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1. Título
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÂO LATO SENSU EM MOTORES DE COMBUSTÃO INTERNA

2. Modalidade
Presencial
3. Proponente
Faculdade de Tecnologia SENAI Conde José Vicente de Azevedo
4. Justificativa
A indústria automobilística brasileira passa por desafios e mudanças importantes. A implantação do
Inovar-Auto está motivando novos investimentos em ampliação, modernização e criação de novas
fábricas no Brasil, desenvolvimento de novos veículos e sistemas automotivos com maior conteúdo
tecnológico nacional.

Novas tecnologias vêm sendo incorporadas aos sistemas veiculares, incluindo o conjunto motopropulsor que vêm sendo aprimorado para proporcionar o melhor desempenho com o menor
consumo de combustível e menor nível de emissões veiculares.

A indústria automobilística representa hoje no Brasil mais de 1,5 milhões de empregos. A Produção
anual em 2012 em 3.415.486 de veículos leves e comerciais (ANFAVEA). Ao todo, entre instalados
e entrantes, o Brasil conta com 21 montadoras de veículos e 510 indústria de autopeças (ANFAVEA),
Além das demais empresas que compõem a cadeia automotiva.

O desenvolvimento deste mercado começou a tomar volume quando, durante o governo Collor,
iniciou-se um movimento de abertura do Brasil para a importação de veículos , fato este que foi
posteriormente controlado , mas que devido ao aumento do poder de compra iniciado nos últimos
governos, tem incentivado o capital estrangeiro a apostar em instalação de novos parques no Brasil.
Atualmente o Brasil é um dos poucos países a demonstrar crescimento tênue e constante para os
próximos anos.
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Acompanhando a tendência mundial de redução das emissões veiculares de modo a preservar a
saúde humana principalmente das regiões metropolitanas, as legislações têm se tornado mais
restritivas obrigando os fabricantes a desenvolverem criativamente tecnologias competitivas em custo
e que possam atingir os níveis de emissões planejados e impostos pelo governo. Um dos principais
itens de pesquisa e desenvolvimento hoje são os motores de combustão interna, cujas emissões
.

devem ser mínimas ou nulas.

O SENAI de São Paulo, além da formação tradicional do Mecânico Automobilístico, implantou de
forma inédita em 1996, o Curso Técnico em Manutenção Automotiva e mais recentemente em 2012,
o Curso Superior de Tecnologia em Sistemas Automotivos com o objetivo de suprir essa demanda
por profissionais qualificados e nessa oportunidade estrutura também esse Projeto para implantação
do Curso de Pós-graduação Lato sensu visando a formação de especialistas que contribuir para o
aprimoramento das tecnologias aplicadas nos motores de combustão interna.

A partir de sugestões de representantes da indústria, dos alunos e corpo docente, a Faculdade se
propôs a estruturar este projeto tomando como base as indicações feitas por representantes das
indústrias, tais como: Volkswagen, FIAT, Renault, Ford, Mitsubishi, BMW, Navistar International,
Mahle, Affinia, Visteon, Tecnomotor, Instituto da Qualidade Automotiva (IQA), Sindirepa-SP,
Ministério da Educação da França e Universidade de Le Mans que estiveram reunidos na unidade no
dia 14/10/2013 com o objetivo de discutir a proposta de implantação desse curso de pós-graduação
em motores de combustão interna.
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5. Histórico
A Faculdade de Tecnologia SENAI Conde José Vicente de Azevedo foi credenciada pela Portaria
MEC nº 1280 de 19/10/2012 e autorizada a ofertar o Curso Superior de Tecnologia em Sistemas
Automotivos pela Portaria MEC/SERES nº 253 de 09/11/2012
6. Previsão de Matrículas
Previsão de Matrículas

1º Sem
32

2º Sem
64

3º Sem
96

7. Objetivos Educacionais
7.1 Objetivo Geral
O Curso tem como objetivo geral suprir o mercado de trabalho tanto na área da indústria como na
área acadêmica, formando especialistas com visão atualizada das tecnologias disponíveis no
mercado e emergentes, relacionadas ao segmento de motores de combustão interna ou correlatos.
7.2 Objetivos Específicos
- Atender a demanda por mão-de-obra com alta qualificação profissional exigida pela evolução
tecnológica atual das indústrias
- Desenvolver competências nas áreas de termodinâmica, energia, mecânica, medidas, simulação e
emissões veiculares.
Essa cultura tecnológica e profissional, associada a uma experiência de conduzir um projeto
permitirá:
 Formar profissionais aptos para atuar com as tecnologias de um motor moderno nos
processos de concepção, de desenvolvimento e da industrialização considerando seus
impactos ambientais.
 Consolidar as competências profissionais por meio da condução de projeto relacionado com
o setor industrial.
 Desenvolver competências novas no domínio e o desenvolvimento das novas tecnologias
relacionadas às diversas alternativas de fontes de energia.
 Favorecer a inserção na empresa para uma formação incluindo o ensino teórico, projetos
nos assuntos industriais ou de pesquisa.
 Desenvolver mais autonomia na sua atividade.
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Com essa formação o aluno formado nesse curso de Pós-Graduação poderá:


Colaborar com os diferentes atores implicados na pesquisa e na concepção dos motores.



Exercitar atividades de especialista ou gestor em todos os setores ligados na motorização
dos diferentes sistemas.

7.3 Público Alvo
O curso de pós-graduação lato sensu em motores de combustão interna é aberto a candidatos
diplomados em cursos de graduação ou demais cursos superiores em áreas relacionadas à
tecnologia/engenharia mecânica, física, eletricidade e eletrônica.
8. Concepção do programa
Conforme explanado anteriormente, é fundamental que uma das linhas fortes de pesquisa e
desenvolvimento no nosso país seja a de desenvolvimento de Motores de combustão Interna com
vistas a redução de tamanho, otimização de rendimentos, otimização no consumo de fluidos,
durabilidade, comunicação, eletrônica embarcada e ainda o desenvolvimento de sistemas que
trabalham em parceria, tais como sistemas híbridos regeneradores de energias.
A partir destas considerações e avaliando-se a oferta ínfima de programas de formação avançada
para o segmento de motores de combustão interna, é que se propõe o curso de pós-graduação lato
sensu em Motores de Combustão Interna.
O programa foi concebido com o objetivo de elevar o nível de especialização de profissionais que
atuam no segmento de motores a combustão Interna ou em segmentos relacionados a este. E conta
com um projeto estruturado para proporcionar a oportunidade do exercício de situações
contextualizadas e construídas a partir da realidade do mercado.
As turmas serão limitadas a 32 alunos para que se garanta espaço para o debate e troca de
experiências entre eles e os docentes. O curso será desenvolvido nas instalações da Faculdade de
Tecnologia SENAI Conde José Vicente de Azevedo, especialmente bem equipada no que diz respeito
aos principais processos de montagem e desmontagem de motores e acessórios.
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9. Carga Horária
O curso tem duração de 360 horas, desenvolvidas em sala de aula e laboratórios de ensaio A carga
horária está distribuída entre módulos com múltiplos de 6 horas, de acordo com a relevância e
profundidade dos conteúdos desenvolvidos para o alcance do perfil proposto.
Sugere-se, ainda, o cumprimento de 6 horas, em média, de estudo individual ou em grupo por
semana como carga horária complementar. O objetivo é que sejam desenvolvidas as atividades
propostas durante o curso, respeitando as especificidades de cada programa e as características de
cada aluno, proporcionando o melhor alcance do nível de desempenho de leituras, exercícios,
atividades e a realização do trabalho de conclusão de curso a ser concluído no último.
10. Período e Periodicidade

O curso será desenvolvido em componentes curriculares 30 ou 60 horas e serão oferecidos aos
sábados em período integral ou durante a semana das 19h às 22 horas.
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11. Conteúdo Programático

SEMESTRE

1º

2º

3º

COMPONENTE CURRICULAR

Motores de Combustão Interna
M11 Características dos Motores Ciclo Otto
e Ciclo Diesel: Ciclos Termodinâmicos e Parâmetros
para medição de desempenho
Combustíveis e Lubrificantes
M21 Combustão e Poluentes
M22 Meios de Ensaios de Emissão de Poluentes
M23 Tribologia: lubrificação e lubrificantes
M24 Fontes de energia: convencionais e alternativas e
comparação energética e meio ambiente
M25 Redução de Consumo de Combustível:
estratégias nos sistemas de lubrificação e
arrefecimento
Ensaios em Motores de Combustão Interna
M31 Hardware e Instrumentação para ensaios
dinamômetros
M32 Softwares para ensaios dinamômetros
Gerenciamento Eletrônico em Motores
M41 Arquitetura do Sistema de Controle
M42 Sistema de aquisição de dados em malha
fechada
M43 Simulação Numérica
Controle e Redução da Emissão de Poluentes
M51 Tecnologias para redução das emissões em
motores ciclo Otto
M52 Tecnologias para redução das emissões em
motores ciclo Diesel
Projeto Integrador
M61Metodologia de Pesquisa
M62 Projeto de Pesquisa
Diagnóstico de Falhas em Motores
M71 Técnicas de diagnóstico de falhas em sistemas
mecânicos
M72 Técnicas de diagnóstico de falhas e sistemas
eletroeletrônicos
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CARGA
HORÁRIA
CARGA
POR
HORÁRIA COMPON
SEMANAL
ENTE
CURRICU
LAR

CARGA
HORÁRIA
ACUMULAD
A POR
MÓDULO

6

60

60

6

60

120

6

60

180

6

30

210

6

30

240

6

60

300

6

60

360

CARGA
HORÁRIA

CARGA
HORÁRIA
POR
MÓDULO

ACUMULADA

M81 Estágio ou Relatório de Atividades na Área de
Desenvolvimento de Motores

6

40

400

M91 Inglês ou Avaliação (Nível Intermediário com vocabulário
técnico)

6

80

480

COMPONENTES CURRICULARES (OPCIONAIS)

1. Os Componentes Curriculares Opcionais visam a equivalência com a Certificação Francesa.
2. A grade curricular foi desenhada com vistas ao desenvolvimento independente de cada
módulo como unidade específica de saber, e sua relação com as demais se faz no
desenvolvimento dos conteúdos.
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1º SEMESTRE – 120 HORAS
Componente Curricular: Motores de Combustão Interna – 60 horas
Módulo M11: Caracterização de Motores Carga horária 60 horas (10 x 6h)
Ciclo Otto e Ciclo Diesel
Ementa:
- Arquitetura dos motores Ciclo Otto: Gasolina, Etanol, Flex e Diesel
- Os diferentes ciclos termodinâmicos.
- Definição e características dos parâmetros para medição desempenho: Torque, Potência,
Rendimento, pressões, vazões, etc
- Exercícios de medições no motor
Bibliografia Básica
1. TAYLOR, F. T. Análise dos Motores de Combustão Interna vol 1. Editora Edgard
Blücher. 1968
2. TAYLOR, F. T. Análise dos Motores de Combustão Interna vol 2. Editora Edgard
Blücher. 1968
3. HEYWOOD, J. B. Internal Combustion Engine Fundamentals. McGraw-Hill, 1988.

Componente Curricular: Combustíveis e Lubrificantes – 60 horas
Módulo m 21: Combustão e Poluentes

Carga horária 12 horas (2 x 6h)

Ementa:
- Química e cinética da combustão com gasolina, etanol, flex e diesel.
- As formas de combustão e consequências nos poluentes (qualidade e quantidade).
Bibliografia Básica
1. TAYLOR, F. T. Análise dos Motores de Combustão Interna vol 1. Editora Edgard
Blücher. 1968
2. TAYLOR, F. T. Análise dos Motores de Combustão Interna vol 2. Editora Edgard
Blücher. 1968
3. HEYWOOD, J. B. Internal Combustion Engine Fundamentals. McGraw-Hill, 1988.
Módulo M22: Meios de Ensaios de Emissão Carga horária 6 horas (1 x 6h)
de Poluentes
Ementa:
- Normas e Ciclos de Ensaios para Emissões Veiculares
- Regulamentação para Emissões Veiculares
- Equipamentos para Ensaios de Emissões Veiculares
9

Bibliografia Básica
1. Manual Técnico de Inspeção Veicular – Coleção SENAI São Paulo – Maio 2001 – Elaboração
Olimpio de Melo Alvarez Junior e Adauto Martinez Filhgo

2. Manual de Tecnologia Automotiva, tradução da 25ª edição Alemã,Editora Edgard Blücher,
tradutores: Euryale de Jesus Zerbini, Gunter W. Prokesch, Helga Madjderey, Suely Pfeferman;

Módulo

M23:

Tribologia:

lubrificação

e Carga horária 12 horas (2 x 6h)

lubrificantes
Ementa:
- Atrito
- Desgaste
- Regimes de Lubrificação
- Lubrificantes
- Parâmetros que influenciam o atrito e o desgaste
- Análises de superfícies de desgaste
Bibliografia Básica
3. TAYLOR, F. T. Análise dos Motores de Combustão Interna vol 1. Editora Edgard
Blücher. 1968
4. TAYLOR, F. T. Análise dos Motores de Combustão Interna vol 2. Editora Edgard
Blücher. 1968
5. HEYWOOD, J. B. Internal Combustion Engine Fundamentals. McGraw-Hill, 1988.

Módulo

M24:

Fontes

de

Energia: Carga horária 18 horas (3 x 6h)

convencionais, alternativas e comparação
energética e meio ambiente
Ementa:
- Os combustíveis atuais e futuros
- Biocombustíveis
- Tecnologias com combustíveis renováveis
- Regulamentação, obtenção e caracterização.
- Comparativo: reservas, eficiência energética, níveis de emissões e poluição dos diferentes
combustíveis
Bibliografia Básica
1. ABNT – ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – NBR 6601- Veículos
rodoviários automotores leves – Determinação de hidrocarbonetos, monóxido de
carbono, óxidos de nitrogênio e dióxido de carbono no gás de escapamento. Rio de
Janeiro 2005.
2. BALDASSARI, L.T.; BATYISTELI, C.L.; CREBELLI, R.; BERARDIS, B. de; IAMICELI,
A.L.; GAMBINO, M.; IANNACONE, S. Emission comparison of urban bus engine fueled
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with diesel oil and “biodiesel” blend. Science of the total Environment 2004.
3. TOMALSQUIM, M.T., Fontes renováveis de energia no Brasil, Rio de Janeiro,
Interciência, 2003.
4. JANNUZZI G. de M., SWISHER J.N.P. & SWICHER, Planejamento Integrado de
Recursos Energéticos, Ed. Autores Associados, 1997.
5. SHER, E., Handbook of Air Pollution from Internal Combustion Engines, Printed by
Academics Press, 1998.
6. FAIZ, A. WEAVER, C.S., WALSH, M.P., Air Pollution from Motor Vehicles, The
International Bank, US, 1996.

Módulo M25: Redução de Consumo de
Combustível: estratégias nos sistemas de
lubrificação e arrefecimento
Ementa:

Carga horária 12 horas (2x 6 h)

Os fatores que influenciam no consumo normalizado.
A estratégia de consumo x níveis de emissões de poluentes
Influência dos materiais e da tribologia na redução de consumo de combustível
Bibliografia Básica
1. BRUNETTI, F. Motores de combustão interna. Edgard Blucher, 2012. Vol. 1
2. BRUNETTI, F. Motores de combustão interna. Edgard Blucher, 2012. Vol. 2
3. HEYWOOD, J. B. Internal Combustion Engine Fundamentals. McGraw-Hill, 1988.
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2º SEMESTRE – 120 HORAS
Componente Curricular: Ensaios em Motores de Combustão Interna – 60 horas
Módulo M31: Hardware e instrumentação Carga horária 12 horas (2 x 6h)
para ensaios dinamômetros
Ementa:
- Freio de Prony,
- Dinamômetros hidráulico,
- Dinamômetros Elétricos ( Focault),
- Motor In Dyno
Bibliografia Básica
1. DOMSCHKE, A. G.; LANDI, F. R. Motores de Combustão Interna de Êmbolo. EPUSP.
1963
2. FERGUSON, C.R., Internal Combustion Engines: applied thermosciences, New York,
Wiley & Sons, 1986.
3. TAYLOR, F. T. Análise dos Motores de Combustão Interna vol 1 &2. Ed. Edgard
Blücher. 1968

Módulo M32: Softwares para ensaios Carga horária 48 horas (7 x 6h)
dinamométricos
Ementa:
- Conhecimento dos softwares utilizados para os bancos de ensaio motor.;
- PUMA - gestão do banco e ensaio, aquisição lenta ;
- AVL INDECOM : aquisição rápida, analise das combustões ;
- INCA : controle motor ; medidas e parametrização
- Matlab - simulações e resultados
Bibliografia Básica
1. GILAT, A., Matlab com aplicações de Engenharia, 2nd Edição, Bookman – Artmed
Editora S.A., John Wiley & Sons Inc., 2005.
2. PUMA, Manual de software do fornecedor.
3. AVL, Manual de software do fornecedor.

Componente Curricular: Gerenciamento Eletrônico em Motores – 30 horas
Módulo M41: Arquitetura do Sistema de Carga horária 12 horas (2 x 6h)
Controle
Ementa:
Arquitetura software de um sistema de injeção ou de ignição.
Configuração dos sistemas de controle em função das tecnologias dos sistemas de sobre
alimentação , alimentação de combustível, ignição, redução de emissão de poluentes
12

Bibliografia Básica
1. OGATA, K., Engenharia de Controle Moderno, Ed. Pearson Education, 5ª Ed., 2011.
2. DOMSCHKE, A. G.; LANDI, F. R. Motores de Combustão Interna de Êmbolo. EPUSP.
1963.
3. BOSCH, Automotive Handbook, 6th Edition, SAE, Society of Automotive Engineers,
2004.

Módulo M42: Sistema de aquisição de Carga horária 12 horas (2 x 6h)
dados em malha fechada
Ementa:
Caracterização de serie de medidas
O sistema de malha de regulação
Bibliografia Básica
1. OGATA, K., Engenharia de Controle Moderno, Ed. Pearson Education, 5ª Ed., 2011.
2. BAKSHI, U.A., GOYAL, S.C., Control Systems Engineering, Technical Publications, 2nd
Edition, June 2007.
3. DORF, R.C., BISHOP, R.H., Modern Control Systems, Prentice Hall, 12nd Edition, 2010.

Módulo M43: Simulação Numérica

Carga horária 6 horas (1 x 6h)

Ementa: Conhecer os meios e métodos de simulação numérica com utilização de software
para entender a pesquisa via simulação numérica.
Bibliografia Básica
1. OGATA, K., Engenharia de Controle Moderno, Ed. Pearson Education, 5ª Ed., 2011.
2. BAKSHI, U.A., GOYAL, S.C., Control Systems Engineering, Technical Publications, 2nd
Edition, June 2007.
3. DORF, R.C., BISHOP, R.H., Modern Control Systems, Prentice Hall, 12nd Edition, 2010.

Componente Curricular: Controle e Redução da Emissão de Poluentes – 30 horas

Módulo M51: Tecnologias para redução de
emissões em motores ciclo Otto
Ementa:

Carga horária 18 horas ( 3 x 6h)

- Limites de Emissão de Poluentes: regulamentação
- Tecnologias para redução das emissões em motores ciclo Otto
- Tecnologias de sistema de injeção e ignição ciclo Otto
Bibliografia Básica
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1. BRUNETTI, F. Motores de combustão interna. Edgard Blucher, 2012. Vol. 1
2. BRUNETTI, F. Motores de combustão interna. Edgard Blucher, 2012. Vol. 2
3. HEYWOOD, J. B. Internal Combustion Engine Fundamentals. McGraw-Hill, 1988.
Módulo M52: Tecnologias para redução de
emissões em motores ciclo Diesel
Ementa:

Carga horária 12 horas ( 2 x 6h)

- Limites de Emissão de Poluentes: regulamentação
- Tecnologias para redução das emissões em motores ciclo Diesel
- Tecnologias de injeção alta pressão em motores ciclo Diesel
Bibliografia Básica
1. BRUNETTI, F. Motores de combustão interna. Edgard Blucher, 2012. Vol. 1
2. BRUNETTI, F. Motores de combustão interna. Edgard Blucher, 2012. Vol. 2
3. HEYWOOD, J. B. Internal Combustion Engine Fundamentals. McGraw-Hill, 1988.
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3º SEMESTRE – 120 HORAS

Componente Curricular: Projeto Integrador – 60 horas
Módulo M61: Metodologia de Pesquisa

Carga horária 18 horas (3 x 6h)

Ementa:
- Metodologia de trabalho de pesquisa
Bibliografia Básica
1.

MARTINS, G.A.; LINTZ, A., Guia para elaboração de monografia e trabalhos de
conclusão de curso, São Paulo; Atlas, 2000.
2. TACHIZAWA, T., MENDES, G., Como fazer monografia na pratica, 6ª Ed., São Paulo,
Fundação Getúlio Vargas Editora, 2001.
Módulo M62: Projeto de Pesquisa

Carga horária 42 horas (7 x 6h)

Ementa:
- Plano de Experiência
- Condução de projeto
- Plano de Experiência: ensaios para otimização de desempenho do motor
- Trabalho de Conclusão de Curso
Bibliografia Básica
1. JOHNE, F.A., SNELSON, P. A., KAMINSKI, P.C., Desenvolvimento de produtos com
planejamento, criatividade, Rio de Janeiro: Editora LTC – Livros Técnicos e Científicos,
2000, 132p.
2. BOLLES, D.; FAHRENKROG S., A Guide to the Project management Body of
Knowlodge (PMBOK Guide) Third Edition,2004 Project management Institute, four
Campus Boulevard , Newton Square , PA 19073-3299USA.
3. FERGUSON, C.R., Internal Combustion Engines: applied thermosciences, New York,
Wiley & Sons, 1986.
4. TAYLOR, F. T. Análise dos Motores de Combustão Interna vol 1 &2. Ed. Edgard
Blücher. 1968

Componente Curricular: Diagnóstico de Falhas em Motores – 60 horas

Módulo M71: Técnicas de Diagnóstico de Carga horária 30 horas (5 x 6h)
Falhas: Sistemas Mecânicos
Ementa:
15

- Técnicas de diagnóstico de falhas
- Análise de falhas em sistemas e componentes mecânicos
Bibliografia Básica
1. VAN VLAK, L.H. Princípios de ciências dos materiais. São Paulo: Edgar Blücher, 7ª
reimpressão, 1985.
2. CHIAVERINI Vicente, Aços e Ferros Fundidos, Associação Brasileira de Metais.

Módulo M72: Técnicas de Diagnóstico de Carga horária 30 horas (5 x 6h)
Falhas: Sistemas Eletroeletrônicos
Ementa:
- Técnicas de diagnóstico de falhas
- Análise de falhas em sistemas e componentes eletroeletrônicos
Bibliografia Básica
1. CAPELLI. A. Eletroeletrônica Automotiva: Injeção Eletrônica, Arquitetura do Motor e
Sistemas Embarcados

12. Metodologia
A carga horária de 360 horas presenciais está distribuída entre aulas teóricas integradas às
atividades práticas de laboratório e visitas a conceituadas empresas da indústria de motores de
combustão interna e afins.
A grade curricular do curso está desenhada de forma a integrar os conhecimentos e as competências
requeridas para o profissional que o segmento necessita.
Pode-se citar, além dos métodos pedagógicos de desenvolvimento das aulas, o emprego de
tecnologias de ensaios dinamométricos utilizados nos ensaios em combustão de motores e estudos
relacionados ao consumo de combustíveis e maximização das eficiências mecânicas e térmicas.
13. Interdisciplinaridade
A interdisciplinaridade do curso está baseada no desenvolvimento contextualizado e integrado dos
conteúdos de cada disciplina, de forma que haja uma interlocução dos conteúdos e das atividades
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desenvolvidas abordando além da tecnologia, os aspectos ambientais relacionados ao uso e
desempenho dos motores.
14. Atividades complementares
Estão previstas visitas aos ambientes de produção, laboratórios e oficinas de empresas tais como:
- Cummins Motores Diesel
- PSA Peugeot
- Mahle
- Bosch
Propõem-se, ainda, visitas em outros ambientes reais de produção em empresas do ramo como
complementação das atividades realizadas em sala de aula.
15. Recursos Didáticos
A estrutura de apoio técnico ao curso está composta por:
1. Equipamentos de projeção multimídia;
2. Computadores pessoais;
3. Lousa interativa;
4. Plataforma para ensino a distância;
5. Máquinas, equipamentos, softwares e instrumentos;
6. Simuladores.

16. Infraestrutura física
Dependências

Descrição

Sala E11

Dinamômetro de Rolos

Sala F04

Laboratório Dinamométrico de Bancada

Sala B02

Laboratório de Lubrificantes e Combustíveis

Oficina 1

Empresa Conveniada (16 alunos) – Citroën

Oficina 2

Empresa Conveniada (16 alunos) - Fiat

Oficina 3

Empresa Conveniada (16 alunos) – Ford

Oficina 4

Empresa Conveniada (16 alunos) – GM

Oficina 5

Empresa Conveniada (16 alunos) - Hyundai
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Oficina 6

Empresa Conveniada (16 alunos) – Jaguar Land Rover

Oficina 7

Empresa Conveniada (16 alunos) - Mitsubishi

Oficina 8

Empresa Conveniada (16 alunos) – Peugeot

Oficina 9

Empresa Conveniada (16 alunos) - Renault

Oficina 10

Empresa Conveniada (16 alunos) – Toyota

Oficina 11

Empresa Conveniada (16 alunos) - VW

17. Critério de Seleção
O processo seletivo será feito para cada turma, podendo ocorrer especificamente ou de forma
combinada por meio de:
I – avaliação do atendimento aos pré-requisitos exigidos.
II – análise de currículo.
III – entrevista.
18. Sistema de avaliação
A avaliação do desempenho do aluno no curso é realizada segundo as diretrizes educacionais do
SENAI, por meio de avaliações escritas, análise de situação problema, apresentação oral e/ou escrita
de projetos.
As diretrizes metodológicas e a forma de avaliação são definidas pelo docente e apresentadas aos
alunos no início de cada módulo, bem como explicitados os critérios de avaliação. Vale ressaltar que
o processo de avaliação tem como principal função a verificação do alcance do perfil do profissional
pelo docente.
Ao final de cada módulo aplica-se um questionário investigativo da qualidade dos principais fatores
intervenientes na qualidade do curso (docente, infraestrutura, atendimento administrativo) de forma
que se possa retro alimentar o sistema para a melhoria contínua dos programas de formação.
São considerados aprovados no módulo os alunos que tiverem

obtido aproveitamento

correspondente a 70% (setenta por cento) na escala de 0 a 100 de notas e, pelo menos, 75%
(setenta e cinco por cento) de frequência.
A avaliação é computada por componente curricular e o aproveitamento final é obtido calculando-se a
média aritmética simples das notas de todos os componentes curriculares
19. Controle de frequência
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O controle de frequência às aulas é realizado pelo docente por meio de registro em diário de classe,
cujo armazenamento é realizado pela secretaria acadêmica após o lançamento dos registros no
sistema eletrônico.
A frequência mínima exigida é de, pelo menos, 75% (setenta e cinco por cento) das aulas de cada
componente curricular.
20. Trabalho de Conclusão de Curso / Monografia
O Trabalho de Conclusão de Curso deverá ser realizado individualmente, de acordo com o objetivo
proposto e deverá ser apresentado para aprovação do docente responsável. O objetivo principal do
trabalho é levar o aluno a aplicar os conhecimentos e as competências desenvolvidas durante o curso
na elaboração de um projeto de melhoria de desempenho de um motor. O Título do TCC bem como a
nota ou conceito obtido serão incluídos no certificado de conclusão.
21. Certificados
Os certificados de conclusão do curso serão registrados na Faculdade de Tecnologia SENAI Conde
José Vicente de Azevedo e terão validade nacional conforme dispõe o § 3º, do artigo 7, da Resolução
CNE/CES n.º1, de 8 de junho de 2007, do Conselho Nacional de Educação.
22. Indicadores de Desempenho
A Faculdade de Tecnologia SENAI Conde José Vicente de Azevedo, assim como todas as unidades
do SENAI-SP, segue diretrizes definidas no Sistema de Gestão da Qualidade da instituição. A gestão
dos processos educacionais tem como objetivo buscar a melhoria contínua da qualidade de ensino
em sintonia com o mercado de trabalho. Nesse contexto, a gestão se desenvolve com base na
articulação de seis grandes processos do Sistema de Gestão da Qualidade do SENAI-SP, os quais
são planejados e executados à luz de procedimentos específicos, cujos resultados são monitorados e
analisados criticamente e são objetos de aprimoramento contínuo.
Como indicadores de desempenho para o curso de Pós-graduação têm-se:

Indicador

meta

Aproveitamento Médio Escolar

75

Taxa de Permanência

75

Satisfação do Cliente - Participante

80

Frequência Média

80
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