnológicas  das  áreas  sistemas  operacionais  e  redes  de
computadores. 

DISCIPLINA

Redes de Computadores 
Sistemas Distribuídos 
Sistemas Operacionais I
Sistemas Operacionais II 
Gerência e Aplicações em Redes 
Protocolos de Comunicação 
Redes de Comunicação Móveis 
Segurança em Sistemas de Computação 

8.2.5 Formação básica em Engenharia de Computação
Esta unidade fornece os fundamentos em Engenharia de computação. O conhecimento adquirido nesta
unidade permite compreender as teorias e modelos da Engenharia de computação, e serve de pré-requisito
para as diversas áreas tecnológicas. 

DISCIPLINA

Introdução à Engenharia de Computação 
Arquitetura e Organização de Computadores I 
Arquitetura e Organização de Computadores II 
Análise de Circuitos 
Circuitos Digitais
Sistemas Digitais para Computadores 
Eletrônica Fundamental I 
Eletrônica Fundamental II 
Microcontroladores 
Princípios de Comunicação 
Sistemas de Automação e Controle 
Instrumentação 



Sinais e Sistemas 
Processamento Digital de Sinais 
Comunicação de Dados 
Fundamentos de Tolerância a Falhas 

8.2.6 Formação Tecnológica em Engenharia de Computação
A unidade de Formação Tecnológica é composta pelas principais áreas tecnológicas em Engenharia de
Computação que contribuem para o perfil esperado do egresso. 

DISCIPLINA

Sistemas Embarcados 
Sistemas de Tempo-Real 
Robótica I 
Robótica II 
Tópicos Especiais I
Tópicos Especiais II 
Tópicos Especiais III 
Arquiteturas Avançadas de Computadores 

8.2.7 Formação Humanística
A área de Formação Humanística é composta por um conjunto de matérias que visa à preparação do
egresso para interação com profissionais  de outras  áreas.  Destacam-se as  matérias que visam dar ao
egresso o embasamento sobre o empreendedorismo. A área de formação humanística é composta por um
conjunto de matérias que visa subsidiar a discussão e compreensão da dimensão humana em relação à
Engenharia de Computação. As disciplinas optativas-livres podem auxiliar na formação complementar e
humanística. 

DISCIPLINA

Ética, Direito e Legislação 
Educação Ambiental 
Educação em Direitos Humanos 
Empreendedorismo 
Administração e Finanças 
Inglês Instrumental I 
Inglês Instrumental II 
Língua Brasileira de Sinais 
Informática na Educação 
Relações Etnico-Raciais e Africanidades 
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8.2.8 Formação Complementar
A Formação Complementar é composta por matérias que não se enquadram diretamente nas áreas de
formação originalmente propostas nas Diretrizes Curriculares. 

DISCIPLINA

Projeto de Pesquisa Científica e Tecnológica 
Trabalho de Conclusão de Curso I 
Trabalho de Conclusão de Curso II 

8.3.Trabalho de Conclusão de Curso
O Curso de Bacharelado em Engenharia de Computação possui um Trabalho de Conclusão de Curso
(TCC) que envolve todos os procedimentos de uma investigação técnico-científica, a ser desenvolvida
pelo estudante ao longo dos dois últimos semestres do curso, que é assim dividido: 

 Disciplina “Projeto de Pesquisa Científica e Tecnológica”, com 2 créditos; 
 Atividade  “Trabalho  de  Conclusão  de  Curso  I”,  com 2  créditos,  ofertada  simultaneamente  à

disciplina acima citada; 
 Atividade “Trabalho de Conclusão de Curso II”, com 6 créditos.

Cabem ao professor de metodologia científica, responsável pela disciplina “Projeto de Pesquisa Científica
e Tecnológica”: 

 No início do semestre, apresentar Plano de Ensino contemplando o cronograma de entrega das
versões parciais e da versão final do trabalho realizado pelo discente; no caso do TCC I, auxiliar
os alunos na escolha dos temas e do professor-orientador; 

 Explanar detalhadamente sobre a elaboração, estrutura, redação e apresentação de Trabalhos de
Conclusão de Curso, orientando os alunos nestas questões; 

 Reunir-se semanalmente com o grupo de alunos para a construção gradual e colaborativa dos
projetos de pesquisa, buscando referencial bibliográfico que fundamente a metodologia empregada
em cada projeto; 

 Verificar a conformidade do TCC com as normas de elaboração de trabalhos acadêmicos da UFC; 
 Organizar a agenda de defesas e auxiliar na composição das bancas; 
 Providenciar, junto à Coordenação do Curso, os encaminhamentos administrativos necessários.

Enquanto o professor de metodologia contribui com técnicas para elaboração do projeto do trabalho de
conclusão de curso, apresentando cada uma de suas etapas de forma conceitual e aplicada, cabem ao
orientador as responsabilidades tradicionais relacionadas ao conteúdo do trabalho e acompanhamento das
atividades do aluno nas atividades TCC I e TCC II. O TCC I e TCC II deverão ser entregues em formato
acadêmico e defendidos perante uma banca de três professores da área, de acordo com os critérios gerais
da UFC. 

 8.4. Atividades Complementares
De  acordo  com  o  regulamento  [4]  aprovado  no  conselho  de  Campus  de  Quixadá,  as  Atividades
Complementares constituem um conjunto de estratégias pedagógico-didáticas que permitem, no âmbito



do currículo, a articulação entre teoria e prática, bem como a complementação, por parte do estudante,
dos saberes e habilidades necessários à sua formação. 

No  intuito  de  oferecer  aos  alunos  a  experiência  prática  requisitada  pelo  mercado  de  Tecnologia  da
Informação e Comunicação, eles são incentivados a desenvolver atividades diversas nos laboratórios de
ensino,  de  modo  que  situações  fictícias  e  reais  sejam  contempladas.  Os  professores  do  curso  são
incentivados a ofertar oportunidades de trabalho em equipe e de participação dos alunos nos projetos do
Núcleo  de  Práticas.  As atividades  complementares  serão realizadas  de acordo com a  Resolução No.
07/CEPE, de 17 de Junho de 2005 que dispõe sobre estas atividades nos Cursos de Graduação da UFC. 

9. Integralização curricular
As  tabelas  2 e  3 fornecem  a  distribuição  de  disciplinas  por  semestre  e  as  disciplinas  optativas,
respectivamente. As ementas destas disciplinas são apresentadas no Anexo A.  No anexo B, apresenta-se o
fluxograma correspondente à integralização curricular.

Tabela 2: Organização curricular.

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

CÓDIGO DISCIPLINA CRÉDITOS
CARGA-

HORÁRIA
PRÉ-REQUISITOS

%
PRÁTIC

A

PRIMEIRO SEMESTRE: 20 Creditos (320 horas)
QXD0118 Introdução à Engenharia de 

Computação
2 32 - -

QXD0001 Fundamentos de Programação 6 96 - 50
QXD0117 Circuitos Digitais 4 64 - 50
QXD0054 Ética, Direito e Legislação 2 32 - -
QXD0056 Matemática Básica 4 64 - -
QXD0109 Pré-cálculo 2 32 - -

SEGUNDO SEMESTRE: 20 Créditos (320 horas)
QXD0116 Álgebra Linear 4 64 - 25
QXD0142 Introdução à Arquitetura de 

Computadores
4 64 QXD0117 -

QXD0010 Estrutura de dados 4 64 QXD0001 50
QXD006 Cálculo diferencial e Integral I 4 64 QXD0109
QXD008 Matemática Discreta 4 64 QXD0056 -

TERCEIRO SEMESTRE: 20 Créditos (320 horas)
QXD0132 Arquitetura e Organização de 

Computadores I
4 64 QXD0142 25

QXD0149 Técnicas de Programação para 
sistemas embarcados I 

4 64 QXD0010 50

QXD0147 Sistemas Operacionais I 4 64 QXD0010; 
QXD0142 

25

QXD0134 Cálculo Diferencial e Integral II 4 64 QXD006 -
QXD0012 Probabilidade e Estatística 4 64 QXD0056 50
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QUARTO SEMESTRE: 20 Créditos (320 horas)
QXD0133 Arquitetura e Organização de 

Computadores II
4 64 QXD0132 25

QXD0150 Técnicas de Programação para 
Sistemas Embarcados II

4 64 QXD0149 50

QXD0148 Sistemas Operacionais II 4 64 QXD0147 25
QXD0140 Equações Diferenciais 4 64 QXD0116; QXD0134
QXD0135 Cálculo Diferencial e Integral III 4 64 QXD0134 -

QUINTO SEMESTRE: 22 Créditos (352 horas)
QXD0143 Microcontroladores 2 32 QXD0133 50
QXD0146 Sistemas Digitais para 

Computadores
4 64 QXD0117 25

QXD0131 Análise de Circuitos 4 64 QXD0117; QXD0140 25
QXD0017 Lógica para Computação 4 64 QXD008 25
QXD0136 Eletricidade e Magnetismo 4 64 QXD0135 -
QXD0139 Engenharia de Software 4 64 QXD0150 25

SEXTO SEMESTRE: 20 Créditos (320 horas)
QXD0021 Redes de Computadores 4 64 - -
QXD0144 Sinais e Sistemas 4 64 QXD008, QXD0140
QXD0137 Eletrônica Fundamental I 4 64 QXD0131 25
QXD0040 Linguagens Formais e 

Autômatos
4 64 QXD008 -

Optativa 4 64 - -
SÉTIMO SEMESTRE: 24 Créditos (384 horas)

QXD0138 Eletrônica Fundamental II 4 64 QXD0137 50
QXD0043 Sistemas Distribuídos 4 64 QXD0021
QXD0151 Sistemas de Automação e 

Controle
4 64 QXD0144 -

QXD0145 Sistemas de Tempo-Real 4 64 QXD0148 -
Optativa 4 64 - -
Optativa 4 64 - -

OITAVO SEMESTRE: 20 Créditos (320 horas)
QXD0141 Instrumentação 4 64 QXD0138 50
QXD Sistemas Embarcados 4 64 QXD0145 -

Optativa 4 64 - -
Optativa 4 64 - -
Optativa 4 64 - -

NONO SEMESTRE: 20 Créditos (320 horas)
Optativa 4 64 - -
Optativa 4 64 - -
Optativa – livre 4 64 - -
Optativa – livre 4 64 - -

QXD Trabalho de Conclusão de Curso
I

2 32 - -

QXD0110 Projeto de Pesquisa Científica
e Tecnológica

2 32 QXD0145; 
QXD0141

50

DÉCIMO SEMESTRE: 14 Créditos (224 horas)
QXD Trabalho de Conclusão de Curso

II
6 96 Trabalho de 

Conclusão de Curso I
-

Optativa – livre 4 64 - -
Optativa – livre 4 64 - -



Tabela 3: Disciplinas optativas.

DISCIPLINAS OPTATIVAS
CÓDIGO DISCIPLINA CRÉDITOS CARGA- HORÁRIA PRÉ-REQUISITOS

QXD077 Tópicos Especiais 
I 

4 64 - 

QXD078 Tópicos Especiais 
II 

4 64 - 

QXD079 Tópicos Especiais 
III 

4 64 - 

QXD080 Tópicos Especiais 
IV 

4 64 - 

QXD035 Inglês 
Instrumental I 

4 64 - 

QXD036 Inglês 
Instrumental II 

4 64 QXD035 

QXD015 Cálculo Numérico 4 64 QXD010; 
QXD008 

QXD025 Fundamentos de 
Tolerância a 
Falhas 

4 64 QXD019 

QXD016 Linguagens de 
Programação 

4 64 QXD029 

QXD016 Computação 
Paralela 

4 64 QXD014; 
QXD029 

QXD011 Teoria dos Grafos 4 64 QXD008 
QXD041 Projeto e Análise 

de Algoritmos 
4 64 QXD008; 

QXD010 
QXD019 Arquiteturas 

Avançadas de 
Computadores 

4 64 QXD010; 
QXD012 

QXD022 Princípios de 
Comunicação 

4 64 QXD018 

QXD030 Especificação 
Formal de 
Sistemas 

4 64 QXD019 

QXD046 Teoria da 
Computação 

4 64 QXD040 

QXD115 Computação 
Gráfica 

4 64 QXD005 

QXD031 Inteligência 
Computacional 
Aplicada 

4 64 QXD017; 
QXD029 

QXD025 Protocolos de 
Comunicação 

4 64 QXD014 

QXD032 Redes de 
Comunicação 
Móveis 

4 64 QXD014 

QXD034 Administração e 
Finanças 

4 64 - 

QXD035 Comunicação de 
Dados 

4 64 QXD022 

QXD Robótica I 4 64 QXD020; 
QXD021, 
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QXD041 
QXD Robótica II 4 64 Robótica I 
QXD Segurança em 

Sistemas de 
Computação 

4 64 QXD014 

QXD Empreendedorism
o 

4 64 - 

QXD Fundamentos de 
Banco de Dados 

4 64 QXD010 

QXD Gerência e 
Aplicações de 
Redes 

4 64 QXD014 

QXD Interação 
Humano-
Computador 

4 64 - 

QXD Programação de 
Sistemas 
Interativos 

4 64 - 

QXD Tecnologias 
Interativas 

4 64 - 

QXD Aprendizado de 
Máquina 

4 64 QXD010 

QXD Processamento de 
Imagens 

4 64 QXD115 

QXD Visão 
Computacional 

4 64 QXD115 

QXD Análise de 
Desempenho de 
Sistemas 

4 64 QXD012 

QXD0025 Compiladores 4 64 Linguagens 
Formais e 
Autômatos 

QXD Processamento 
Digital de Sinais 

4 64 Sinais e Sistemas 

QXD Computação 
Pervasiva 

4 64 Sistemas 
Distribuídos 

QXD0113 Língua Brasileira 
de Sinais 

4 64 - 

PRG0002 Relações Etnico-
Raciais e 
Africanidades 

4 64 - 

PRG0003 Educação 
Ambiental 

4 64 - 

PRG0004 Educação em 
Direitos Humanos 

4 64 - 

QXD Informática na 
Educação 

4 64 - 



10. Metodologia
10.1.  Ensino e aprendizagem

O Curso de Engenharia de Computação adotará alguns procedimentos e projetos acadêmicos visando dar
suporte às suas estratégias pedagógicas, cujo princípio explicita uma concepção educativa agenciadora de
uma formação ampla e em acordo com as perspectivas atuais diante dos seus objetivos propostos. Nesse
sentido, destacam-se as seguintes iniciativas para dar suporte às estratégias pedagógicas do curso: 

I) Uso Intensivo de Laboratórios:

Um curso de Engenharia de Computação se caracteriza pelo foco no uso do hardware, sendo, portanto,
importante  o  incentivo  ao  desenvolvimento  de  atividades  nos  laboratórios  específicos  do  curso.
Notadamente nosso objetivo é a capacitação no desenvolvimento de software embarcado. Note-se que
privilegiamos uma formação que transcenda a sala de aula e que privilegie a interação entre o prático e o
teórico,  reforçando uma vez  mais  o  papel  dos  laboratórios  e  biblioteca  como elementos  centrais  de
qualidade do curso. 

II) Atividades de Nivelamento:

O Curso demanda conhecimentos prévios de matemática do ensino médio. Alguns alunos nos primeiros
semestres  do  curso  necessitarão  de  reforço  escolar  em matérias  ligadas  à  matemática.  Os  cursos  de
graduação  ofertados  em  Quixadá  adotam  disciplinas  básicas  da  matemática  como  pré-cálculo  com
objetivo de nivelar os alunos provenientes do ensino médio.  Além disso,  dispomos de programas de
monitoria de disciplinas que complementam as atividades de nivelamento. 

III) Atividades Conjuntas da Graduação e Pós-graduação:

O Departamento de Computação e o Departamento de Teleinformática da UFC em Fortaleza poderão
contribuir fazendo com que suas atividades de pós-graduação, stricto e lato sensu, interajam com o curso
de Engenharia de Computação em Quixadá. Como exemplos de interação, podemos citar: 

 Oferta de seminários de pesquisa abertos à participação de professores e alunos de Quixadá; 
 Criação de projetos e grupos de pesquisa envolvendo as duas unidades; 
 Oferta de palestras em Fortaleza e em Quixadá; 
 Oportunidade  de  qualificação  acadêmica  para  professores  e  alunos  em  seus  cursos  de  pós-

graduação.

IV) Mobilidade Acadêmica:

O MEC introduziu o programa de Mobilidade Acadêmica que permite o intercâmbio entre alunos de
IFES. Este programa se mostra amplamente adequado para que alunos dos cursos de Quixadá e Fortaleza
possam por períodos determinados conhecer a realidade da formação de outros cursos, ampliando suas
possibilidades de formação. 

11. Acompanhamento e avaliação
1 Projeto pedagógico
A avaliação e a atualização curricular devem constituir um processo contínuo, com o intuito de manter o
curso  de  Bacharelado  em Engenharia  de  Computação sintonizado  com as  necessidades  do  ambiente



24

externo e propiciar o aperfeiçoamento constante das condições de ensino do curso. Assim, a avaliação
deve ser uma concepção incorporada ao desenvolvimento das atividades do curso no âmbito da sala de
aula, no âmbito da unidade acadêmica que é responsável pelo curso e no âmbito da própria instituição de
ensino superior. 

Visando manter um currículo sempre coerente com as tecnologias que venham a ser incorporadas no
mercado, algumas disciplinas possuem ementa flexível. Isto permite que as novidades emergentes na área
possam  ser  abordadas  com  mais  detalhe  ao  final  de  cada  disciplina.  Além  disso,  a  atualização  de
tecnologias será incorporada nas práticas de laboratório e trabalhos passados aos alunos, de forma que a
grade curricular proposta se mostra concisa, abrangente e adaptável, o que permite um acompanhamento
e avaliação bastante adequados dos resultados obtidos na implementação deste projeto pedagógico. Além
disso, será constituído o Núcleo Docente Estruturante (NDE) que será responsável por sistematizar as
atualizações contínuas e consolidação do projeto pedagógico. 

11.2. Processos de ensino e aprendizagem
Com o intuito de oferecer formação de alto nível e conhecimento tecnológico extenso e aprofundado,
deve haver um acompanhamento detalhado do processo e resultados das técnicas adotadas no ensino das
disciplinas do curso de Bacharelado em Engenharia de Computação. Nesse sentido, através de atividades
para avaliações escritas e práticas realizadas com os alunos, é orientado aos docentes que acompanhem
seu amadurecimento durante o curso, registrando os resultados individuais dos alunos e gerais das turmas.
Os critérios para a aprovação e reprovação dos alunos por nota e/ou frequência é definida pelo Regimento
Geral da UFC e pela Resolução n° 12/CEPE, de 19 de junho de 2008 e o Curso de Engenharia de
Computação seguirá o determinado nas normas citadas. 

O Programa de Avaliação Institucional atualmente adotado pela UFC é disponibilizado on-line no campus
Quixadá, como iniciativa do curso de Sistema de Informação deste campus. Este sistema oferece suporte
e se mostra de grande auxílio, pois permite que os alunos expressem suas opiniões sobre a experiência de
cursar a disciplina com um dado professor em dimensões apropriadas para uma avaliação pedagógica.
Esses  resultados  devem ser  utilizados pelos  docentes  no sentido  de melhorar  cada vez mais  em seu
trabalho com as disciplinas que lhe forem confiadas, e encorajamos-lhes a fazê-lo. A coordenação de
curso tem um papel fundamental como ambiente centralizador desses relatórios e mediador da relação
entre professor e aluno quanto a avaliações e críticas. 

O ENADE (Exame Nacional de Desempenho de Estudantes), que avalia por amostragem, em uma prova
unificada  para  todo  o  país,  os  estudantes  ingressantes  e  concludentes  de  diversos  cursos  de  ensino
superior é o outro instrumento de medida da qualidade da formação dos alunos oriundos do Curso de
Bacharelado em Ciência da Computação. Em 2008 e 2011, os cursos de TIC foram avaliados, sendo
disponibilizados os resultados por ano de avaliação no site do INEP [7]. 

12. Condições atuais para a oferta do curso
12.1 Corpo Docente
A formação do corpo docente necessário para o Curso de Engenharia de Computação necessita seguir as
recomendações  do  MEC e  da  instituição  de  ensino  superior  que  deve  exigir  requisitos  mínimos  de
titulação, regime de trabalho e área de conhecimento. O corpo docente será composto por profissionais
que tenham conhecimento teórico e prático com ênfase nas áreas da Engenharia Elétrica e Ciência da
Computação. 

O  atual  corpo  docente  do  Campus  de  Quixadá  é  formado  basicamente  por  professores  da  área  de
tecnologia da informação, composto por profissionais de diferentes setores de estudos dentro da área de
Ciência da Computação e Sistemas de Informação. Esse grupo poderá ministrar disciplinas das unidades
curriculares de tecnologia e Recursos Humanos. 



12.2 Infraestrutura
O  Campus  da  UFC  em  Quixadá,  onde  será  ofertado  o  curso  de  Bacharelado  em  Engenharia  de
Computação,  tem  apoio  dos  cursos  de  Bacharelado  em  Sistemas  de  Informação,  Bacharelado  em
Engenharia de Software, Bacharelado em Ciência da Computação e Curso Superior de Tecnologia em
Redes de Computadores,  já instalados e em funcionamento.  O apoio destes cursos dar-se-á de várias
formas, enfatizando-se o corpo docente já disponível e suas qualidades, bem como sua infraestrutura. O
Campus  de  Quixadá  encontra-se  atualmente  em  plena  expansão,  até  abril  de  2013  ele  terá  cinco
laboratórios para prática de atividades em informática, 6 salas de aula, 4 salas de coordenação de curso, 1
secretaria, três salas para o funcionamento do núcleo de práticas onde os estudantes executam projetos da
disciplina de Estágio, uma biblioteca com capacidade para 6.000 livros, gabinetes para 46 professores,
uma sala para projetos de pesquisa, três salas para os grupos PET, uma sala de atendimento ao aluno, uma
sala de reuniões e um auditório para 250 pessoas. Além disso, uma área de convivência onde funciona o
restaurante universitário e onde encontram-se as sedes dos Centros Acadêmicos (CAs). 

13. Projeto de melhoria das condições de 
oferta do curso

O Campus Quixadá enviou um projeto  para  a  construção de mais  três  prédios:  dois  didáticos  e  um
administrativo. Um dos blocos didáticos, além de salas de aula, abrigará os três laboratórios temáticos e
um laboratório de informática do curso. 

13.1 Laboratórios Específicos
O curso possuirá quatro laboratórios, três são temáticos e um laborartório de uso geral. 

 Laboratório de Sistemas de Eletrônica Analógica e Digital; 
 Laboratório de Arquitetura de Computadores e Microprocessadores; 
 Laboratório de Robótica e Sistemas Pervasivos; 
 Laboratório de Computação;

13.2 Pessoal
 14 Professores; 
 3 Técnicos de laboratório; 
 1 secretário de curso; 
 1 Gratificação para o Coordenador;

14. Normas Utilizadas
A seguir estão listadas as referências normativas utilizadas na elaboração e normatização deste PPC. 

Sugestao de Sumario para Projeto Pedagogico de Curso de Graduaçao [9]. 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996 (Lei 9.394/96). 

Parecer CNE/CES 136/2012, de 9 de março de 2012, relativo às Diretrizes Curriculares Nacionais para os
cursos de graduação em Computação [3]. 

Regimento Geral da UFC aprovado pelo CNE conforme Parecer 218/82, revisto e atualizado em 03 de
junho de 2011. 

Resolução n° 12/CEPE, de 19 de junho de 2008. 
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Resolução No.07/CEPE, de 17 de Junho de 2005 

Resolução No.32/CEPE, de 30 de outubro de 2009 

Regulamento dos Trabalhos de Conclusão de Curso do Bacharelado em Engenharia de Computação do
Campus de Quixadá [5]. 

Regulamento do Programa de Atividades Complementares para o Curso de Bacharelado em Engenharia
de Computação do Campus de Quixadá [4]. 



A. Ementas das disciplinas
A.1 Disciplinas obrigatórias
Introdução à Engenharia de Computação  
História da computação. Computador e seus elementos básicos. Software: básico, sistemas operacionais, 
aplicativos, compiladores. Visão geral da Engenharia de computação, suas áreas tecnológicas e mercado 
de trabalho.

Fundamentos de Programação  
Noções de algoritmos: estratégias para solução de problemas. Construções fundamentais: sintaxe e 
semântica básica de linguagem de alto-nível; variáveis, tipos, expressões e atribuição; entrada/saída 
padrão e arquivos; estruturas de controle condicionais e iterativas; funções e passagem de parâmetros; 
modularidade e abstração; estruturas; ponteiros. 

Pré-cálculo
Funções no espaço contínuo: estudo de sinal, raízes, polinomiais, racionais, exponenciais, logarítmicas, 
trigonométricas.

Circuitos Digitais  
Sistemas numéricos.  Álgebra booleana e circuitos lógicos: definições e propriedades, formas normais 
(conjuntiva e disjuntiva), portas lógicas, circuitos lógicos, minimização de circuitos lógicos. 
Representações de funções lógicas para uso em projeto de circuitos digitais. Síntese lógica de dois níveis, 
mapa de Karnaugh e algoritmo de Quine-McCluskey. Características das tecnologias TTL e CMOS. 
Blocos lógicos funcionais, multiplexadores, decodificadores. Circuitos seqüenciais e registradores. 
Circuitos aritméticos binários.

Matemática Básica
Lógica: conectivos lógicos, tabela verdade, fórmulas equivalentes. Conjuntos: notação, operações, 
propriedades das operações, diagramas de Venn, partição, cardinalidade, conjunto das partes, produto 
cartesiano. Contagem: princípios da multiplicação e da adição, princípio da inclusão e exclusão, princípio 
das casas dos pombos, permutações, combinações, teorema binomial, triângulo de pascal. Relações: 
definições, terminologia, propriedades. Funções: definições, terminologia, propriedades.

Ética, Normas e Postura Profissional  
Conceituação e fundamentos do direito. Visão geral do sistema jurídico brasileiro. Responsabilidade civil 
e responsabilidade penal. Propriedade intelectual e industrial. O direito aplicado a Informática: legislação 
e procedimentos. Crime e abuso na área de Sistemas de Informação. Conceituação e fundamentos da 
ética, ética profissional, deveres profissionais. Problemas jurídicos e éticos na sociedade informatizada, 
estudo de casos.

Introdução à Arquitetura de Computadores  
Aritmética binária: ponto fixo e flutuante. Conceitos de Organização e Arquitetura de Computadores. 
Organização de computadores: memórias, unidades centrais de processamento, entrada e saída. Modos de 
endereçamento, conjunto de instruções. Mecanismos de interrupção e de exceção. Barramento e 
periféricos. Organização de memória. Memória auxiliar. Funcionamento da unidade de controle.

Estruturas de Dados  
Recursividade. Noções de análise de algoritmos. Pesquisa e ordenação. Listas sequenciais e encadeadas. 
Pilhas e filas. Árvore binária de busca. Percurso em árvores binárias. 

Matemática Discreta  
Técnicas de demonstração: exaustiva, direta, contraposição, absurdo, indução (fraca e forte). Somatórios: 
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notação, propriedades, séries aritméticas, geométricas e harmônicas, algumas fórmulas de somatório 
úteis. Teoria dos números: divisibilidade, primos, teorema fundamental da aritmética, aritmética modular, 
aplicações. Relações: fechos, ordem parcial e total, relações e classes de equivalência. Grafos: 
terminologia, alguns grafos especiais, isomorfismo, conectividade, árvores (definição e propriedades).

Álgebra Linear  
Matrizes. Sistemas de equações lineares. Vetores. Produto interno. Dependência e independência linear. 
Espaços vetoriais. Bases de espaços vetoriais. Transformações lineares. Autovalores e autovetores. 
Diagonalização de operadores.

Cálculo Diferencial e Integral I
Derivada; Aplicações; Integrais.

Arquitetura e Organização de Computadores I  
Introdução ao Computador e aos Microprocessadores; Arquitetura de um Microprocessador; Modos de 
endereçamento; Instruções de Movimentação de Dados; Instruções Lógicas e Aritméticas; Instruções de 
Controle; Programação Assembly com C++ para x86; Especificação do Hardware do x86; Interfaces do 
x86: Memória, Entrada e Saída, DMA e Barramento; Coprocessador MMX; Evolução da família INTEL 
de processadores (8086 ao Core2). 

Cálculo Diferencial e Integral II  
Derivadas parciais. Funções transcendentes. Funções hiperbólicas. Noções de coordenadas polares. As 
técnicas de integração. Integrais impróprias. Integrais múltiplas. Séries.

Probabilidade e Estatística  
Fundamentos de análise combinatória. Conceito de probabilidade e seus teoremas fundamentais. 
Variáveis aleatórias. Distribuições de probabilidade. Estatística descritiva. Noções de amostragem. 
Distribuições amostrais: discreta e contínua. Inferência estatística: teoria da estimação, intervalos de 
confiança e testes de hipóteses. Regressão linear simples. Correlação. 

Técnicas de Programação para Sistemas Embarcados I  
Introdução aos Sistemas Embarcados. Entendendo o Hardware e conhecendo o ambiente de programação.
Linguagem C para sistemas embarcados. Diretivas de compilação. Desenvolvendo de sistemas 
BareMetal. Carregando e Depurando em sistemas embarcados. Introdução à orientação a objetos em 
sistemas embarcados. Técnicas de debug (gdb e uart). Tratamento de Interrupções e timers. 

Sistemas Operacionais I  
Gerenciamento de memória. Memória virtual. Conceito de processo. Gerência de processador: 
escalonamento de processos, monoprocessamento e multiprocessamento Concorrência e sincronização de 
processos. Alocação de recursos e deadlocks. Gerenciamento de arquivos. Gerenciamento de dispositivos 
de entrada/saída. Análise de desempenho. 

Arquitetura e Organização de Computadores II  
Introdução a arquitetura ARM, Conjunto de instruções do ARM, Modos de endereçamento do ARM, 
Conjunto de instruções THUMB, Conjunto de instruções estendido (DSP), Sistema de memória do ARM 
(arquitetura, cache, gerenciamento), Coprocessador ARM, Extensão do Processador ARM para suporte a 
cálculos com ponto flutuante (arquitetura, instruções e modos de endereçamento).

Equações Diferenciais  
Equações diferenciais ordinárias e lineares. Elementos de séries de Fourier, polinômios de Legendre e 
funções de Bessel. Equações diferenciais lineares a derivadas parciais (problemas de contorno: equações 
da Física Clássica).

Sistemas Operacionais II  
Sistemas de tempo real; Sistemas embarcados: modelagem, projeto e implementação; Programação de 



Sistemas Embarcados; Núcleos  operacionais; Escalonamento; Atividades de laboratório.

Cálculo Diferencial e Integral III  
Estudo de vetores, retas e planos no R3. Funções de várias variáveis. Diferenciação. Integrais múltiplas. 
Campos vetoriais. Jacobiano. Integrais sobre curvas e superfícies. Teoremas de Green, Gauss e Stokes. 

Técnicas de Programação para Sistemas Embarcados II  
Desenvolvimento avançado para sistemas embarcados, utilizando técnica modular e otmização para 
programação de embarcados. Conhecendo alguns dos principais RTOS (MQX, freeRTOS e mbedRTOS) 
para sistemas embarcados utilizando micricontroladores, e vantagens e desvantagens do seu uso. 
Desenvolvimento de drivers utilizando a plataforma mbed. Aprendendo a desenvolver Linux e drivers 
para plataformas com processadores, utilizando a plataforma Yocto. Desenvolvimento de um pequeno 
sistema embarcado baseado no paradigma de programação  Orientada a Objetos.

Análise de Circuitos  
Introdução, definições, leis experimentais, circuitos simples. Técnicas básicas de análise de circuitos. 
Circuitos usando amplificadores operacionais. Indutância e capacitância. Circuitos RL e RC. Resposta de 
circuitos à função senoidal. Os conceitos de fasor, impedância e admitância. Resposta de circuitos em 
regime permanente senoidal. 

Eletricidade e Eletromagnetismo  
Eletrostática. Eletrodinâmica. Campos elétricos estacionários. Energia e potencial. Materiais elétricos. 
Capacitância. Equações de Poisson e Laplace. Campos magnéticos estacionários. Materiais magnéticos. 
Indutância e força magnética. Campos variáveis no tempo e equações de Maxwell. Propagação de ondas 
eletromagnéticas.

Sistemas Digitais para Computadores  
Computador visto como um sistema digital. Unidades operacional e de controle. Estruturas de controle: 
“hardwired”, microprogramada, com PLA, etc. Sistemas síncronos e assíncronos; comunicação entre 
sistemas. Estudo de casos (controle): “carry look-ashead”, interrupção em multiprocessamento 
entrada/saída, etc.

Engenharia de Software  
Visão geral e introdutória dos princípios fundamentais e ético-profissionais da Engenharia de Software. 
Introdução às atividades de engenharia de requisitos; projeto de software; modelos de desenvolvimento; e
gerenciamento (qualidade, estimativa de custo, configuração, etc) na engenharia de software.

Lógica para Computação  
Lógica proposicional e de Primeira Ordem; Formalização de problemas; Sistemas dedutivos: axiomático, 
natural e tableaux; Correção e Completude. Lógicas Temporais para a Validação de Sistemas.

Microcontroladores  
ARM Cortex M, Conjunto de Instruções, Sistema de Memória, Interrupções e Exceções, Programação, 
Ponteiros, Configuração e Programação de periféricos (IO, Timer etc). Display de 7 segmentos e LCD, 
Interface USART. Projeto com conversores A/D e D/A. Sistemas de arquivos.

Eletrônica Fundamental I  
Diodos. Circuitos conformadores. Transistores de junção e efeito de campo: características, polarização e 
estabilidade térmica. Amplificadores diferenciais e operacionais. Aplicações lineares e não lineares com 
amplificadores operacionais. Realimentação.

Sinais e Sistemas  
Sistemas lineares invariantes no tempo. Análise no domínio do tempo e no domínio da frequência: tempo 
contínuo e tempo discreto. Amostragem de sinais. Transformada de Laplace.
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Linguagens Formais e Autômatos  
Introdução. Linguagens, gramáticas e expressões regulares, autômatos finitos. Linguagens e gramáticas 
livre-docontexto e autômatos de pilha. Linguagens sensíveis ao contexto. Hierarquia de classes de 
linguagens. Tópicos especiais e aplicações das linguagens formais e autômatos.

Redes de Computadores  
Organização das redes de computadores. Modelos de referência OSI e TCP/IP. Padrões de rede. Meios 
físicos de transmissão. Protocolos de acesso ao meio. Interconexão de redes. Algoritmos e protocolos de 
roteamento. Protocolos de redes. Protocolos de transporte TCP e UDP. Protocolos de aplicação. Projeto e 
Dimensionamento de Redes.

Eletrônica Fundamental II  
Amplificador operacional: modelagem e características. Circuitos não-lineares com amplificadores 
operacionais: conformadores, comparadores, detectores de pico, amostradores, conversores tensão-
freqüência, amplificadores logaritmicos, monoestáveis, estáveis. Circuitos integrados especiais e 
aplicações. Conceitos básicos de comportamento em freqüência de amplificadores.

Sistemas de Automação e Controle  
Modelagem e identificação de sistema dinâmicos. Conceitos básicos e problemas fundamentais em 
sistemas de controle. Controladores PID: Teoria e ajuste. Projeto de controladores. Aspectos não-lineares 
em sistemas de controle.

Sistemas de Tempo-Real 
Caracterização de sistemas tempo-real. Sistemas operacionais tempo-real: métodos de escalonamento. 
Linguagens de programação para sistemas tempo-real.

Sistemas Distribuídos  
Introdução: caracterização de sistemas de computação distribuída; aplicações distribuídas (caracterização 
e aspectos de projeto); objetivos básicos de sistemas distribuídos (transparência, abertura, escalabilidade, 
etc.). Modelos de sistemas distribuídos: sistemas cliente/servidor e sistemas multicamadas; sistemas peer-
to-peer. Objetos distribuídos: interface versus implementação; objetos remotos; chamadas de métodos 
remotos (RMI). Processos em sistemas distribuídos: threads e seu uso em sistemas distribuídos; processos
clientes e processos servidores; noções de código móvel e agentes de software. Sincronização e 
Coordenação: o conceito de tempo em sistemas distribuídos; consenso; exclusão mútua distribuída; 
eleição.

Instrumentação  
Visão geral dos sistemas de aquisição de dados e interfaces voltada para medição; controle e monitoração 
remota. Instrumentos indicadores. Métodos indiretos de medida. Redes de sensores. Atuadores. 

Sistemas Embarcados  
Aplicações de sistemas embarcados. Metodologias e etapas de projeto e desenvolvimento. Implementação
de Máquinas de Estado. Sistemas operacionais embarcados. Princípios de tempo real. Configuração e 
adaptação dos sistemas operacionais. Ambientes de desenvolvimento. Projeto baseado em plataformas de 
hardware e software. Estudos de caso.

A.2 Disciplinas optativas
Tópicos Especiais I  
O conteúdo da disciplina será baseado na Unidade Curricular de Formação Tecnológica em Engenharia de
Computação. 



Tópicos Especiais II  
O conteúdo da disciplina será baseado na Unidade Curricular de Formação Tecnológica em Ciência da 
Computação . 

Tópicos Especiais III  
O conteúdo da disciplina será baseado na Unidade Curricular de Formação Tecnológica em Sistemas 
Operacionais e Redes de Computadores. 

Inglês Instrumental I  
Vocabulário ligado à Informática. Técnicas de Leitura e Compreensão. Tradutores. Verbos e tempos 
verbais. Nomes e Pronomes. 

Inglês Instrumental II  
Habilitar o aluno a participar de fóruns e comunidades online em inglês técnico de sua área de estudo, 
bem como compreender vídeos e áudios também técnicos ligados à tecnologia da informação. 

Língua Brasileira de Sinais  
Fundamentos histórico culturais da Libras e suas relações com a educação dos surdos. Parâmetros e traços
linguísticos da Libras. Cultura e identidades surdas. Alfabeto datilológico. Expressões não-manuais. Uso 
do espaço. Classificadores. Vocabulário da Libras em contextos diversos. Diálogos em língua de sinais. 

Educação Ambiental  
Educação Ambiental, conceitos e metodologias na pesquisa e no ensino. Princípios da Educação 
Ambiental. Fundamentos filosóficos e sociológicos da Educação Ambiental. Tratado de Educação 
Ambiental para Sociedades Sustentáveis; A Agenda XXI; A Carta da Terra e outros marcos legais da EA. 
Educação Ambiental e sua Contextualização (Urbana e Rural). Paradigmas Epistemo-educativos 
Emergentes e a Dimensão Ambiental. Educação Ambiental: uma abordagem crítica. Educação Ambiental 
Dialógica e a Práxis em Educação Ambiental. 

Educação em Direitos Humanos  
Direitos Humanos, democratização da sociedade, cultura e paz e cidadanias. O nascituro, a criança e o 
adolescente como sujeitos de direito: perspectiva histórica e legal. O ECA e a rede de proteção integral. 
Educação em direitos humanos na escola: princípios orientadores e metodologias. O direito à educação 
como direito humano potencializador de outros direitos. Movimentos, instituições e redes em defesa do 
direito à educação. Igualdade e diversidade: direitos sexuais, diversidade religiosa e diversidade étnica. 
Os direitos humanos de crianças e de adolescentes nos meios de comunicação e nas mídias digitais. 

Informática na Educação  
O conhecimento e as mídias oral, escrita, visual e digital. O computador como ferramenta de construção 
do conhecimento. Histórico da informática na educação. Os tipos de ambientes educacionais baseados em
computador. As implicações pedagógicas e sociais do uso da informática na educação. Informática na 
educação especial, na educação à distância e no aprendizado cooperativo. 

Relações Etnico-Raciais e Africanidades  
Formação das identidades brasileiras: elementos históricos. Relações sociais e étnico-raciais. África e 
Brasil, semelhanças e diferenças em suas formações. Interações Brasil-África na contemporaneidade. 
Preconceito, estereótipo, etnia, interculturalidade. A Educação indígena no Brasil, historicidade e 
perspectivas teórico-metodológicas. Ensino e aprendizagem na perspectiva da pluralidade cultural. 
Pluralidade étnica do Nordeste e de Pernambuco: especificidades e situação sócio-educacional. 
Multiculturalismo e Transculturalismo crítico. 

Protocolos de Comunicação  
Estrutura dos protocolos e sistema de comunicação. Especificação, modelagem. Validação, teste e 
simulação. Implementação e ferramentas automatizadas de geração de código. Protocolos de Alto Nível. 
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Princípios de Comunicação  
Análise de sinais. Estudo matemático dos sistemas de comunicação com modulação em amplitude, 
freqüência, com portadora suprimida e por pulsos. Moduladores e demoduladores. 

Redes de Comunicação Móveis  
Conceitos básicos (técnicas de transmissão, modulação, codificação de voz, técnicas de acesso múltiplo), 
Redes Pessoais( 802.11 , Bluetooth), Projeto de Redes de Celular ( Interferência e Qos ), Tecnologias de 
Rede Celular 2G (GSM, CdmaOne) 2.5G(GPRS, EDGE, HSCSD ; CDMA 2000 1x) 3G (HSPA, UTMS ; 
CDMA 2000 1xEV-DO) 4G (WIMAX, LTE), Mobilidade IP (Ip Móvel e Micromobilidade) ,Tópicos 
complementares (GPS, Redes Adhoc, comunicação por Satélite e difusão), Configuração de dispositivos 
wireless( routeador, access point) 

Aprendizado de Máquina  
Técnicas de aprendizado de máquina e reconhecimento de padrões. Redução de dimensionalidade. 
Descritores. Classificadores. 

Processamento de Imagens  
Fundamentos de Processamento de Imagens. Áreas de Aplicação. Formação de Imagens. Amostragem e 
Quantização. Técnicas de Melhoramento de Imagens. Segmentação de Imagens. Representação e 
Descrição. Compressão. Classificação de Imagens. 

Visão Computacional  
Introdução à visão computacional. Ferramentas de apoio. Formação da imagem, dispositivos de captura e 
representação. Cor e textura. Pré-processamento e Filtros. Segmentação. Rastreamento. Reconhecimento 
e Classificação. Avaliação de desempenho de algoritmos de visão computacional. Aplicações e tópicos 
avançados. 

Fundamentos de Tolerância a Falhas  
Conceitos básicos de segurança de funcionamento. Aplicações de tolerância a falhas. Técnicas para 
incremento de confiabilidade de disponibilidade. Identificação e seleção de técnicas de projeto tolerante a 
falhas. Tolerância a falhas em sistemas distribuídos e arquiteturas paralelas. Medidas e ferramentas para 
avaliação e simulação de sistemas tolerantes a falhas. Arquiteturas de sistemas tolerantes a falhas. 

Linguagens de Programação  
Visão geral: história das linguagens de programção; principais paradigmas de programação. Máquinas 
virtuais: conceitos; hierarquia de máquinas virtuais; linguagens intermediárias. Declarações e tipos: 
modelos de declaração (vinculação, visibilidade, escopo e tempo de vida); visão geral de verificação de 
tipos; coleta de lixo. Mecanismos de abstração: procedimentos e funções; mecanismos de parametrização 
(referência versus valor); registros de ativação e gerenciamento de armazenamento; parâmetros de tipo e 
tipos parametrizados (templates); módulos em linguagens de programação. Projeto de linguagens: 
princípios gerais; objetivos de projeto; regime de tipos; modelos de estruturas de dados; modelos de 
estruturas de controle; mecanismos de abstração. 

Computação Paralela  
Conceitos de computação paralela. Modelos de computação paralela. Algoritmos paralelos. Ambientes de 
programação paralela. 

Teoria dos Grafos  
Grafos, subgrafos, grafos orientados, famílias de grafos. Árvores, caminhos, ciclos. Conexidade. Grafos 
eulerianos. Grafos hamiltonianos. Emparelhamento em grafos bipartidos. Coloração de arestas. Coloração
de vértices. Conjuntos independentes. Grafos Perfeitos. Grafos planares. 

Projeto e Análise de Algoritmos  
Noções de análise de algoritmos: análise assintótica de pior caso e caso médio; notação big-O, little-o, 
ômega e teta; principais classes de complexidade; medida empírica de performance; análise de algoritmos



recursivos utilizando relações de recorrência. Projeto de algoritmos: força bruta; gulosos; divisão e 
conquista; programação dinâmica. Algoritmos em grafos: grafos não-direcionados e direcionados; 
árvores; conectividade; árvores/florestas geradoras; ordenação topológica; caminho mais curto. NP-
completude: definição das classes P e NP; teorema de Cook; principais problemas NP-completos; técnicas
de redução. 

Especificação Formal de Sistemas  
Princípios de especificação e validação de protocolos. Técnicas de especificação e validação semi-formais
e formais. Notações formais para especificação de sistemas. Verificação de Software. Técnicas e 
estratégias de geração de testes. Reuso de Sistemas. Conceitos de Estilos de Especificação e Validação. 

Teoria da Computação  
Modelos computacionais universais. Computabilidade. Funções recursivas. Introdução à complexidade de
problemas e tópicos avançados. 

Computação Gráfica  
Histórico e aplicações da Computação Gráfica. Computação Gráfica e modelagem matemática. Espaços 
de cor. Objetos gráficos. Imagem digital. Síntese de Imagens. Fundamentos de sistemas gráficos de 
informação. 

Inteligência Computacional Aplicada  
Algoritmos Genéticos. Redes Neurais Artificiais. Lógica Nebulosa. Aplicações em engenharia. 

Arquiteturas Avançadas de Computadores  
Estudo de arquiteturas complexas com diversos processadores. Processamento paralelo. Interconexões de 
processadores. Processadores ”pipeline”. Processadores vetoriais. Processadores ”array”. Processadores 
associativos. Processadores e Fluxo de Dados. 

Software para Sistemas Auto-Adaptativos  
Introdução e características dos sistemas auto-adaptativos. Diferenças e desafios. Ciclo de vida. Design e 
projeto de sistemas auto-adaptativos. Controle baseado em feedback. Controle descentralizado. 
Verificação, validação e manutenção de sistemas auto-adaptativos. 

Administração e Finanças  
As funções da administração: planejamento, organização e controle. As áreas de atuação executiva. A 
organização: estrutura, componentes e processos. Administração do fator humano. Administração 
financeira: objetivos, técnicas e métodos. Sistema de informações gerenciais. O ciclo de informações 
contábeis. 

Comunicação de Dados  
Introdução. Nível Físico. Sub-nível de Acesso ao Meio. Nível de Enlace. Nível de Rede. 

Segurança em Sistemas de Computação  
egurança de dados, em redes e de computadores pessoais. Criptografia de chave única e criptografia de 
chave pública. Funções de verificação de integridade. Protocolos criptográficos. Principais tipos de 
ataques à segurança. Principais metodologias e ferramentas utilizadas para impedir ou restringir ataques. 
Programas daninhos. Características de intrusão e métodos de detecção. 

Fundamentos de Banco de Dados  
Modelo de dados. Modelagem e projeto de banco de dados. Sistemas de gerenciamento de bancos de 
dados (SGBD): arquitetura, segurança, integridade, concorrência, recuperação após falha, gerenciamento 
de transações. Linguagens de consulta. 

Gerência e Aplicações em Redes  
Visão geral dos componentes das redes, seu uso e formas de gerenciamento: Componentes físicos: 
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modens, linhas, CHUBS, pontes, roteadores, servidores, estações de trabalho. Componentes lógicos: 
recursos de informação e aplicações. Arquiteturas de gerenciamento de redes. Protocolos de 
gerenciamento: OSI e SNMP. Objetos gerenciados. Interoperabilidade entre aplicações em rede: Serviços 
e protocolos: internet: SMTP, FTP, GOPHER, WWW. OSI: X400, X500, FTTAM API(Application 
Program Interface). 

Interação Humano-Computador  
Os conceitos de interação e interface humano-computador; Estilos e paradigmas de interação: interfaces 
gráficas, manipulação direta, ícones e linguagens visuais. Teorias de IHC: Engenharia cognitiva e 
Engenharia semiótica de sistemas interativos; Sistemas de Ajuda e Sistemas de Explicação; Design de 
Interação: modelagem de interfaces e concretização do projeto de interface (prototipação de interfaces, 
ferramentas de apoio à construção de interfaces); Avaliação de sistemas interativos: métodos de inspeção, 
métodos empíricos, testes com usuários, aspectos éticos na relação com os usuários; Acessibilidade: 
conceitos, Lei Nacional de Acessibilidade, recomendações W3C para um site acessível, ferramentas de 
poio ao design de sistemas acessíveis, avaliação de acessibilidade. 

Programação de Sistemas Interativos  
Padrões de Arquitetura de Software : MVC (Model-View controller) no contexto de Programação 
Orientada a Eventos. Padrões de Projeto de Interação: hierarquia visual, distância de navegação. 
Gerenciamento de Evento e interação de usuário. Gerenciamento Geométrico (referência cruzada GV/ 
Modelagem Geométrica). Escolhendo estilos de interação e técnicas de interação. Apresentação da 
Informação: navegação, representação, manipulação. Técnicas de Animação de Interface. Classes e 
bibliotecas Widget. Bibliotecas GUI modernas (Android, iOS, JavaFX). Especificação de Interface 
Declarativa: Stylesheets e DOMs. Aplicações Orientadas a Dados. Projeto multi-plataforma. Projeto para 
dispositivos com restrição de recursos. 

Tecnologias Interativas  
Escolha de estilos de interação e técnicas de interação. Representação da informação para usuários: 
navegação, representação e manipulação. Abordagens para projeto, implementação e avaliação de 
interações que não utilizam mouse: interfaces de toque e multitoque; interfcaces grandes, compartilhadas 
e ”embodied”; Novas modalidades de entrada (baseada em sensores e localização de dados); Novas 
janelas (Iphone e Android); Reconhecimento da fala e processamento de linguagem natural; Interação 
persuasiva e emoção; Tecnologias de interação Ubíquas e ciente do contexto; Inferência Baesiana; Tela 
ambiente/periférica e interação. 

Empreendedorismo Conceito de empreendedorismo. A formação da personalidade. O processo 
comportamental. Fatores de sucesso, o perfil do empreendedor. Desenvolvimento de habilidades 
empreendedoras. Lições e práticas internacionais. Empreendedorismo no Brasil. Importância das MPEs 
na economia. Globalização dos mercados, dos negócios e das oportunidades. Pesquisas Tecnológicas. 
Propriedade Intelectual. Transferência de Tecnologia. Papel da inovação. Ambientes de pré-incubação e 
incubação de idéias. Incubadoras de empresas. Parques Tecnológicos. Capital de Risco. Recursos de 
Fomento. Fontes de Financiamento. Fundos Setoriais. Programas governamentais. Plano de Negócio. 
Ferramentas de Plano de Negócios. Projetos. 

Computação Pervasiva  
Arquitetura de computadores e redes para sistemas pervasivos. Mobilidade. Sensibilidade ao contexto e 
adaptabilidade. Sensores e atuadores. Desenvolvimento de sistemas auto-adaptáveis. 

Robótica I  
Estrutura de robô: características, acionamento, controle, manipuladores e sensores. Capacidade do robô. 
Aplicações do robô. Noções de cinemática e dinâmica. Programação do robô. Sistemas de programação. 
Sistema controlador - periféricos-robô. 

Robótica II  
Planejamento de trajetória; controle de robôs; AGU’s . Geração automática de planos; simulação; imagens



ativas e interface com utilizador 

Processamento Digital de Sinais  
Sinais e sistemas discretos no tempo. Transformada Z. Transformada discreta de Fourier. Amostragem de 
sinais contínuos no tempo. Filtros digitais. Implementação de processadores digitais de sinais. 

Compiladores  
Análise léxica e sintática. Tabelas de símbolos. Esquemas de tradução. Ambientes de tempo de execução.
Representação  intermediária.  Análise  semântica.  Geração  de  código.  Otimização  de  código.
Interpretadores. 
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B. Fluxograma da integralização curricular
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