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APRESENTAÇÃO E INFORMAÇÕES GERAIS 

1. IDENTIFICAÇÃO 

1.1. Identificação Institucional 

Mantenedora IF Goiano 

Instituição Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano 

Endereço Rua 88, 310 – Setor Sul 

Cidade Goiânia - GO 

CEP 74.085-010 

Telefones (62) 3605-3601 |  (62) 3605-3602 

Site https://www.ifgoiano.edu.br/home/ 

E-mail reitoria@ifgoiano.edu.br 

 

1.2. Identificação da Unidade 

 

Unidade Campus Rio Verde 

Endereço Rodovia Sul Goiana, km 01- Zona Rural 

Cidade Rio Verde - GO 

CEP 75.901-970 

Telefones (64) 3620-5600 

Site https://www.ifgoiano.edu.br/home/index.php/rio-verde.html 

E-mail rioverde@ifgoiano.edu.br 

FAX (64) 3620-5640 

 

1.3. Identificação do Curso  

 

CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM ENGENHARIA APLICADA E 
SUSTENTABILIDADE 

Título acadêmico  Mestre em Engenharia Aplicada e Sustentabilidade 

Área do Conhecimento Engenharias I 

Eixo Tecnológico  Tecnológicas e Engenharias 

Modalidade do Curso Presencial 

Periodicidade de Oferta: Semestral 

Duração do curso Mínimo 12 meses e máximo 24 meses 

Carga horária total do 
curso  

24 créditos 

Hora-aula (minutos) 60 minutos 

Turno de funcionamento Matutino – Vespertino - Noturno 
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Número de vagas 
ofertadas/semestre 

10 vagas/semestre 

 

2. O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA APLICADA E 

SUSTENTABILIDADE  

 

O Campus Rio Verde do Instituto Federal Goiano, localizado no município de Rio 
Verde, na região Sudoeste de Goiás, a 220 km da capital do Estado (Goiânia-GO), 
iniciou suas atividades a partir do Ginásio Agrícola de Rio Verde (1967), passando a 
Escola Agrotécnica Federal (1968), e a Centro Federal de Educação Tecnológica 
CEFET/RV (2002). Passou a integrar a Rede Federal de Educação Profissional, Científica 
e Tecnológica (Institutos Federais), através do Art. 5º da Lei 11.892, de 29 de dezembro 
de 2008. O IF Goiano encontra-se estruturado atualmente com a Reitoria (localizada na 
capital do Estado, Goiânia-GO), e um total de 12 Campi espalhados pelo Estado: 
Campos Belos, Catalão, Ceres, Cristalina, Hidrolândia, Ipameri, Iporá, Morrinhos, Posse, 
Rio Verde, Trindade e Urutaí. O IF Goiano conta, ainda, com um Polo de Inovação (Projeto 
Rede Arco Norte/Bioenergia e Grãos, também localizado na cidade de Rio Verde). 
Recentemente, no ano de 2017, o Campus Rio Verde do IF Goiano recebeu a chancela e 
passou a integrar o seleto grupo de Polos EMBRAPII, voltados para fomentar o 
desenvolvimento da inovação e eficiência energética de processos e produtos 
desenvolvidos pela indústria, através do Pólo EMBRAPII Agroindustrial, localizado no 
Campus Rio Verde. Outras três importantes ações do Instituto Federal Goiano, conduzidas 
ao longo de 2019, e com previsão de lançamento em 2020: 1) está relacionado ao Centro 
de Excelência para Produção Agrícola Exponencial, importante projeto fomentado pela 
Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG), com aporte financeiro 
inicial da ordem de 15 milhões de reais, para o desenvolvimento de novas tecnologias 
para o aumento da produtividade agropecuária do Estado de Goiás e do Brasil; 2) com 
relação ao desenvolvimento e implantação de um Parque Tecnológico, no município de 
Rio Verde - GO, visando a atração de empresas nacionais e internacionais para o 
desenvolvimento de tecnologias para o campo; 3) relativo a implantação da Incubadora 
de Empresas (IF4BUSISNESS), a qual terá um papel extremamente importante em 
oferecer suporte para a estruturação e amadurecimento de empreendimentos e ideias 
inovadoras. Também se destaca a perspectiva de implantação, no ano de 2020, de 
criação da Agência de Inovação do Instituto Federal Goiano e da Incubadora do Instituto 
Federal Goiano (Campus Rio Verde), ambas visando o fortalecimento da pesquisa, 
inovação e empreendedorismo no Estado de Goiás. 
 

Diante do exposto, no primeiro semestre de 2016, foi submetida a Proposta de 
Curso Novo de Pós-Graduação (APCN), para a criação do Programa de Pós-Graduação 
em Engenharia Aplicada e Sustentabilidade (PPGEAS) do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano – Campus Rio Verde), visando a oferta de um 
Mestrado Profissional na área de avaliação da CAPES – Engenharias I, sub área 
Engenharia Civil. A proposta foi aprovada e ratificada pela CAPES em meados de 2016 
(166ª Reunião CTC – CAPES). O PPGEAS iniciou suas atividades em 2017, tendo em 2019 
o total de 47 alunos matriculados e sendo realizadas 17 defesas de dissertações neste 
ano. 
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2.1. Missão 

 
O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Aplicada e Sustentabilidade 

(Mestrado Profissional) do Instituto Federal Goiano (IF Goiano), busca a capacitar com 
excelência, profissionais na área Engenharias 1, em prol do desenvolvimento tecnológico 
e inovador.  
 
 

2.2. Visão 

 
Consolidar-se como programa de pós-graduação de referência nacional, 

influenciando na pesquisa e inovação na região Centro-Oeste do Brasil.  
 

2.3. Valores 

• Ética; 

• Respeito à diversidade e ao meio ambiente;  

• Comprometimento; 

• Desenvolvimento tecnológico; 

• Excelência em inovação; 

 

3. JUSTIFICATIVA  

 

Atualmente, o Campus Rio Verde do IF Goiano, oferta cursos nos diferentes níveis: 

Ensino Médio integrado ao Técnico na Modalidade EJA, Cursos Técnicos, Cursos Superiores 

de Tecnologia, Licenciaturas e Bacharelados, podendo-se destacar as graduações em 

Engenharia Ambiental e em Engenharia Civil, além dos cursos de Tecnologia em 

Saneamento Ambiental e Técnico em Edificações. Conta ainda com vários Programas de 

Pós-Graduação Strictu Sensu: Mestrados Acadêmicos (Agroquímica, Biodiversidade e 

Conservação, Zootecnia e Ciências Agrárias - Agronomia); Mestrados Profissionais 

(Engenharia Aplicada e Sustentabilidade, Tecnologia de Alimentos e Bioenergia e Grãos); 

Doutorado (Ciências Agrárias - Agronomia); além do Doutorado em Rede (Biotecnologia 

e Biodiversidade).  

 

Nas últimas décadas o município de Rio Verde experimentou uma grande 

expansão no ramo agroindustrial, com a presença das empresas: Brasil Foods (BRF), 

Marfrig, Cargil, dentre outras, demonstrando assim o grande potencial da região para 

os setores do agronegócio, indústria, comércio, serviços e construção civil. Segundo dados 

do IBGE, a cidade de Rio Verde passou de 80.000 habitantes (1998), para 

aproximadamente 210.000 habitantes (2018).  

 

 

Neste cenário, o IF Goiano se coloca com a responsabilidade em atender à 

crescente demanda regional por geração de conhecimentos, tecnologias e formação de 

mão-de-obra qualificada, especialmente pela oferta de cursos técnicos, graduação e 
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pós-graduação, além do desenvolvimento de ideias e tecnologias inovadoras. Uma 

demanda extremamente visível na região está relacionada a continuação da capacitação 

dos profissionais a nível de pós-graduação, sobretudo na área das Engenharias. Esta 

pode ser confirmada mediante a análise dos próprios documentos da CAPES. Segundo o 

relatório de avaliação trienal 2013 da área de Engenharia I /CAPES, existia no Brasil, 

considerável assimetria na distribuição de Programas de Pós-Graduação (PPG) nesta 

área, incluindo a região Centro-Oeste. Com base nos dados de 2018, dos 125 PPGs na 

área de Engenharia I/CAPES existentes no país, apenas 9 estão localizados na região 

Centro-Oeste, sendo o PPGEAS um deles e o único localizado fora das capitais dessa 

região. Destes, 5 são voltados para a Engenharia Civil, 3 para a Engenharia Sanitária, e 

apenas 1 na subárea de Transportes (dados extraídos da Plataforma Sucupira).  

 

Diante do exposto, no primeiro semestre de 2016, foi submetida a Proposta de 

Curso Novo de Pós-Graduação (APCN), para a criação do Programa de Pós-Graduação 

em Engenharia Aplicada e Sustentabilidade (PPGEAS) do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano – Campus Rio Verde), visando a oferta de um 

Mestrado Profissional na área de avaliação da CAPES – Engenharias I, sub área 

Engenharia Civil. A proposta foi aprovada e ratificada pela CAPES em meados de 2016 

(166ª Reunião CTC – CAPES). O PPGEAS iniciou suas atividades em 2017, tendo em 2019 

o total de 47 alunos matriculados e sendo realizadas 17 defesas de dissertações neste 

ano. 

 

4. OBJETIVO  

 

O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Aplicada e Sustentabilidade 

(PPGEAS) tem por objetivo a qualificação de profissionais de diferentes áreas da 

Engenharia, sobretudo aqueles que pretendem desenvolver projetos de pesquisa e 

inovação relacionados com a área das Engenharia 1, visando: aprofundamento dos 

conhecimentos científicos adquiridos na formação acadêmica; promoção da competência 

pedagógica, ética e científica para desenvolvimento de investigação empírica, por meio 

de pesquisas aplicadas na área de engenharia; aprimoramento e capacitação técnica de 

profissionais das empresas e instituições, possibilitando assim a atuação destes como 

pesquisadores e, ou como docentes da educação profissional, graduação e pós-

graduação; promoção do desenvolvimento científico, tecnológico, inovador e 

empreendedor do Estado de Goiás e da região Centro-Oeste e Norte do país, por meio 

de projetos de pesquisa, publicações científicas de docentes e discentes do PPG e 

proposição de patentes, buscando auxiliar na solução de problemas do setor produtivo. 

 

Focado no desenvolvimento de tecnologias voltadas para a utilização de novos 

materiais, bem como na busca pela eficiência e sustentabilidade dos processos e 

exploração de recursos; o PPGEAS apresenta os seguintes objetivos específicos: formação 

de profissionais qualificados, por meio de atividades didáticas e de pesquisa avançadas, 

para atuarem em centros de pesquisa e desenvolvimento, institutos, universidades e de 

empresas nacionais e internacionais; formação profissional com conhecimentos específicos 

nas áreas de ciência dos materiais, estruturas, geotecnia, eficiência energética, energias 
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renováveis, e também nas áreas de sustentabilidade (saneamento ambiental e gestão de 

recursos hídricos); contribuição para o desenvolvimento de métodos e técnicas 

experimentais e teóricas avançadas, para a solução de problemas científicos e 

tecnológicos atuais; despertar o espírito inovador e empreendedor junto aos profissionais 

da região, tanto os diretamente relacionados ao PPGEAS (discentes), quanto aqueles 

contemplados indiretamente através dos projetos de pesquisa e inovação desenvolvidos 

pelo programa junto as empresas da região e à sociedade.  

 

 

5. HISTÓRICO  

5.1. Histórico do IF Goiano  

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano, criado em 29 de dezembro 
de 2008, pela Lei n. 11.892 de 29 de dezembro de 2008, é fruto do rearranjo e da expansão 
da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica iniciados em abril de 2005, juntamente 
com outros 37 Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. O IF Goiano é uma Instituição 
de Educação Superior, Básica e Profissional, pluricurricular e multicampi, especializada na oferta 
de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na 
conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas. 

Resultado da junção dos antigos Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs) de 
Rio Verde e Urutaí (juntamente com sua respectiva Unidade de Ensino Descentralizada de 
Morrinhos) e da Escola Agrotécnica Federal de Ceres (EAFCE), ambos provenientes das antigas 
Escolas Agrotécnicas Federais, o IF Goiano é uma autarquia Federal detentora de autonomia 
administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar, equiparado às 
Universidades Federais.  

No seu processo instituinte estão presentes na composição de sua estrutura organizacional: 
uma Reitoria localizada em Goiânia, o Centro Federal de Educação Tecnológica de Rio Verde, o 
Centro Federal de Educação Tecnológica de Urutaí, a Escola Agrotécnica Federal de Ceres e as 
Unidade de Educação Descentralizada de Morrinhos que, por força da Lei, passaram de forma 
automática, independentemente de qualquer formalidade, à condição de Campus da nova 
instituição, passando a denominar-se respectivamente: Campus Rio Verde, Campus Urutaí, Campos 
Ceres, Campos Morrinhos e Campus Iporá. Ressalta-se que foram criados ainda 07 campi nas 
etapas 02 e 03 da expansão dos Institutos Federais sendo: Campus Posse, Campus Campos Belos, 
Campos Trindade, Campos Cristalina, Campus Avançado Ipameri, Campus Avançado Catalão, 
Campus Avançado de Hidrolândia, totalizando 12 (doze) campi, o Polo de Inovação e a Agência 
de Inovação (em processo de implantação). 
 

5.2. Histórico do campus Rio Verde  

 

O Campus Rio Verde do Instituto Federal Goiano tem seu início histórico a partir 
do Ginásio Agrícola de Rio Verde, autorizado a funcionar pelo MEC em 27 de abril de 
1967 e logo em seguida foi transformado em Colégio Agrícola de Rio Verde pelo Decreto 
62.178, de 25 de janeiro de 1968. Em 4 de setembro de 1979, com o Decreto n. 3.935, 
passou a ser Escola Agrotécnica Federal de Rio Verde e em dezembro de 2002, mudou 
para Centro Federal de Educação Tecnológica de Rio Verde (CEFET/RV). A partir de 
2008, passou a integrar a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 
Tecnológica, como Campus Rio Verde do Instituto Federal Goiano. Este campus está 
localizado na Microrregião do Sudoeste de Goiás que pertence à Mesorregião Sul 
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Goiano, a 220 km da capital Goiânia. A Microrregião do Sudoeste de Goiás é composta 
por 18 municípios, sendo Rio Verde o município polo.  

O município de Rio Verde está entre os quatro mais populosos do estado de Goiás, 
com mais de 235 mil habitantes (2019). A economia do município é impulsionada 
principalmente pela produção de alimentos, figurando no cenário nacional com uma das 
principais cidades produtoras de grãos e dos efetivos da pecuária de bovinos, suínos e 
aves. No município estão instaladas, dentre outras, centenas de empresas especializadas 
no agronegócio; grandes agroindústrias transformadoras de alimentos; indústrias de 
fertilizantes, corretivos, rações e de embalagens diversas; diversos frigoríficos de bovinos, 
aves e suínos; cooperativas de produtores, associações e sindicatos. Ainda, está instalado 
o maior número de armazéns gerais, tendo a maior capacidade estática de 
armazenamento de grãos do Estado.  

A unidade ocupa uma área de 219 ha, abrigando ambientes administrativos, 
diversos laboratórios para desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão, 
salas de aula, e uma fazenda escola com diversas culturas animal e vegetal instaladas. 
Embora ainda não possua Unidades Descentralizadas, ressalta-se que a área de 
abrangência do campus engloba, além do município de Rio Verde, outros 27 municípios 
da Região Sudoeste Goiana.  

O Campus Rio Verde, como instituição pública federal, tem como missão, promover 
a justiça e a equidade social e apoiar o desenvolvimento sustentável com vistas à inclusão 
social da população; buscar soluções técnicas e gerar novas tecnologias para o trabalho 
social e produtivo. Procura responder às demandas crescentes por formação profissional 
e por difusão de conhecimentos científicos, tornando-se suporte das organizações 
produtivas e culturais locais. No âmbito específico da educação, procura consolidar o seu 
compromisso com o ordenamento e crescimento regional, assim como com o 
aprofundamento da formação profissional e cultural do cidadão trabalhador. Tal missão 
foi se definindo e consolidando por meio dos seus cursos de diferentes níveis e 
modalidades de ensino e, ainda, pelos projetos de extensão e pesquisa aplicada na busca 
de novos processos e serviços.  

Os cursos do campus são organizados numa estrutura verticalizada com o máximo 
aproveitamento da infraestrutura e dos recursos humanos para a oferta de formação de 
recursos humanos em diferentes níveis, que inclui os cursos de formação continuada (FIC), 
Proeja, técnicos, bacharelados, licenciaturas, mestrados e doutorados. Possibilita ainda a 
continuidade da formação profissionais pesquisadores por meio do pós-doutorado nos 
seus diferentes programas de pós-graduação. 

Atualmente o campus oferece cursos em diferentes modalidades, sendo: a) Cursos 
Técnicos – integrados ao ensino médio e destinados a ministrar educação profissional 
técnica em Administração, Agropecuária, Alimentos, Informática, Química, Segurança do 
Trabalho, Edificações, Contabilidade e Biotecnologia, e desenvolve ainda a Educação de 
Jovens e Adultos (PROEJA), destinada a seu público específico; b) Cursos Superiores em: 
Tecnologia em Agronegócio, Tecnologia em Saneamento Ambiental, Administração, 
Agronomia, Engenharia de Alimentos, Engenharia Ambiental, Engenharia Química, 
Engenharia Civil, Zootecnia, Bacharelado em Ciências Biológicas, Ciências da 
Computação, Licenciatura em Química e Licenciatura em Ciências Biológicas; c) Cursos de 
Pós-Graduação stricto sensu – Mestrados Acadêmicos em Agroquímica; Biodiversidade e 
Conservação; Ciências Agrárias – Agronomia e Zootecnia; Mestrados Profissionais em 
Bioenergia e Grãos; Engenharia Aplicada e Sustentabilidade e Tecnologia de Alimentos; 
Doutorado Acadêmico em Ciências Agrárias – Agronomia e Doutorado em Biotecnologia 
(em rede). 
  
 

 



 
 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Aplicada e Sustentabilidade 

(PPGEAS) | Mestrado Profissional 
 

12 
 

 

6. INFRAESTRUTURA   

6.1. Laboratórios  

 

O IF Goiano - Campus Rio Verde apresenta uma ampla infraestrutura laboratorial 

para ser utilizada pelo PPGEAS, tanto nas atividades de ensino, através de aulas teóricas 

e práticas, quanto nas atividades de pesquisa e extensão. Dentre os laboratórios 

encontrados nas dependências do Campus Rio do IF Goiano a serviço do PPGEAS, pode-

se destacar:  

 

• Laboratório de Automação, Simulação e Controle: Osciloscópio, Pirômetro, 

Medidor de radiação solar, Multímetro, Alicate amperímetro, Estação de solda, Ferro de 

solda, Medidor de temperatura e umidade de estufa, Analisador de espectro, Estação 

meteorológica, Fonte de tensão, Lisímetro, Módulo de simulação de controle de processo, 

Estação de geração de energia, Sistema de rastreamento solar, Sistema de teste das 

placas solares, Medidor de temperatura de um biodigestor, Painel de instalações 

elétricas, Kit de contatores elétricos, PLC, Notebook. Estes equipamentos permitem a 

realização das seguintes análises e experimentos: Medições elétricas, Medições de 

temperaturas, Qualidade de energia, Ensaios de variáveis de processo, 

Evapotranspiração, Qualidade das placas solares, Variáveis climáticas, Ensaios de 

circuitos, Radiação solar, Geração de energia, Secagem de uma estufa. 

 

• Laboratório de Energias Renováveis e Instalações Elétricas: Analisador de energia 

elétrica, osciloscópio digital 2 canais, bancada para treinamento em sistema elétrico, 

bancada de energia solar fotovoltaica, maleta para instalações elétrica, bancada de 

aquecimento solar térmico (soma), sistema fotovoltaico de 2 kWp para sistemas de 

bombeamento, sistema de controle e automação (WEG) para acionamento de motores, 

sistema de controle e automação (ABB) para acionamento de motores. 

 

• Laboratório de Estruturas: Máquina universal de ensaios mecânicos em materiais, 

câmera termográfica, rugosímetro portátil, rolo compactador, dispositivo de tração 

indireta, bancada para estudo de estática de fluidos (Politerm), capeador para corpos 

de prova, retífica vertical para Co, motor e compressor, dispositivo de rilem para 

compressão axial, dispositivo de compressão diametral, dispositivo para compressão 

axial, dispositivo para tração na flexão em CP prismático, bigorna para calibração de 

esclerômetro, medidor de fluência com extensômetro, relógio para extensômetro, moldes 

cilíndricos e prismáticos, dispositivo para romper corpos de prova diametral e blocos, 

bomba de vácuo tipo pistola, argamassadeira elétrica, banho de ultrassom, 

permeabilimetro de Blaine, estufa de secagem e esterilização, prensa para fabricação 

de tijolos, prensa para ensaio elétrica-hidráulica. 

 

• Laboratório de Fenômenos de Transporte: Bancada hidráulica dupla/associações 

de bombas, bancada escoamento hidráulico. 
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• Laboratório de Física Geral: Peagâmetro, conjunto de raias espectrais, termômetro 

infravermelho, conjunto para eletromagnetismo, gerador manual de energia elétrica com 

blecaute, amperímetro trapezoidal, conjunto para acústica, aparelho rotacional disco de 

newton elétrico cidepe, plataforma giratória de plandti conjunto interativo para dinâmica 

das rotações, conjunto de lâminas ressonantes, conjunto para transformações da energia 

solar, conjunto de física composta de unidade mestra com sensores, banho maria. 

 

• Laboratório de Física do Solo: Nível de precisão topográfico, aparelho receptor 

de sinal -  Gps, medidor de umidade tipo Speedy, clinômetro, balança, dispersor  de 

solos com copos, penetrometro para solo MA 933/30,  consolidometro,  sensor de 

umidade, moinhos, balanças, estufas de secagem. 

 

• Laboratório de Hidráulica e Irrigação (LHI): Equipamento importado unidade de 

medida e controle datalogger, medidor de vazão controle liquido, mostrador de balança, 

aquacheck, luxímetro digital, condutivímetro, medidor de umidade, medidor de pH 

portátil, medidor de clorofila, estação meteorológica Gsm com pluviômetro, conjunto 

sistema de irrigação com lisímetros, balanças, bloco digestor, tanque classe a, poço 

tranquilizador inox, mesa agitadora, evaporímetros, espectrofotômetro visível. 

 

• Laboratório de Inteligência Geográfica: Aparelhos de Gps, rádios de 

comunicação duplo, binóculos Alpen 16x52, estabilizadores de tensão IKVA, 

estabilizadores de tensão. 

 

• Laboratório de Materiais de Construção Civil: aparelho medidor de ar 

incorporado para concreto, aparelho de Granville, aparelho Speedy, kit equivalente de 

areia em solos, balanças digitais, balanças mecânicas, bola de Kelly com bandeja, mesa 

para pesagem hidrostática móvel, multímetro digital, trena eletrônica, agitador e 

peneiras granulométricas, agitador de peneiras eletromecânico para peneiras 

quadradas, capeadores para corpos de prova, moldes cilíndricos e formas prismáticas, 

conjunto para abatimento e espalhamento do tronco de cone, conjunto para determinação 

de densidade aparente, umidificador para ambientes com princípio de gotejamento, 

estufa de secagem e esterilização, fogareiro elétrico e tachos, betoneiras 150 litros, 

agitador de provetas, torno para moldagem de corpo de prova, banho maria digital, 

bomba de vácuo tipo pistola, mesa vibratória para concreto,  prensa hidráulica-elétrica, 

penetrômetro para determinação de tempo de pega, banho termorregulador para frasco 

Lechatelier com aquecimento, Vicat aparelho completo modelo cimento. 

 

• Laboratório de Mecânica dos Solos: Kit de trados para perfurações até 7 metros, 

conjunto para determinação de densidade, mesa para pesagem hidrostática móvel, 

balança mecânica, aparelho Casagrande elétrico com contador, balança eletrônica 

milesimal, batedor dispersor de balcão, agulha de Proctor com dinamômetro, 

penetrômetro de solos com anel dinamométrico, motosserra, agitador de peneiras, estufa 

de secagem e esterilização, repartidores de amostras, permeâmetro de carga constante, 

permeâmetro de carga variável, chapa aquecedora, relógio comparador analógico p/ 

extensômetro, extensômetros, kit limite de liquidez, kit para determinação de liquidez de 
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solos, prensa Marsahll elétrica, agitador elétrico de provetas, agitador magnético com 

aquecimento,  bomba de vácuo compacta, caixa para determinação de densidade 

aparente, prensa CBR manual capacidade 5000 kgf, bomba de vácuo tipo pistola, prensa 

de adensamento com mesa célula e jogos de pesos, transdutor de deslocamento linear 

para medição de cursos elétricos. 

 

• Laboratório de Microestruturas: banho maria, Estufa de secagem (50Litros), 

Balança eletrônica de precisão, microscópio óptico , destilador de água, Balança 

eletrônica de precisão. Estes equipamentos permitem a realização dos seguintes 

experimentos: micrografia, medição de massas, cura térmica, secagem, destilação de 

água.  

 

• Laboratório Multidisciplinares de Informática: Condicionador de ar, 

microcomputadores, mesas, estabilizadores, armários. 

 

• Laboratório Química de Materiais Energéticos Renováveis e Aplicáveis: Estufas, 

blocos digestores, banho maria, evaporadores rotativos, mesas agitadoras, balanças, 

condutivímetros, capelas, agitadores. 

 

• Laboratório de Química Geral e Inorgânica: Balanças, condutivímetros, 

peagâmetros, moinhos, autoclaves, extrator de lipídeos, estufas de secagem, 

evaporadores rotativos. 

 

• Laboratório de Química Orgânica: Balanças, bombas de vácuo e pressão, 

destilador para óleos essenciais, ponto de fusão visual, mantas aquecedoras para balão, 

capelas de exaustão. 

 

• Laboratório de Química Tecnológica (QUITEC): condutivímetro, peagâmetro, 

refratômetros, mesas agitadoras, mantas aquecedoras, moinho, deionizadores, banho 

maria, Espetrofotometro UV-VIS, Balança analítica, Estufa de circulação de ar forçado, 

pHmetro, Banho ultrarefrigerado, evaporador rotativo, geladeira. Estes equipamentos 

permitem a realização dos seguintes experimentos e análises: pH, Condutividade elétrica, 

Protocolo NREL, Etanol, Umidade, Óleos fixos, Óleos essenciais, Antioxidante, Ensaios 

enzimáticos, Pectinas, Fostac. 

 

• Laboratório de Saneamento e Meio Ambiente: GPS - Dakota 20, Fotocolorímetro 

– Flúor, Condutivímetro de bancada, pHmetro portátil, Turbidímetro de bancada, Reator 

de digestão – DQO, Incubadora - DBO -    320 L, Forno mufla - até 1.100°C, Deionizador 

de água, Bureta digital eletrônica, Autoclave, Chapa aquecedora, Estufa de secagem, 

Jar-Test digital, Medidor de Eh, Medidor multiparâmetros, Balanças analíticas, Sistema 

de biodigestão - Bag, tubulações e conexões, medidor e queimador de gás, e outros. Os 

referidos equipamentos permitem a realização das seguintes análises e experimentos: pH, 

Eh, Condutividade elétrica, Turbidez, Oxigênio dissolvido, DBO, DQO, Série de sólidos, 
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Alcalinidade, Coliformes termotolerantes e E. Coli, Teste de jarros, Separação e queima 

de biogás. 

 

• Laboratório de Transportes e Pavimentação (LABTRANS): Medidor de carga de 

partícula em emulsão, conjunto de crivos circulares e retangulares, aparelho speedy, kit 

equivalente de areia em solos, balança elétrica, balança mecânica, extrator de betume 

manual, máquina de abrasão tipo Los Angeles, soquete elétrico automático, prensa 

CBR/Marshall digital, moldes e pesos anelares CBR, moldes Marshall, fixador para molde 

de compactação marshall, extrator de amostra CBR/Proctor/Marshall, soquete CBR 

manual, prensa Marshall elétrica, ponto de amolecimento (anel e bola), ponto de fulgor 

Cleveland elétrico, ponto de fulgor Cleveland (vaso aberto) fogareiro elétrico, pote 

térmico para derreter enxofre, estufa para thin film, extrator de amostra hidráulico, 

agitador para separação de agregado de solo, conjunto extrator de betume sohxlet, 

chapa aquecedora, agitador de provetas para ensaio de equivalente de areia, 

penetrômetro universal, permeâmetro de carga variável, alambique para destilar 

emulsões asfálticas, banho de agua, contador manual de volume de tráfego. 

 

O Campus Rio Verde possui o Centro Multiusuário de Análises (CeMa), com área 

de 115,15 m². O CeMa é um laboratório com caráter multiusuário e conta com 

equipamentos de grande porte adquiridos por meio de financiamento externo, 

principalmente pelo CTINFRA/FINEP. Dentre os equipamentos, destacam-se o 

cromatógrafo gasoso com detecção por espectrometria de massas ou por ionização de 

chamas, GC/MS/FID, da marca Perkin-Elmer; cromatrógrafo líquido com detecção por 

espectrometria de massas, LC/MS, da marca Perkin-Elmer; espectrofotômetro de 

infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) acoplado a um microscópio de detecção 

no infravermelho, da marca Perkin-Elmer; um espectrofotômetro UV-Visível-NIR, da marca 

Perkin-Elmer; e uma bomba calorimétrica, da marca IKA. 

 

A instituição possui ainda, uma estação de tratamento de esgoto doméstico do tipo 

wetlands destinada a tratar as águas residuárias (esgoto doméstico) geradas por parte 

dos servidores que moram nas dependências da instituição. Essa estação de tratamento 

de esgoto, construída com aporte financeiro do CNPq, que além de melhorar a qualidade 

sanitária do ambiente (através da remoção de poluentes do esgoto), também funciona 

como campo experimental para atividades de ensino e pesquisa de discentes de iniciação 

científica e do Mestrado profissional PPGEAS.  

 

Através dos docentes externos vinculados ao programa e da colaboração mútua 

dos docentes PPGEAS com outras instituições, o PPGEAS também conta com a 

infraestrutura dos seguintes laboratórios: Laboratórios da Universidade Federal de 

Lavras; Laboratórios da ELETROBRAS/FURNAS – Aparecida de Goiânia; Centro Regional 

para o Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (CRTI); Laboratórios da Universidade 

Federal de Uberlândia; Laboratórios da UNESP – Ilha Solteira; Laboratórios da 

Universidade Federal de Goiás. 

 

 



 
 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Aplicada e Sustentabilidade 

(PPGEAS) | Mestrado Profissional 
 

16 
 

 

6.2. Ambientes  

 

Deve-se destacar que a maioria dos laboratórios citados dentre a infraestrutura 

do programa, tiveram suas instalações físicas renovadas, mediante a reforma de diversas 

edificações existentes e a inauguração dos novos blocos (Engenharias I, Engenharias II e 

Agroquímica), ocorrida em março de 2017, oferecendo uma nova infraestrutura de salas 

de aula e laboratórios, além da nova biblioteca, com aproximadamente 1500 m2. Em 

cada um desse blocos existem diversas salas de aula utilizadas pelas disciplinas do 

programa, além da disponibilidade das salas de aula localizadas no Pavilhão 

Pedagógico II. 

 

No ano de 2018, foi inaugurado, durante a Reunião Regional da SBPC, no mês 

de maio, o novo auditório do Campus Rio Verde com capacidade para aproximadamente 

800 pessoas, o qual será extremamente importante para o processo de interação do 

programa com a sociedade, através da realização de cursos e eventos.  

 

Deve-se destacar que no ano de 2019 foram inaugurados novos blocos do curso 

Bacharelado em Ciência da Computação, o qual conta com espaços físicos de sala de 

aula e laboratórios de informática disponíveis também para o uso do PPGEAS. Além disso, 

também foi inaugurado a Casa Rosa dos Saberes, um centro cultural do IF Goiano Campus 

Rio Verde, utilizado em atividades extensionistas de aproximação entre a Instituição e a 

sociedade. Oferece ainda um espaço para que os discentes do IF Goiano dos diferentes 

níveis, incluindo da Pós-graduação, possam desenvolver atividades culturais de lazer 

próprio e projetos que beneficiem a população da região. 

 

6.3. Apoio administrativo  

 

O campus Rio Verde conta com 102 servidores técnico-administrativos (TAEs), 
sendo que 12 estão lotados na Diretoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação 
(DPGPI), e 10 atuam diretamente junto ao PPGEAS, seja na secretaria, nos laboratórios e 
ambientes.  
 

6.4. Integração Acadêmica e Institucional  

 

 A Gerência de Integração Acadêmica e Institucional (Integradi) do campus Rio 
Verde, foi criada com o objetivo principal de promover a integração e a indissociabilidade 
do ensino, da pesquisa, da extensão e da inovação nos diferentes níveis e modalidades de 
ensino, assim desenvolvendo e integrando a formação humana e profissional e a integração 
da instituição com o setor produtivo. O Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP) e da Assessoria 
Pedagógica (AP) que compõem a Integradi trabalham com assessoria didático-
pedagógica para as diretorias sistêmicas, gerentes, coordenadores, docentes, discentes e 
servidores sendo uma interface de comunicação entre as diretrizes legais, as diretorias e 
cursos do campus e a comunidade acadêmica, propiciando a integração com o setor 
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produtivo, por meio de planejamento estratégico, assessoria pedagógica, 
disponibilização de portfólio de projetos, programas e ações cujo objetivo seja o 
desenvolvimento da Instituição e da sua comunidade interna e externa. 
 A Assessoria Pedagógica atua na inovação e no aperfeiçoamento do processo 
educativo e na execução da política educacional do IF, observando o princípio da 
indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa, a extensão e a inovação, com vistas a 
aprimorar o planejamento estratégico pedagógico-institucional, atuando principalmente 
no assessoramento da escrita e desenvolvimento de documentos, normativas, políticas, 
regulamentos, planejamento pedagógico e afins. 

O NAP configura-se como espaço de estudos e ações educacionais, 
desenvolvendo atividades didático-pedagógicas voltadas para o ensino, oferecendo 
mecanismos de melhoria do processo de aprendizagem e de apoio ao corpo docente e 
discente, contribuindo para o aprofundamento dos conhecimentos pedagógicos e prática 
didática. 

Espera-se que a implementação das atividades integradas subsidie a produção 
acadêmico-científica e extensionista no Campus, além de oportunizar ao pós-graduando, 
a intervenção junto ao setor produtivo, ao mercado de trabalho e à comunidade na qual 
está inserido, enquanto elemento ativo e/ou catalisador de transformações sociais 
positivas, além de, simultaneamente, desenvolver seus conhecimentos, suas habilidades e 
suas competências.  
 
  
7. PÚBLICO ALVO  

 

 Buscando contribuir na formação acadêmica e profissional dos seus discentes, o 
PPGEAS (Mestrado Profissional) tem como público alvo, especialmente profissionais com 
graduação nas áreas/cursos de: Engenharia Civil, Engenharia Sanitária e Ambiental, 
Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica, Engenharia Química, Engenharia Agrícola, 
Física e Química, e áreas afins a critério e análise da comissão de seleção e homologação 
pelo colegiado do PPGEAS. Deve-se destacar que, embora seja permitida a entrada de 
uma gama eclética de discentes de diferentes áreas de graduação, os projetos 
desenvolvidos pelo programa estão diretamente relacionados com a área de avaliação 
do programa (Engenharias 1 – CAPES: Engenharia Civil, Sanitária e Ambiental, e 
Transportes), procurando sempre atender aos objetivos específicos das linhas do 
programa.  
 

8. PERFIL DO EGRESSO  

 

Deve-se destacar que o PPGEAS oferece aos seus discentes uma capacitação para 
atuar em diferentes níveis e segmentos da sociedade, pública ou privada, nas mais 
variadas atividades envolvendo os setores empresarial, ensino, pesquisa e extensão. 
Assim, espera-se que eles sejam capazes aplicar os conhecimentos adquiridos, para a 
solução de problemas, mediante proposição de métodos e tecnologias, que visem: a 
utilização de novos materiais e estruturas para a construção civil, em que pese a eficiência 
e a sustentabilidade; a busca pela eficiência energética e utilização de fontes renováveis 
de energia elétrica nos processos produtivos, aumentando a competitividade e eficiência 
nos setores do agronegócio, industrial e comercial; a preocupação com as questões 
ambientais durante o aproveitamento dos recursos naturais, sob as diversas óticas do 
processo, buscando sempre o uso racional, eficiente e sustentável, independente do setor 
produtivo envolvido (primário, secundário ou terciário).  
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Além disso, espera-se os discentes formados pelo programa se tornem importantes 
e permanente elos de aproximação entre as empresas e o IF Goiano. Através do 
aprofundamento destes laços de parcerias, espera-se que as pesquisas desenvolvidas 
pelos egressos contribuam para o crescimento e consolidação do programa: em termos 
de capacidade de prospecção de empresas e projetos de pesquisa e inovação; produção 
de novas metodologias e tecnologias; desenvolvimento de patentes e artigos técnicos-
científicos; melhoria dos indicadores do programa, e consequentemente, a ampliação e 
continuidade do programa por meio de um Doutorado Profissional. 

 
9. ÁREA DE CONCENTRAÇÃO  

 

Engenharia 1. 
 

10. LINHAS DE PESQUISA   

 

O PPGEAS conta com as seguintes linhas de pesquisa: 
 
Linha 1: Tecnologia e Ciência dos Materiais 

A Linha 1 (Tecnologia e Ciência dos Materiais) compreende a pesquisa e o 
desenvolvimento de estudos sobre diversos tipos de materiais (metais, cerâmicos, 
poliméricos, biomateriais, supercondutores e semicondutores) com aplicações tecnológicas, 
afim de aperfeiçoar suas propriedades, que definem o desempenho e o processo de 
fabricação dos mesmos, e estabelecer combinações que resultem em novos produtos para 
aplicação em diferentes áreas: construção civil, ambiental, eletrônica e eletromecânica, 
entre outras. Além disso, busca novas alternativas de aplicação de materiais já conhecidos, 
desenvolvendo soluções para os desafios pertinentes a área da Ciência, Tecnologia e 
Inovação (C, T & I) dos Materiais. A ciência dos materiais faz parte do conhecimento 
básico para todas as engenharias e a linha de pesquisa tecnologia e ciência dos materiais 
possui grande abrangência, unindo profissionais de diversas áreas das engenharias e 
ciências exatas (física, química e matemática). 
 
Linha 2: Eficiência Energética e Sustentabilidade 

A Linha 2 (Eficiência Energética e Sustentabilidade) se caracteriza pelo 

desenvolvimento e a aplicação de soluções em eficiência energética, gerando 

conhecimento, competitividade, produtividade, conforto e benefícios socioambientais, por 

meio de ações técnicas, organizacionais e comportamentais, para os diferentes setores da 

indústria e comércio. Compreende o melhoramento de fontes energéticas, a 

racionalização de energia, bem como a aplicação de fontes de energia renováveis 

(biocombustíveis, hidroelétrica, solar, eólica e geotérmica), por meio de iniciativas 

ambientalmente corretas, que atendam as demandas regionais atuais sem comprometer 

a existência das gerações futuras. Contempla também, a minimização dos desperdícios e 

impactos ambientais, tanto na produção quanto no consumo, por meio do desenvolvimento 

e da aplicação de soluções eficientes e sustentáveis. 
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11. CRÉDITOS PARA INTEGRALIZAÇÃO 

 

Os créditos acadêmicos equivalentes ao desempenho nas atividades de mestrado 

podem ser discriminados de acordo com as seguintes atividades, obedecendo à estrutura 

curricular do programa: 

I - aulas teóricas e práticas: mínimo de 24 créditos. 

- O discente que tenha cursado disciplina, em nível Stricto sensu, cujo conteúdo 

programático e carga horária sejam semelhantes em no mínimo setenta e cinco por cento 

a uma disciplina obrigatória, poderá ser dispensado por meio do aproveitamento de 

crédito. Caso a disciplina não contemple 75% do conteúdo programático, o discente 

poderá solicitar o aproveitamento como disciplina eletiva pertinente à formação do 

estudante. 

- Para a integralização dos créditos no curso, é necessário que o discente esteja 

matriculado em Pesquisa/Dissertação durante todo o programa até a defesa da 

dissertação. 

- Poderão ocorrer aulas teóricas semipresenciais, na modalidade à distância, 

conforme normas vigentes da CAPES. 

A integralização das disciplinas necessárias ao PPGEAS será expressa em 

unidades de 

créditos, sendo que o curso de Mestrado Profissional exige a aprovação em 24 

(vinte e quatro) créditos. Dos 24 (vinte e quatro) créditos exigidos, 10 (dez) devem ser 

obtidos em disciplinas obrigatórias e 14 em disciplinas eletivas. 

 

12. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA  

 

O processo de ensino-aprendizagem deve estar calcado na construção e 

reconstrução do conhecimento, num diálogo em que todos envolvidos no processo são 

sujeitos, partindo da reflexão, do debate e da crítica, numa perspectiva criativa, 

interdisciplinar e contextualizada. O papel do professor assume caráter fundamental, pois 

deverá diagnosticar, adequadamente, o perfil discente e fazer uso de adequadas 

metodologias, catalisadoras do processo ensino-aprendizagem, sempre com foco na 

associação entre teoria e prática, proporcionando a interdisciplinaridade. 

Assim, as metodologias e estratégias utilizadas no Programa de Pós-Graduação 

em Engenharia Aplicada e Sustentabilidade (PPGEAS – Mestrado Profissional) 

envolverão: 

Aulas expositivas e dialogadas, com uso dos recursos audiovisuais adequados, 

para apresentação das teorias necessárias ao exercício profissional; 

Pesquisas de caráter bibliográfico, para enriquecimento e subsídio do conjunto 

teórico necessário à formação do aluno; 

Aulas práticas em disciplinas de caráter teórico-prático, tanto para consolidação 

das teorias apresentadas, como para o estímulo à capacidade de experimentação e 

observação do aluno; 

Pesquisas e produção de artigos científicos que estimulem o aluno a ser mais que 

um reprodutor de conhecimentos, provocando seu espírito investigativo; 

Participação em eventos, feiras, congressos, seminários, painéis, debates, dentre 

outras atividades, que estimulem a capacidade de planejamento, organização, direção e 
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controle por parte do discente, bem como sua competência de expressão oral, não verbal 

e escrita; 

Atividades voluntárias de caráter solidário, junto a Organizações Não-

Governamentais, que possibilitem, tanto a aplicação prática de conteúdos apresentados 

no curso, como o exercício da responsabilidade socioambiental; 

Visitas técnicas que aproximem o discente da realidade prática e profissional;  

Avaliações de caráter prático, que colaborem com o processo de ensino-

aprendizagem e indiquem necessidades de ajustes no processo; 

Quaisquer outras atividades que viabilizem o alcance dos objetivos do curso em 

consonância com os princípios metodológicos da instituição. 

Quando necessário, tecnologias da informação e comunicação poderão ser 

empregadas para a execução de atividades de forma remota, sejam aulas, orientações, 

reuniões de colegiado, atividades avaliativas, exames de qualificação, defesas de 

dissertações e teses, e outras as quais sejam possíveis de serem executadas remotamente. 

Tais atividades, quando assim acontecerem, serão devidamente registradas. 

As disciplinas, aulas, avaliações, exames de qualificação, defesas de dissertações 

e teses e outras atividades executadas remotamente somente serão assim realizadas 

respeitando os limites e outras determinações e regulamentações do MEC, da Capes, do 

IF Goiano, do próprio Programa e da legislação vigente para a pós-graduação stricto 

sensu. 

Atividades de laboratório, pesquisas de campo, estágio em docência, práticas 

profissionais, seminários e avaliações presenciais não são passíveis de serem realizadas 

remotamente.  

Conforme prevê o PDI do IF Goiano, o ensino, a pesquisa e a extensão devem se 

consolidar como uma tríade integrada e indissociável na formação tanto de técnicos, 

tecnólogos, bacharéis, licenciados quanto de profissionais pós-graduados, voltados para 

o desenvolvimento científico, tecnológico, social e cultural do País. Nessa perspectiva, ao 

longo do curso os alunos serão incentivados a participar de atividades de pesquisa 

científica e extensão, que serão divulgas através de artigos e outras publicações de cunho 

acadêmico-científico e em mídias acessíveis ao grande público, nas quais poderão ser 

divulgadas as experiências adquiridas nessas atividades. 

Por meio do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) e do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 

(PIBITI), bem como de projetos encaminhados a editais externos a agências de fomento à 

pesquisa (Finep, Fapeg, Capes, CNPq e outras), espera-se que os discentes se aprofundem 

nas suas pesquisas e produzam material de divulgação científica de qualidade e de maior 

impacto acadêmico e social. 

Partindo do entendimento de que, para o adequado desenvolvimento dos 

conhecimentos, habilidades e competências do pós-graduando em Engenharia Aplicada 

e Sutentabilidade, há necessidade da integração das dimensões pesquisa, ensino, 

extensão e inovação, apresenta-se uma sugestão de linha de ação que envolve disciplinas, 

sistemas de avaliação e produção acadêmica. 

A Gerência de Integração Acadêmica e Institucional (Integradi), por meio da 

Assessoria Pedagógica e o Núcleo de Apoio Pedagógico, propõe a integração do ensino, 
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da pesquisa e da extensão mediante a análise de ações exitosas já realizadas e ainda 

aquelas que precisam de mudanças. Nesse sentido, a Integradi apresenta indicadores 

articulados às metas que visam a materialização da curricularização das atividades de 

extensão e a integração como objeto de interface entre os segmentos, oportunizando e 

otimizando ações.   

Espera-se que a abordagem teórico-metodológica e prática das disciplinas 

subsidie a atualização constante do curso, evitando sua obsolescência diante do 

dinamismo do mercado, buscando sempre manter seu rol de disciplinas condizente com um 

perfil de egresso que atenda às necessidades e expectativas do mercado de trabalho. 

Tal escolha servirá, também, para retroalimentar as linhas de pesquisa desenvolvidas no 

Campus e a produção acadêmica, favorecendo, simultaneamente, o desenvolvimento das 

competências e habilidades dos discentes. 

 Parte da avaliação de algumas disciplinas será constituída pela escrita de um 

artigo científico e sua submissão a periódico com avaliação Qualis, que aborde o 

conteúdo da disciplina e, de preferência, também do objeto de pesquisa do discente, 

aprofundando os conhecimentos e a sua prática com a escrita acadêmica e divulgação 

das atividades e pesquisas realizadas no campus. 

Destaca-se que a produção constante de resumos, resenhas e artigos servirá de 

preparação dos discentes, tanto para a elaboração da sua dissertação ou tese, como 

para a qualificação em sua carreira acadêmica e profissional.  

Quanto à Extensão, algumas disciplinas do Programa (representando a dimensão 

Ensino) poderão desenvolver, pelo menos, uma “Atividade Integrada” (AI), a partir da 

realização de uma atividade, evento, projeto ou programa, que se encaixe nas diversas 

linhas de extensão definidas pela Pró-Reitoria de Extensão do Instituto Federal Goiano e 

difundidas pela Diretoria de Extensão (ou equivalente).  

Cada atividade, evento, projeto ou programa definido, será devidamente 

cadastrado no Campus, por meio dos mecanismos de registro disponíveis, com a 

possibilidade de emissão de certificados.  

Vale destacar que as atividades integradas também podem servir de opção para 

a produção acadêmica no formato de artigos científicos e, ambas, atuando, 

sistemicamente, servirem de referências para atualizações nos conteúdos, estratégias e 

metodologias de ensino das disciplinas do curso.   

Além da linha de ação descrita, as iniciativas de integração Pesquisa, Ensino e 

Extensão poderão ser realizadas por meio de fóruns de debates sobre temas 

relacionados à Gestão e Negócios relacionados à área de concentração do Programa, 

envolvendo os professores do Campus Rio Verde e de outras instituições, com o objetivo 

de promover Núcleos de Pesquisa.  

As linhas de pesquisa deverão considerar as demandas sociais para as pesquisas 

existentes na região; a relevância e a pertinência das linhas de pesquisa para o processo 

de desenvolvimento humano e social da região; o número de professores disponíveis em 

termos de titulação e de tempo disponível, obviamente, observando as diretrizes do 

Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI), em consonância com as ações das 

coordenações dos cursos que o Campus Rio Verde consolidar ou mesmo vier a 

implementar. 
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Além disto, pretende-se promover e apoiar as atividades de extensão 

relacionadas aos egressos, com o objetivo de aproximar a comunidade e os diversos 

segmentos do setor produtivo, captando informações sobre as necessidades de 

qualificação, requalificação profissional e avaliação constante do papel do Instituto 

Federal Goiano Campus Rio Verde no desenvolvimento local e regional. 

Ainda visando a contribuição científica nacional e internacional, o PPGEAS poderá 

participar e promover ações de internacionalização do Instituto Federal Goiano e do 

próprio Programa ou aquelas incentivadas e coordenadas pelo MEC, pela Capes ou 

outras agências de regulação e de fomento. 

Colaborações em pesquisa e respectivas publicações com pesquisadores, cursos, 

programas de pós-graduação e instituições estrangeiras; envio e atração de professores 

e pesquisadores visitantes e discentes a instituições estrangeiras parceiras; cooperação e 

participação em grupos de pesquisa internacionais; e participação, promoção e 

organização de eventos internacionais são alguns exemplos possíveis de ações que 

promovam o processo de internacionalização do Programa.  

 

13. DISCIPLINAS   

13.1. Obrigatórias  

 

Disciplina Carga Horária Créditos 

Fenômenos de Transporte 60h 4 

Inglês Instrumental 30h 2 

Matemática Aplicada à Engenharia 60h 4 

Metodologia Científica 30h 2 

Qualificação de Mestrado 30h 2 

Pesquisa e Dissertação 15h 2 

 
 

13.2. Eletivas  

 

Disciplina Carga Horária Créditos 

Ciência dos Materiais 60h 4 

Corrosão e Métodos de Controle 60h 4 

Introdução à Nanotecnologia 60h 4 

Processos Oxidativos Avançados 60h 4 

Química de Polímeros 60h 4 

Técnicas de Análise e Caracterização de Materiais 60h 4 

Tecnologia dos Materiais de Construção 60h 4 

Sustentabilidade e Materiais Não Convencionais 60h 4 

Agrometeorologia e Climatologia 60h 4 

Processos Termoquímicos de Conversão da 
Biomassa 

60h 4 

Química Ambiental 60h 4 

Sistemas de Energias Renováveis 60h 4 

Tópicos Especiais em Energia Elétrica e Meio 
Ambiente 

60h 4 

Tratamento e Reuso de Resíduos Orgânicos 60h 4 
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Uso de Água de Qualidade Inferior na Agricultura 
Irrigada 

60h 4 

Sensoriamento Remoto Aplicados a Estudos 
Ambientais 

60h 4 

 
 

 

 

14. ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

   

A assistência estudantil deve ser entendida como direito social, capaz de romper 

com tutelas assistencialistas e com concessões estatais, com vistas a inclusão social, 

formação plena, produção de conhecimento, melhoria, do desempenho acadêmico e o 

bem-estar biopsicossocial. (Art. 1º da Política de Assistência Estudantil do IF Goiano). No 

Campus Rio Verde a assistência estudantil é de responsabilidade da Gerência de 

Assistência Estudantil (GAE) composta por uma equipe multidisciplinar sendo: assistente 

social, psicólogo, enfermeira, odontologista, fisioterapeuta, nutricionista, professores de 

educação física entre outros. Sendo responsável, também, pela implantação e 

implementação dos serviços assistenciais através de Programas cujo objetivo é minimizar 

a evasão escolar, bem como oportunizar o acesso à educação de forma igualitária.  

O programa de Assistência Estudantil é destinado aos estudantes regularmente 

matriculados neste campus, nos cursos presenciais em todas as suas modalidades, em 

consonância com o Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) e Regulamento 

do Programa de Assistência Estudantil no IF Goiano, aprovado pela Resolução nº 033, de 

13 de setembro de 2011. O programa é direcionado aos estudantes que não possuem 

condições econômicas/financeiras de prosseguirem sua trajetória acadêmica.  

Para inclusão no programa do IF Goiano - Campus Rio Verde com matrícula e 

frequência regular; os discentes devem apresentar condições socioeconômicas que 

justifiquem a necessidade do recebimento do auxílio financeiro estudantil. Dentre os 

benefícios estão: o Auxílio Alimentação e a Bolsa Auxílio Permanência, e também de 

serviços de assistência odontológica e social, composta dos profissionais supracitados. 

 

15. AÇÕES AFIRMATIVAS / PERMANÊNCIA E ÊXITO  

 

O IF Goiano campus Rio Verde, fundamentado na concepção de direitos humanos, 

por meio da promoção da autonomia e da independência e valorização da diversidade 

humana como fundamento da prática pedagógica, busca ofertar aos discentes a 

possibilidade de um acolhimento e permanência, de modo a incluir todos os estudantes, 

independente de condição física, raça, ou qualquer tipo de distinção. Assim sendo, o 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Aplicada e Sustentabilidade do IF Goiano, 

se propõe a trabalhar juntamente com os demais núcleos da instituição, mais 

especificamente, com o Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP), o Núcleo de Atendimento às 

Pessoas com Necessidades Especiais (NAPNE), Núcleo de Estudos, Pesquisas e Extensão 

Afro-brasileiros e Indígenas (NEABI), e Comissão de Avaliação Heteroidentificação, de 

modo a garantir formas de acesso aos estudantes das ações afirmativas (cotas) conforme 
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legislação vigente, no âmbito da instituição, com um desdobramento acadêmico e social 

como expressão de consciência de combate às desigualdades e discriminação. 

 
 
 

16. VERTICALIZAÇÃO E VISIBILIDADE 

 

Um importante programa de visibilidade institucional é o “Programa IF+ Rio 
Verde” idealizado pelas Diretorias Sistêmicas tem o objetivo de divulgar os cursos e as 
ações do campus junto à comunidade de Rio Verde e região, tendo como foco estudantes 
dos diferentes níveis de ensino, além de empresários de segmentos variados, com vistas 
no despertar de interesses em parcerias e cooperações. 

A iniciativa proporciona ao público o contato com vários produtos desenvolvidos 
por pesquisadores do campus e com os laboratórios das diversas áreas de pesquisa, 
mobilizando a população, no sentido de apresentar e desenvolver atividades de Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Comunicação. 

O Campus Rio Verde do IF Goiano oferece cursos em todos os níveis, desde o 
técnico até a pós-graduação e em todas essas etapas, os alunos são incentivados a 
desenvolver pesquisas científicas, mas é na pós-graduação que estas pesquisas se 
avolumam, fazendo com que o IF Goiano seja referência em produção de conhecimento 
científico entre os Institutos Federais do país. 

O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Aplicada e Sustentabilidade 
(PPGEAS) tem visibilidade por meio da página na internet no site geral do Instituto 
Federal Goiano 
(https://sistemas.ifgoiano.edu.br/sgcursos/index.php?id_curso=MTQ=&p=pos-
graduacao), onde podem ser acessadas as normas do Programa (regulamentos, 
resoluções, etc), os critérios de seleção de alunos, os resultados de processos de seleção, 
as disciplinas ofertadas, os critérios de distribuição de bolsas e de cadastramento de 
docentes, entre outras. As informações podem ser acessadas, de forma alternativa, na 
página do Campus Rio Verde, através do endereço 
(https://www.ifgoiano.edu.br/home/index.php/pos-graduacao-rio-verde.html).  

As informações sobre o programa também são divulgadas por meio de cartazes, 
folders, mídia eletrônicas, redes sociais, outdoors, rádio e televisão. Neste contexto, pode-
se destacar a existência da Comissão de Divulgação e Seleção, cuja principal finalidade 
é conferir visibilidade para o programa, através de suas linhas de pesquisa, projetos 
executados e em andamento, além da divulgação dos resultados alcançados.  

Outro importante maneira para aumentar a visibilidade do programa é a oferta 
anual de vagas para alunos na modalidade especial. Essa alternativa tem contribuído 
consideravelmente a prospecção de discentes e parcerias junto as empresas do Estado 
de Goiás e região. 

Uma alternativa para divulgar as atividades PPGEAS se dá por meio das mídias 
sociais:  Whatsapp, Facebook, Instagram, Twitter, dentre outros.    

A coordenação do PPGEAS incentiva a participação de seus docentes e discentes 
nos principais eventos nacionais e internacionais da área de atuação do programa, 
visando a divulgação dos resultados das pesquisas que estão sendo desenvolvidas pelo 
programa. Neste sentido, O IF Goiano possui o programa Institucional de Incentivo à 
Divulgação e Participação em Eventos Científicos, Tecnológicos e Inovação para 
servidores e estudantes (PIPECTI).  

Outra forma de visibilidade ao programa ocorre por meio da divulgação das 
inúmeras publicações da produção intelectual dos docentes e discentes do PPGEAS em 



Programa de Pós-Graduação em Engenharia Aplicada e Sustentabilidade 

(PPGEAS) | Mestrado Profissional 

25 
 

periódicos nacionais e internacionais de alto fator de impacto e reconhecido mérito na 
área. A participação dos docentes PPGEAS em bancas de defesa de Doutorado e 
Mestrado, e em comitês técnico-científicos de periódicos e eventos, também é muito 
incentivada. 

Os projetos de pesquisa desenvolvidos com empresas e instituições, envolvendo 
alunos de diferentes níveis (técnico, graduação e pós-graduação), também tem se 
mostrado como um importante canal de divulgação das atividades realizadas pelo 
programa. Neste grupo, também são incluídos as ações e projetos de extensão para 
atender a demandas da sociedade.  

 
 

17. POLÍTICA DE ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS 

 

A política institucional de egressos do Campus Rio Verde do IF Goiano é 
fundamentada pelas diretrizes da política de acompanhamento de egressos do IF Goiano 
que apresenta um conjunto de ações que visam acompanhar o egresso em sua trajetória 
de formação e atuação profissional, com intuito de auxiliar na sua inserção e qualificação 
para o mercado de trabalho e obter informações relativas ao processo de ensino, 
pesquisa, extensão e inovação na Instituição. 

É de responsabilidade da Diretoria de Extensão executar e coordenar as 
atividades pertinentes ao acompanhamento de egressos em consonância com as demais 
diretorias sistêmicas, coordenadores de cursos e professores proporcionando o 
cumprimento dos principais objetivos da política de egressos do IF Goiano que são: 

• inserção profissional: proporcionando oportunidades de inserção no mundo 
do trabalho por meio da divulgação de vagas de emprego, estágio, eventos técnico-
científicos e preparo para a ocupação das vagas e atuação profissional;  

• educação continuada: permitindo ao egresso o retorno à instituição visando 
à ampliação e a geração de conhecimentos e saberes por meio de qualificação 
profissional, assim como elevação de escolaridade, valorizando o egresso, permitindo que 
o espaço acadêmico seja local de oportunidades e de formação continuada, subsidiando-
o na construção de uma carreira profissional sólida e bem sucedida; 

• relacionamento contínuo: estabelece uma relação de cooperação mútua, 
na qual egressos do IF Goiano se tornam parceiros na construção e atualização do 
conhecimento, assim como na avaliação e no aprimoramento da qualidade do ensino, 
extensão, pesquisa e inovação na Instituição; 

As ações para acompanhamento do egresso são voltadas para o processo de 
compreensão, percepção, avaliação, monitoramento e acompanhamento da instituição e 
o vínculo com o ex-aluno e sua realidade profissional e acadêmica, a qual subsidiará o 
planejamento, a definição e a retroalimentação das políticas educacionais. 

Portal do Egresso: Canal permanente e dinâmico de comunicação para 
acompanhar os profissionais formados pelo Campus Rio Verde do IF Goiano de forma a 
construir um vínculo mais duradouro e estabelecer uma relação de confiança. No portal o 
egresso terá acesso a: 

• Informações, contatos e links de notícias da instituição e dos cursos; 
• Disponibilidade de espaço destaque para registros e depoimentos;  
• Informações por curso, ou por turma;  
• Acesso a biblioteca;  
• Acesso a laboratórios de informática e de pesquisa;  
• Informações sobre eventos acadêmicos, institucionais e eventos exclusivos 

para egressos;  
• Galeria de fotos e vídeos;  



 
 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Aplicada e Sustentabilidade 

(PPGEAS) | Mestrado Profissional 
 

26 
 

• Fóruns de discussão ou debates com Chats, e espaço “Fale com o 
IFGoiano”; 

• Orientações e direcionamento para o mercado de trabalho; 
• Parcerias e oportunidades de emprego; 
• Formulário padrão (on-line) para acompanhamento dos egressos dos 

diferentes níveis (técnico, graduação e pós-graduação); 
Para a instituição o portal permitirá: 
• Comunicação efetiva com o egresso; 
• Construção de indicadores como os dados e informações registradas pelos 

ex-alunos de forma a mensurar se as atividades desenvolvidas pelo egresso estão em 
consonância com os objetivos propostos pelo curso;  

• Avaliar continuamente o Programa de Acompanhamento de Egressos, 
buscando a melhoria continua de suas ações. 

Além do Portal do Egresso, a Diretoria de Extensão implementa as seguintes ações:  
• Cadastro dos egressos: É política institucional fazer um cadastramento de 

todos os egressos dos cursos. O acompanhamento inicial se dará no ato da matrícula, por 
meio do questionário de inscrição, durante o curso por meio do questionário de avaliação 
e autoavaliação e, ao final do curso, por meio do questionário de acompanhamento do 
Egresso.  

• Incentivo a arte e cultura: O Campus Rio Verde por intermédio da Casa de 
Cultura e Arte e Núcleo de Arte e Cultura do Instituto Federal Goiano possibilita ao 
egresso participação efetiva nos projetos, cursos, eventos e mostras de arte e cultura. 

• Incentivo a inovação e empreendedorismo: O egresso poderá seguir 
fazendo parte de um ambiente inovador à produção e à difusão do conhecimento 
participando das ações do Núcleo de Inovação e Negócios da Diretoria de Extensão, que 
tem o objetivo promover a cultura empreendedora e inovativa permitindo ao egresso 
relacionamento direto e articulação com diferentes atores sociais, instituições de ensino, 
comunidade, parceiros, agentes públicos e privados, proporcionando sua atuação em um 
ecossistema empreendedor e de inovação. 

• Comunidades virtuais e redes sociais: O uso das redes sociais pela 
instituição é uma ferramenta que auxilia na obtenção e troca de informações, devido a 
sua capacidade de facilitar e proporcionar a interação entre os indivíduos. Essa 
ferramenta para a política dos egressos permite manter unidos e em constante 
comunicação de forma prática e dinâmica.  

• Cursos de educação inicial e continuada: Favorece a oferta de cursos de 
extensão, atualização, aperfeiçoamento e especialização para que o egresso acompanhe 
as demandas de mercado e setores produtivos, em consonância com a realidade local, 
regional e nacional.  

• Programa IF Goiano com todos: Incentiva a participação do egresso na 
qualidade de palestrante, mediador, mentor, nos projetos institucionais, eventos e 
atividades acadêmicas como cursos de extensão, palestras, oficinas e outros, estimulando 
o compartilhamento de experiências dos profissionais, valorizando o profissional, 
enriquecendo a relação entre o egresso e a comunidade acadêmica e mantendo os laços 
afetivos criados durante o seu percurso acadêmico. 

• Controle e promoção das atividades de estágio: Desenvolve ações que 
visam a aproximação dos discentes do IF Goiano das oportunidades de estágio existentes, 
além de realizar o acompanhamento dos estágios formalizado no âmbito da Direx, 
oferecendo assim suporte aos discentes.   

• Eventos de aproximação com a sociedade: Realiza continuamente, a 
promoção e apoio a realização de eventos envolvendo o ensino, a pesquisa e a extensão, 
visando a divulgação dos resultados obtidos pelos discentes ao longo de sua carreira 
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acadêmica, bem como as expertises e experiências adquiridas pelos egressos após sua 
inserção no mercado de trabalho e na sociedade. 

Para o Instituto Federal Goiano, a formação do aluno não se encerra com a 
diplomação e manter uma relação direta com os egressos, permite à instituição avaliar e 
renovar permanentemente suas práticas pedagógicas. 

O Campus Rio Verde do Instituto Federal Goiano vem buscando a modernização 
e facilitação do contato e relacionamento contínuo com os egressos, para além disso, 
estamos em constante mudança e planejamento de novos processos para estreitar esse 
relacionamento, que visam inovar as metodologias atuais utilizadas e melhorar a 
comunicação direta entre egresso e instituição, o que permitirá que a instituição tenha 
maior êxito na divulgação de ações voltadas aos egressos e que um maior número de ex-
discentes tenham acesso às oportunidades disponibilizadas pelo IF Goiano. 

 
 

18. POLÍTICA ESTRATÉGICA DO PROGRAMA 
 

O Planejamento Estratégico do PPGEAS foi elaborado considerando as ações 
previstas em curto prazo (2019 – 2020) e longo prazo (próximo quadriênio, 2021 – 
2024), no intuito de estipular metas, estratégias e indicadores para evolução do curso nos 
próximos anos.  

 
O Planejamento Estratégico em si é um documento (público e disponível no site do 

programa) contendo as ações e estratégias adotadas para alcançar determinadas metas 
e objetivos do PPGEAS. O cumprimento dessas metas e objetivos deverá ser verificado 
através do Plano de Acompanhamento estratégico, documento avaliado internamente 
junto ao colegiado e atualizado todos os semestres, no intuito de verificar as ações 
desenvolvidas conforme o planejamento estratégico do programa. 

 
A seguir são apresentados respectivamente os planejamentos de curto e longo 

prazo, bem como suas respectivas metas, estratégias, indicadores e resultados esperados: 
 
• PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EM CURTO PRAZO (2019 – 2020) 
 

o Oferecer disciplinas coerentes e aplicadas ao perfil profissional dos egressos, 

necessárias às demandas do mercado: 

o Aumentar o número de projetos de pesquisas financiados por agências de 

fomento nacional ou estadual, assim como de parcerias com empresas regionais. 

o Priorizar nas linhas de pesquisa do ppgeas, projetos que contemplem o 

desenvolvimento de novas tecnologias, produtos, protocolos ou outra tipologia de 

produção técnica recomendada pela capes. 

o Qualificar a produção docente, com esforços efetivos, para estratos superiores 

do qualis/capes no escopo da área engenharias i. 

o Alinhar as principais produções intelectuais do corpo docente e discente com as 

linhas de pesquisa do programa. 

o Aumentar o fator h ou número de citações dos docentes permanentes. 

o Realizar parcerias nacionais e internacionais do programa por meio de acordos 

institucionais bilaterais e programas de intercâmbio acadêmico. 

o Atender o plano de qualificação docente por meio do estímulo ao estágio pós-

doutoral do corpo docente em instituições internacionais.  
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• PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EM LONGO PRAZO (2021 – 2024) 
 

o Delinear e reestruturar as linhas de pesquisa para maior identificação com a 

região demandante 

o Oferecer disciplinas coerentes e aplicadas ao perfil profissional dos egressos, 

necessárias às demandas do mercado: 

o Modernizar as instalações e equipamentos dos laboratórios de pesquisa do 

programa. 

o Aumentar o número de projetos de pesquisas financiados por agências de 

fomento nacional ou estadual, assim como de parcerias com empresas regionais. 

o Priorizar nas linhas de pesquisa do ppgeas, projetos que contemplem o 

desenvolvimento de novas tecnologias, produtos, protocolos ou outra tipologia de 

produção técnica recomendada pela capes. 

o Qualificar a produção docente, com esforços efetivos, para estratos superiores 

do qualis/capes no escopo da área engenharias i. 

o Aumentar o fator h ou número de citações dos docentes permanentes. 

o Alinhar as principais produções intelectuais do corpo docente e discente com as 

linhas de pesquisa do programa. 

o Realizar parcerias nacionais e internacionais do programa por meio de acordos 

institucionais bilaterais e programas de intercâmbio acadêmico. 

o Atender o plano de qualificação docente por meio do estímulo ao estágio pós-

doutoral do corpo docente em instituições internacionais.  

o Aumentar o conceito do curso, junto à avaliação da capes, de nota 3 para 4 ao 

final do quadriênio. 

 

19. POLÍTICA DE AU  TOAVALIAÇÃO DO PROGRAMA 
 

Ao final de cada semestre letivo, o colegiado do curso se reunirá para tratar da 
autoavaliação do Programa e atualizar o planejamento estratégico para o semestre 
letivo subsequente.  

A autoavaliação dar-se-á, sobretudo, com a verificação do alcance das metas e 
estratégias traçadas no planejamento estratégico anterior, e também considerará: 

I) A percepção dos membros do colegiado; 
II) Os últimos resultados divulgados pela Comissão Própria de Avaliação do 
campus; 
III) As pesquisas de avaliação/autoavaliação feitas entre os docentes, discentes e 
coordenador do Programa por meio de formulário eletrônico, cujas asserções 
serão previamente elaboradas e aprovadas pelo colegiado.  
Após a autoavaliação, com parecer registrado em ata, o planejamento 

estratégico deverá ser atualizado/reformulado objetivando o alcance de novas metas e 
estratégias com vistas ao aprimoramento dos cursos e do Programa como um todo, bem 
como da Instituição e da sociedade. 
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20. ANEXO 1 – REGULAMENTO DO PROGRAMA 

 
REGULAMENTO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA 

APLICADA E SUSTENTABILIDADE (PPGEAS) – NÍVEL MESTRADO PROFISSIONAL 
 
 

Regulamento do Programa de Pós-
Graduação em Engenharia Aplicada e 
Sustentabilidade – PPGEAS – Mestrado 
Profissional 
 

 

I – DOS OBJETIVOS E DA ESTRUTURA DO PROGRAMA 

 

Art. 1.º – O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Aplicada e Sustentabilidade 

(PPGEAS) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano - Campus Rio 

Verde, vinculado à Diretoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação (DPGPI), almeja a 

qualificação de profissionais graduados de diferentes setores do mercado de trabalho, 

correlacionadas à área do conhecimento (Engenharias I - CAPES), buscando sobretudo o 

aprofundamento dos conhecimentos técnicos especializados nas subáreas da Engenharia 

Civil, Engenharia Sanitária e Engenharia de Transportes. Dentre os atributos relativos a 

este PPG destaca-se a capacitação da mão de obra atuante nas empresas e indústrias; 

a otimização dos processos produtivos, almejando a eficiência e a sustentabilidade; a 

promoção do desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação; a formação de 

profissionais que possam atuar como pesquisadores e, ou como docentes da educação 

profissional, graduação e pós-graduação; a habilitação dos profissionais para maximizar 

o desenvolvimento de patentes e publicações científicas para incrementar o 

desenvolvimentos tecnológico do país. 

 

Art. 2.º – O PPGEAS oferecerá o Mestrado Profissional, para graduados ligados as áreas 

de: Engenharia Civil, Engenharia Sanitária, Engenharia Ambiental, Engenharia Mecânica, 

Engenharia Elétrica, Engenharia Química, Engenharia Agrícola, Física, Química e áreas 

afins. 

Parágrafo único – O Mestrado Profissional (MP) é uma modalidade de Pós-Graduação 

Stricto Sensu voltada para a capacitação de profissionais, nas diversas áreas do 

conhecimento, mediante o estudo de técnicas, processos, ou temáticas que atendam 

demandas do mercado de trabalho e, ou da sociedade. 

 

Art. 3.º – O PPGEAS é regido pelas normas que regulamentam a oferta e funcionamento 

dos cursos de Pós-Graduação do IF Goiano e também por este Regulamento. 

 

Art. 4º - O PPGEAS possui, em seu Mestrado Profissional, uma área de concentração 

(Engenharia Aplicada e Sustentabilidade), com duas linhas de pesquisa: 

 

I. Tecnologia e ciência dos materiais: compreende a pesquisa e o desenvolvimento 

de diversos tipos de materiais (metais, cerâmicos, poliméricos, biomateriais, 
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supercondutores e semicondutores) com aplicações tecnológicas, afim de 

aperfeiçoar suas propriedades, que definem o desempenho e o processo de 

fabricação dos mesmos, e estabelecer combinações que resultam em novos 

produtos que podem ser utilizados em diversas áreas do conhecimento: construção 

civil, ambiental, eletrônica e eletromecânica, entre outras. Além disso, busca novas 

alternativas de aplicação de materiais já conhecidos, desenvolvendo soluções 

para os desafios pertinentes a área da Ciência, Tecnologia e Inovação (C, T & I) 

dos Materiais. A ciência dos materiais faz parte do conhecimento básico para 

todas as engenharias e a linha de pesquisa tecnologia e ciência dos materiais 

possui caráter interdisciplinar, unindo profissionais das mais diversas áreas de 

engenharia e ciências exatas (física, química e matemática) com o objetivo de criar 

novas fronteiras de pesquisa e conhecimento para o estudo, produção, aplicação 

e transformação da matéria. 

II. Eficiência energética e sustentabilidade: Esta linha se caracteriza pelo 

desenvolvimento e a aplicação de soluções em eficiência energética, gerando 

conhecimento, competitividade, produtividade, conforto e benefícios 

socioambientais, por meio de ações técnicas, organizacionais e comportamentais, 

para os diferentes setores da indústria e comércio. Compreende o melhoramento 

de fontes energéticas, a racionalização de energia, bem como a aplicação de 

fontes de energia renováveis, tais como: biocombustíveis, hidroelétrica, solar, 

eólica e geotérmica, por meio de iniciativas ambientalmente corretas, buscando 

atender as demandas regionais atuais sem comprometer a capacidade das 

gerações futuras de satisfazerem as suas necessidades. Contempla formas de 

evitar desperdícios e minimizar os impactos ambientais, tanto na produção quanto 

no consumo, por meio do desenvolvimento e da aplicação de soluções eficientes e 

sustentáveis. 

 

II – DA ADMINISTRAÇÃO 

 

Art. 5.º – O Programa será coordenado por um Colegiado de Pós-Graduação (Colegiado 

do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Aplicada e Sustentabilidade (CPPGEAS), 

o qual será presidido por um Coordenador, de acordo com as competências estabelecidas 

neste Regulamento. 

 

Art. 6.º – O CPPGEAS será constituído de seis membros titulares e dois suplentes: 

 

I. O Coordenador do Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu Mestrado Profissional 

em Engenharia Aplicada e Sustentabilidade, o qual presidirá o colegiado; 

II. O Pró-reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação; ou um docente indicado 

por ele; 

III. O Diretor de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação; ou um docente indicado por 

ele; 

IV. Dois representantes do Corpo Docente do Curso de pós-graduação Stricto 

Sensu, e mais um suplente; 
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V. Dois representantes do corpo discente que estejam regularmente matriculados 

no Curso, sendo que um deles será suplente. 

§ 1º. Os representantes docentes, eleitos pelos seus pares, serão escolhidos em 

reunião do Corpo Docente do Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu, convocada 

previamente para esse fim, pela coordenação do curso e terão mandato de até 

dois anos. 

§ 2º. Os representantes discentes serão eleitos pelos seus pares, em reunião, 

convocada previamente para esse fim, pela coordenação do curso e terão 

mandato de até dois anos. 

§ 3º. Os membros suplentes substituirão automaticamente os titulares em caso de 

vacância, faltas ou impedimentos. 

 

Art. 7º. – O CPPGEAS reunir-se-á sempre que convocado pelo Coordenador do Programa 

ou por solicitação de 2/3 (dois terços) dos seus membros, e deliberará por maioria 

simples. 

 

Art. 8.º – São atribuições do CPPGEAS: 

 

I. Estabelecer o perfil profissional e a proposta pedagógica do Curso; 

II. Elaborar as normas do Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu, visando garantir 

sua qualidade didático-pedagógica; 

III. Elaborar, analisar e avaliar o currículo do Curso e propor alterações, quando 

necessárias; 

IV. Analisar, aprovar e avaliar os planos de ensino das disciplinas do Curso, 

propondo alterações, quando necessárias; 

V. Deliberar sobre os pedidos de prorrogação de prazo para a conclusão de 

Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu e sobre os pedidos de aproveitamento de 

disciplinas de Cursos de Pós-Graduação; 

VI. Avaliar as questões de ordem disciplinar ocorridas em turmas do Curso de Pós-

Graduação Stricto Sensu; 

VII. Deliberar, em grau de recurso, sobre decisões do Coordenador do Curso; 

VIII. Analisar solicitações de credenciamento e recredenciamento de docentes para 

atuarem na pós-graduação; 

IX. Definir diretrizes para a constituição de comissões examinadoras de teses e 

dissertações, respeitada a regulamentação geral da Instituição; 

X. Estabelecer, se necessário, calendário anual das atividades acadêmico 

administrativas não previstas no calendário da DPGPI; 

XI. Apreciar propostas e recursos de docentes/pesquisadores e alunos do 

Programa, no âmbito de sua competência; 

XII. Executar a política de pós-graduação e proceder ao seu acompanhamento; 

XIII. Aprovar os planos de aplicação dos recursos colocados à disposição do 

Programa; 

XIV. Propor critérios de seleção na pós-graduação, respeitada a regulamentação 

geral do Instituto Federal Goiano; 
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Art. 9.º – O Coordenador do PPGEAS será indicado pelo Diretor Geral do campus e 

referendado pelo Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação, com duração de 

dois anos e possibilidade de prorrogação por igual período. 

 

Art. 10.º – Caberá ao Coordenador do programa: 

 

I. Presidir o Colegiado do Programa de Pós-Graduação; 

II. Representar o Programa junto aos órgãos colegiados em que essa 

representação esteja prevista; 

III. Ser responsável, perante a DPGPI e as agências de fomento, pelo andamento 

do programa; 

IV. Apreciar propostas e recursos de docentes/pesquisadores e alunos do 

programa, no âmbito de sua competência. 

 

Parágrafo único – Em reuniões deliberativas do Programa, o Coordenador poderá 

fazer uso do voto de qualidade, além do voto comum. 

 

III – DO CORPO DOCENTE 

 

Art. 11.º – O corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Aplicada e 

Sustentabilidade é integrado por docentes/pesquisadores doutores ou com Notório Saber 

reconhecido pelo IF Goiano - Campus Rio Verde, credenciados no Programa, classificados 

em três categorias: 

 

I – Docentes permanentes, constituindo o núcleo principal de docentes do Programa 

de Pós-Graduação em Engenharia Aplicada e Sustentabilidade; 

II – Docentes colaboradores; 

III – Docentes visitantes. 

 

Parágrafo único – Integram a categoria de docentes permanentes os docentes 

assim enquadrados pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Aplicada e 

Sustentabilidade e que atendam a todos os seguintes pré-requisitos: 

a) Desenvolvam atividades de ensino na pós-graduação; 

b) Participem de projeto de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia Aplicada e Sustentabilidade, isto é, reconhecidos institucionalmente; 

c) Orientem alunos de mestrado profissional do programa, sendo devidamente 

credenciados como orientadores no PPGEAS; 

d) Tenham vínculo funcional com a instituição ou, em caráter excepcional, 

consideradas as especificidades de áreas ou instituições, se enquadrem em uma 

das seguintes condições especiais: 

d.1) recebam bolsa de fixação de docentes ou pesquisadores de agências 

federais ou estaduais de fomento; 



Programa de Pós-Graduação em Engenharia Aplicada e Sustentabilidade 

(PPGEAS) | Mestrado Profissional 

33 
 

d.2) na qualidade de docente/pesquisador aposentado, tenham firmado com a 

instituição termo de compromisso de participação como docente do Programa de 

Pós-Graduação em Engenharia Aplicada e Sustentabilidade; 

d.3) tenham sido cedidos, por convênio formal que permita atuar como docente 

do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Aplicada e Sustentabilidade; 

d.4) quando pertencerem a instituições não diretamente ligadas ao ensino, 

possuam comprovada experiência em pesquisa, através da coordenação ou 

participação em projetos de pesquisa relacionados a área do conhecimento deste 

PPG. 

e) Mantenham regime de dedicação integral à instituição – caracterizada pela 

prestação de quarenta horas semanais de trabalho – admitindo-se que parte não 

majoritária desses docentes tenha regime de dedicação parcial. 

 

Art. 12.º – Integram a categoria de colaboradores os demais membros do corpo docente 

do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Aplicada e Sustentabilidade que não 

atendam a todos os requisitos para serem enquadrados como permanentes ou como 

visitantes, mas participem de forma sistemática do desenvolvimento de projetos de 

pesquisa ou atividades de ensino, independentemente do fato de possuírem ou não vínculo 

com a instituição.  

§ 1.º – A produção científica de docentes colaboradores pode ser incluída como 

produção do programa apenas quando relativa à atividade nele efetivamente 

desenvolvida.  

§ 2.º – Os docentes colaboradores deverão ser devidamente credenciados no 

PPGEAS.  

§ 3.º – Os docentes colaboradores que apenas ministrarem disciplinas no 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Aplicada e Sustentabilidade 

deverão ter seus nomes aprovados para tal finalidade pelo Colegiado de Curso. 

  

Art. 13.º – Integram a categoria de visitantes os docentes/pesquisadores com vínculo 

funcional com outras instituições que sejam liberados das atividades correspondentes a tal 

vínculo para colaborarem, por um período contínuo de tempo e em regime de dedicação 

integral, em projeto de pesquisa e, ou atividades de ensino no programa, permitindo-se 

que atuem como orientadores e em atividades de extensão.  

 

Parágrafo único. Enquadram-se como visitantes os docentes que atendam ao 

estabelecido no caput deste artigo e tenham sua atuação no programa 

viabilizada por contrato de trabalho, por tempo determinado com a instituição ou 

por bolsa concedida por agência de fomento.  

 

Art. 14.º – As solicitações de credenciamento de docentes para comporem o corpo 

docente do PPGEAS serão apreciadas pelo Colegiado de Pós-Graduação em Engenharia 

Aplicada e Sustentabilidade (CPPGEAS) para deliberação final.  

 

Parágrafo único. O credenciamento e o descredenciamento dos docentes no 

PPGEAS seguirão as normas estabelecidas em resolução própria para este fim. 
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IV – DA ORIENTAÇÃO E COORIENTAÇÃO  

 

Art. 15.º – O aluno do PPGEAS terá um orientador, designado pelo colegiado do curso 

em questão.  

 

§ 1.º – Compete ao orientador:  

a) Supervisionar o aluno na organização de seu plano curricular, pelo menos duas 

vezes ao ano, no início de cada período letivo;  

b) Acompanhar o desempenho acadêmico do aluno durante o curso;  

c) Orientar o aluno nas atividades de pesquisa que conduzirão à elaboração da 

dissertação;  

d) Propor ao CPPGEAS a composição das Bancas Examinadoras, em até 30 dias.  

 

§ 2.º – No caso de mudança de orientador, a solicitação deverá ser feita, 

mediante requerimento fundamentado, para apreciação pelo colegiado do curso.  

 

Art. 16º. – O comitê orientador (orientador e coorientadores) quando da instalação de 

banca, deverá emitir declaração de que a dissertação é defensável.  

 

V – DA ADMISSÃO  

 

Art. 17.º – Poderão ser admitidos no Curso de Mestrado Profissional portadores de 

diploma de curso superior, de acordo com edital específico para o processo de seleção, 

cujos currículos sejam, a critério da Comissão de Seleção e CPPGEAS, adequados aos 

objetivos e natureza do Curso.  

 

Parágrafo único – A admissão de candidatos ao Programa de Pós-Graduação 

estará condicionada à capacidade de orientação do Programa comprovada por 

meio da existência de orientadores disponíveis.  

 

VI – ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA  

 

Art. 18.º – A estrutura curricular do curso é constituída por disciplinas e elaboração de 

uma dissertação de mestrado, visando o desenvolvimento de um produto final. 

 

Art. 19.º – O currículo do curso terá suas disciplinas organizadas em uma das duas 

categorias, a saber: 

I. Obrigatórias a todos os estudantes do programa – disciplinas de formação 

comum a todas as linhas de pesquisa do curso, que constituem o núcleo de estudos 

básicos e gerais, garantindo a formação didática; 

II. Eletivas – disciplinas que darão base ao desenvolvimento de cada projeto de 

dissertação. Além da relação de disciplinas descritas no Rol de Disciplinas do 

PPGEAS, o estudante poderá cursar, valendo créditos, disciplinas de qualquer 
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programa de Pós-Graduação Stricto Sensu, oferecidas pelo IF Goiano - Campus 

Rio Verde, ou de outro programa de Pós-Graduação credenciado pela 

CAPES/MEC, desde que aprovadas pelo orientador e pelo colegiado de curso, e 

no limite de créditos previsto nos termos do Regulamento Geral da Pós-Graduação 

Stricto Sensu, Artigo 44, que regulamenta os programas de Pós-Graduação do IF 

Goiano. 

§ 1.º A oferta de disciplinas condensadas oferecidas pelos docentes credenciados 

deverão acontecer de julho a agosto e de janeiro a março, antecedendo o período 

regular do Programa. 

§ 2º. Todas as solicitações de disciplinas condensadas deverão ser submetidas ao 

Colegiado do programa para sua apreciação. 

§ 3º. As disciplinas cursadas em outros programas de pós-graduação terão uma 

validade de 5 anos para fins de aproveitamento no PPGEAS. 

§ 4º. Para fins de aproveitamento de disciplinas cursadas em instituições em que a 

avaliação seja expressa em forma de conceito e que as notas não estejam 

informadas no documento, serão utilizados os seguintes parâmetros para 

convergência: 

- Conceito A – Nota 9,5 

- Conceito B – Nota 8,5 

- Conceito C (aprovado) – Nota 7,0 

 

Art. 20.º – A integralização das disciplinas necessárias ao PPGEAS será expressa em 

unidades de créditos, sendo que o curso de Mestrado Profissional exige a aprovação em 

24 (vinte e quatro) créditos. 

 

Parágrafo único – Dos 24 (vinte e quatro) créditos exigidos, 10 (dez) devem ser 

obtidos em disciplinas obrigatórias e 14 em disciplinas eletivas. 

 

Art. 21.º – O aluno deverá matricular-se semestralmente na disciplina 

Pesquisa/Dissertação. 

 

Art. 22.º - O aluno que for reprovado em qualquer disciplina obrigatória deverá cursar 

a mesma disciplina dentro do prazo máximo permitido para conclusão do curso, a qual 

se dá em 24 meses, como mencionado no artigo 24º. 

 

Parágrafo único – Só será permitido cursar disciplina no 4º (quarto) semestre letivo 

o aluno que tiver sido reprovado em disciplina obrigatória que só será ofertada 

novamente no respectivo semestre. 

 

Art. 23.º – O projeto de dissertação, ao qual não será atribuído créditos para contagem 

mínima dos 24 exigidos, será defendido publicamente a uma Comissão Examinadora na 

disciplina “Qualificação de Mestrado”. 

 

Parágrafo único – A Comissão Examinadora será composta pelo orientador, como 

presidente, e mais dois docentes ou pesquisadores convidados, sugeridos pelo 
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orientador. Na impossibilidade da participação do orientador, este poderá ser 

substituído na defesa pelo coorientador. 

 

Art. 24.º – Incluindo o prazo para a elaboração e defesa da dissertação, o aluno não 

poderá completar o curso de mestrado, em prazo inferior a 12 meses nem superior a 24 

meses. 

 

Parágrafo único – Excepcionalmente, perante a apresentação de razões 

amplamente justificadas e de cronograma que claramente indique a viabilidade 

de conclusão pelo aluno, este prazo poderá ser estendido por um período inferior 

a um semestre letivo. 

 

Art. 25.º – O trancamento geral de matrícula só poderá ocorrer, por motivo justificado, 

nos casos em que fique comprovado o impedimento do aluno para exercer suas atividades 

acadêmicas, conforme disposto no Artigo 38 do Regulamento Geral da Pós-Graduação 

Stricto Sensu do IF Goiano. 

 

§ 1.º – O trancamento geral de matrícula por razões não médicas não poderá ser 

concedido 

por mais de um período letivo durante a permanência do aluno no curso. 

§ 2.º – O trancamento de matrícula por razões médicas, assim como o prazo para 

conclusão do curso, serão avaliados pelo colegiado. 

 

Art. 26.º – O aluno será desligado do curso nas seguintes situações: 

a) Por ter sido reprovado pela segunda vez em qualquer disciplina; 

b) Se não efetivar matrícula findo o trancamento previsto no Art. 25º; 

c) Se não efetivar matrícula a cada semestre; 

d) Se for reprovado na defesa da dissertação; 

e) Se ultrapassar o prazo de permanência no curso previsto no Art. 24°; 

f) Por motivos disciplinares previstos no Regulamento Geral do IF Goiano; 

g) Obtiver rendimento acadêmico nas disciplinas cursadas inferior a sete (7,0). O 

rendimento acadêmico (RA) é calculado conforme a fórmula a seguir: 

 
Em que: CH= Carga horária da disciplina cursada. 

 

Art. 27.º – Na eventualidade de um aluno desejar reingressar no curso após o 

desligamento, só poderá fazê-lo por meio de nova seleção pública de acordo com os 

procedimentos previstos em edital, respeitadas as normas específicas vigentes no IF 

Goiano. 

 

VII – DA DIPLOMAÇÃO 
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Art. 28.º – Para obter o diploma de Mestre, além de cumprir as exigências curriculares a 

que se refere o artigo 20 deste regulamento, o aluno deverá ter uma Dissertação de sua 

autoria exclusiva, defendida em sessão pública e aprovada por uma Comissão 

Examinadora. 

 

§ 1.º – A Comissão Examinadora será composta pelo orientador, como presidente, 

e mais dois docentes ou pesquisadores convidados, sugeridos pelo orientador e 

aprovados pelo colegiado do programa de Pós-Graduação. Pelo menos um dos 

examinadores da banca deverá ser externo ao PPGEAS. 

§ 2.º – É permitida a participação de membros da banca por meio de vídeo 

conferência, ou outras formas aprovadas pelo CPPGEAS, devendo o participante 

não presencial enviar parecer circunstanciado ao programa, para efeito de 

documentação. 

§ 3.º – Na data da defesa da dissertação de mestrado, o candidato deverá ter 

satisfeito todas as demais exigências curriculares do seu curso, incluindo a 

aprovação na Disciplina “Qualificação de Mestrado”. 

§ 4.º – Os docentes referidos no § 1º deverão ser possuidores do título de Doutor 

ou Notório Saber reconhecido pelo IF Goiano - Campus Rio Verde e não poderão 

estar envolvidos na orientação do projeto de dissertação, exceto como previsto 

no § 6.º. 

§ 5.º – O suplente poderá atuar em substituição a um dos dois docentes titulares, 

desde que atenda também ao § 4.º. 

§ 6.º – Na impossibilidade da participação do orientador, este poderá ser 

substituído na defesa pelo coorientador, ou outro docente/pesquisador 

credenciado no programa, mediante aprovação do CPPGEAS. 

 

Art. 29.º – As decisões da Comissão Examinadora da dissertação serão tomadas por 

maioria simples de votos, delas cabendo recurso somente por vício de forma. 

 

§ 1º - Pelo voto da maioria da Banca Examinadora, em parecer escrito, a 

Dissertação pode ser rejeitada in limine e, nesse caso, não haverá a defesa oral. 

§ 2º - A arguição de Dissertação de Mestrado far-se-á em sessão pública, em 

local e data previamente marcados. 

§ 3º - Cada membro da Comissão Examinadora deve expressar seu julgamento. 

§ 4º - Faz jus ao grau de Mestre o discente que for aprovado pelo voto da maioria 

absoluta dos examinadores, tendo cumprido as demais exigências do programa. 

§ 5º - O resultado alcançado deve constar em ata, lavrada em livro ou formulário 

próprio, com parecer qualitativo da Banca Examinadora. 

§ 6º - O discente que for considerado reprovado deve ser imediatamente 

desligado do programa. 

§ 7.º - No caso de aprovação, a homologação ficará condicionada à entrega do 

trabalho definitivo à Secretaria do Programa, no prazo de (60) sessenta dias 

contados da data da defesa, sem a cobrança de multa. Após esse prazo, será 

cobrada uma multa diária equivalente a 1,0% (1 por cento) do valor do salário  

mínimo, com pagamento por meio de Guia de Recolhimento da União, até o limite 
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máximo de 180 (cento e oitenta dias) da data da defesa. Após esse prazo, o 

discente que não tiver depositado a versão final e cumprido suas obrigações junto 

ao programa, será automaticamente desligado. 

§ 8.º - A dissertação deverá ser depositada no Repositório Institucional do IF 

Goiano, e apresentada documentação final na secretaria do Programa, conforme 

listagem específica de documentos para entrega da versão final, disponível na 

página do PPGEAS. 

§9.º - Para a obtenção do título de mestre será exigido o comprovante de 

submissão de no mínimo um artigo científico com conceito B1 ou superior para 

mestrado. Deverá ser considerado o Qualis Capes da área do programa, no 

momento da submissão do artigo. 

 

Art. 30.º – Os casos omissos serão avaliados pelo Colegiado do Programa. 
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21. ANEXO 2 – MATRIZ CURRICULAR 

 
Disciplina: FENÔMENOS DE TRANSPORTE Tipo: Obrigatória 

Código: EN 50432 Créditos: 04 Carga Horária: 60h 

Ementa: Mecânica dos fluidos: Propriedades dos fluidos. Pressão e estática dos fluidos. Cinemática 

dos fluidos. Equação de Bernoulli e de energia. Analise dimensional e semelhança. Escoamento 

interno. Escoamento compressível. Transferência de calor: Transferência de calor por condução. Lei 

de Fourier e a condutividade térmica. Condução de calor em regime permanente. Isolamento 

térmico. Condução de calor com contorno convectivo: aletas e pinos. Condução de calor em regime 

transitório. Transferência de calor por convecção. Radiação: Trocas radiativas entre superfícies. 
Bibliografia: BIRD, R.B.;STEWART, W.E.; LIGHTFOOT, E.N. Fenômenos de Transporte, 2a ed. Rio de 

Janeiro: LTC, 2004; ROMA, W.N.L. Fenômenos de Transporte para Engenharia, 2a ed. São Carlos: 

RiMa, 2006; ÇENGEL, Y.A.; CIMBALA, J.M. Mecânica dos fluidos: Fundamentos e Aplicações, 3a Ed. 

Porto Alegre: AMGH, 2015. BRUNETTI, F. Mêcanica dos fluidos, 2ª ed. São Paulo: Pearson Always 

Learning, 2008. REID, R. C.; PRAUSNITZ, J. M.; POLING, B. E. The Properties of Gases & Liquids, 4a ed. 

New York, McGraw-Hill, 1988. SKELLAND, A. H. P. Non-Newtonian Flow and Heat Transfer. New York, 

John Wiley, 1967. CUSSLER, E. L. Diffusion: Mas Transfer in Fluid Systems. London, Cambridge 

University Press. 1984. PERIÓDICOS: International Chemical Engineering, Chemical Engineering 

Science, Chemical Engineering Education, The Canadian Journal of Chemical Engineering. 

 
Disciplina: INGLÊS INSTRUMENTAL Tipo: Obrigatória 

Código: EN 50420 Créditos: 02 Carga Horária: 30h 

Ementa: A disciplina objetiva treinar o estudante na interpretação de textos científicos em inglês, a 

fim de que o mesmo possa ter condições de traduzir compreender textos ligados à área de 

Engenharia Aplicada e Sustentabilidade. 
Bibliografia: Periódicos em Inglês na área de Engenharia Aplicada e Sustentabilidade. 

 
Disciplina: MATEMÁTICA APLICADA À ENGENHARIA Tipo: Obrigatória 

Código: EN 50482 Créditos: 04 Carga Horária: 60h 

Ementa: Autovalores e Autovetores. Diagonalização de matrizes. Séries de Fourier. Transformada 

de Fourier. Transformada de Laplace. Equações Diferenciais Parciais. Sugestão: uso de ferramenta 

computacional (MatLab, R, Scilab ou equivalentes) 
Bibliografia: FLEMMING, Diva Marília; GONÇALVES, Mirian Buss. Cálculo A: funções, limite, derivação 

e integração. 6. ed. São Paulo, SP: Pearson, 2006. LEITHOLD, Louis; PATARRA, Cyro de Carvalho. O 

cálculo com geometria analítica. 3. ed. São Paulo, SP: Ed. Harbra, 1994. STEINBRUCH, Alfredo; 

WINTERLE, Paulo. Álgebra linear. 2. ed. São Paulo, SP: Makron Books, 2012. 583 p. WINTERLE, Paulo. 

Vetores e geometria analítica. São Paulo, SP: Pearson, 2000. HILDEBRAND. F.B.; Advanced Calculus 

for Engineers. Prentice Hal/ Englewood Cliffs. 1975. SPIEGEL,M.R.; Advanced Mathematics. 

Schaunm´s Outline Series/Mcgraw-Hill. 1975. FIGUEIREDO, Djairo Guedes – Análise de Fourier e 

Equações Diferenciais parciais – IMPA, Projeto Euclides, 1997. BOYCE, W.E.;DIPRIMA, R.C. Equações 

diferencias elementares e problemas de valores de contorno. 8ª edição, Rio de Janeiro: Editora LTC, 

2006. SPIEGEL, M.R. “Transformadas de Laplace”, McGraw-Hill do Brasil, São Paulo, 1981. EDWARDS, 

C.H. Jr., PENNEDY,D.E., “Equações Diferenciais Elementares com Problemas de Valores de 

Contorno”, Harbra, 1997. BLOOMFIELD,V.A. Using R for numerical Analysis in Science and 

Engineering. CRC Press, 2014. 

 
Disciplina: METODOLOGIA CIENTÍFICA Tipo: Obrigatória 

Código: EN 50427 Créditos: 02 Carga Horária: 30h 

Ementa: Ciência e Conhecimento. A importância das Normas Técnico-Científicas. Tipos de 

Trabalhos Acadêmicos. A importância da Leitura. Resumo e Sinopse. Projeto de Pesquisa. Artigo 

Científico. Citações. Ilustrações. Referências. Redação do Texto Científico. A Comunicação dos 

Resultados dos Trabalhos Acadêmicos. 
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Bibliografia: BOOTH, W.C.; COLOMB, G.G.; WILLIAMS, J.M. A arte da pesquisa. 2. ed. São Paulo: 

Martins Fontes, 2005. xv, 351 p. KOCHE, J.C. Fundamentos de metodologia científica. 28.ed. Rio de 

Janeiro: Vozes, 2009. 182 p. ANDRADE, M.M. Introdução à metodologia do trabalho científico: 

elaboração de trabalhos na graduação . 10. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 158 p. MARCONI, M.A.; 

LAKATOS, E.M. Fundamentos de metodologia científica. 7.ed. São Paulo: Atlas, 2010. 300 p. KÖCHE, 

J. C. (2013). Fundamentos de Metodologia Científica: Teoria da ciência e iniciação à pesquisa. 33 ed. 

Petrópolis: Vozes. GUERRA, M.O.; CASTRO, N.C. Como fazer um projeto de pesquisa. 6. ed. rev. e atual. 

Juiz de Fora: Ed. da UFJF, 2009. 47 p. SALOMON, D.V. Como fazer uma monografia. São Paulo, SP: 

Martins Fontes, 2008. 425 p. CARVALHO, A.M.P. (Org.). Ensino de ciências: unindo a pesquisa e a 

prática . São Paulo: Cengage Learning, 2004. 154 p. SANTOS, J.A.; PARRA FILHO, D. Metodologia 

científica. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2012. xiv, 251 p. SAMPIERI, R. H., COLLADO, C. F., & 

LUCIO, P. B. (2013). Metodologia de Pesquisa. 5. ed. São Paulo: McGraw-Hill. YIN, R. K. (2010). Estudo 

de caso: planejamento e métodos. 4. ed. Porto Alegre: Bookman. Sites recomendados: 

http://lattes.cnpq.br/ http://www.dominiopublico.gov.br http://www.periodicos.capes.gov.br 

http://www.scielo.brhttp://qualis.capes.gov.brhttp://scirus.com http://www.experiment-

resources.com/research-methodology.html 

 
Disciplina: QUALIFICAÇÃO DE MESTRADO Tipo: Obrigatória 

Código: EN 50426 Créditos: 02 Carga Horária: 30h 

Ementa: Apresentação de temas relevantes e atuais relacionados às diversas atividades de ensino 

e de linhas de pesquisas desenvolvidas no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Aplicada e 

Sustentabilidade (PPGEAS), com a participação dos estudantes nos debates com destaque de 

pontos importantes do tema apresentado. Nesta disciplina o estudante apresentará um seminário 

de tema livre ligado a área de Engenharia Aplicada e Sustentabilidade, definido em comum acordo 

com o seu orientador. 
Bibliografia: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6021, NBR 6022, NBR 6023, NBR 

6024, NBR 6027, NBR 10520, NBR 14724, NBR 10719. Rio de Janeiro: ABNT, 1989 a 2007. BARRASS, 

Robert. Os Cientistas precisam escrever: guia de redação para cientistas, engenheiros e estudantes. 

3. ed. São Paulo: T.A. Queiroz Ed., 1994. 218 p. (Biblioteca de ciencias naturais, 2) ISBN 8585008520 

(Broch.). BASTOS, Lilia da Rochas d. al. Manual para elaboração de projetos e relatórios de pesquisas, 

teses, dissertações e monografias. 4.d. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. CARVALHO, A.M.P. 

(Org.). Ensino de ciências: unindo a pesquisa e a prática . São Paulo: Cengage Learning, 2004. 154 p. 

QUINO, Italo de Souza. Como escrever artigos científicos: sem arrodeio e sem medo da ABNT. 7. ed. 

São Paulo, SP: Saraiva, 2010. 126 p. SANTOS, J.A.; PARRA FILHO, D. Metodologia científica. 2. ed. São 

Paulo: Cengage Learning, 2012. xiv, 251 p. Sites recomendados: http://lattes.cnpq.br/ 

http://www.dominiopublico.gov.br http://www.periodicos.capes.gov.br 

http://www.scielo.brhttp://qualis.capes.gov.brhttp://scirus.com http://www.experiment-

resources.com/research-methodology.html 

 
Disciplina: PESQUISA E DISSERTAÇÃO Tipo: Obrigatória 

Código: EN 50412 Créditos: 01 Carga Horária: 15h 

Ementa: A proposta dessa disciplina tem por objetivo manter o vínculo do pós-graduando com o IF 

Goiano, envolver o estudante na condução da pesquisa, além de requerer do aluno a apresentação 

de um seminário dos resultados de seu trabalho de dissertação, seguida da defesa da mesma 

perante uma banca examinadora, conforme dispõe as normas do curso. 
Bibliografia: Variável de acordo com a redação da dissertação do aluno.  

 
Disciplina: CIÊNCIA DOS MATERIAIS Tipo: Eletiva 

Código: EN 50473 Créditos: 04 Carga Horária: 60h 

Ementa: Introdução à ciência e engenharia dos materiais e classificação dos materiais. Ligação 

química nos sólidos. Materiais cristalinos. Imperfeições cristalinas. Mecanismos de movimento 
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atômico (difusão). Propriedades Mecânicas dos Metais. Propriedades Elétricas; Propriedades 

Térmicas; Propriedades ópticas. 
Bibliografia: ASKELAND, DONALD R., Ciência e Engenharia dos Materiais, Editora: CENGAGE, 2008. 

CALLISTER, W. D. E RETHWISCH D. G., Material Science and Engineering - An Introduction, 8a ed., 

Wiley, 2010. CALLISTER, WILLIAM D., Ciência e Engenharia de Materiais - Uma Introdução, LTC, 2008. 

CALLISTER, WILLIAM D., Fundamentos da Ciência e Engenharia de Materiais, LTC, 2006. COTTRELL, 

A. H., Introdução à Metalurgia, 3a ed., Fundação Calouste Gulbenkian, 1993. DIETER, G. E., 

Mechanical Metallurgy, 1a ed., Nova York: McGraw Hill Science/Engineering/Math, 1986. 

HERTZBERG, R. W., Deformation and fracture mechanics of engineering materials, 4a ed., Wiley, 

1995. MEYERS, M. A. E CHAWLA, K. K., Mechanical Behavior of Materials, 2a ed., Cambridge University 

Press, 2008. SHACKELFORD, JAMES F., Ciência dos Materiais, 6a. ed. Pearson, 2008. SHAKELFORD, J. 

F., Introduction to Materials Science for Engineers, 7a ed., Prentice Hall, 2008. SMITH, W. F., Princípios 

de Ciência e Engenharia dos Materiais, 3a ed., McGraw-Hill, 2003. Bases de dados online para 

pesquisa de artigos http://www.periodicos.capes.gov.br http://www.sciencedirect.com Periódicos 

BioEnergy Research; Corrosion Science; Materials Research; Materials Characterization; Corrosion; 

Materials Science; Materials & Design; Materials Science & Engineering. A; Journal of Nanoparticle 

Research; Journal of Nanobiotechnology; The Journal of Physical Chemistry. 

 
Disciplina: CORROSÃO E MÉTODOS DE CONTROLE Tipo: Eletiva 

Código: EN 50476 Créditos: 04 Carga Horária: 60h 

Ementa: Fundamentos do fenômeno de corrosão. Corrosão galvânica. Corrosão seletiva. Corrosão 

por pites e por frestas. Corrosão sob tensão e fragilização por hidrogênio, corrosão sob fadiga. 

Corrosão intergranular. Corrosão atmosférica. Corrosão pelo solo. Corrosão no concreto. Aspectos 

gerais da proteção anticorrosiva. Proteção por revestimentos metálicos e por revestimentos 

orgânicos. Inibidores de corrosão. Proteção catódica. 
Bibliografia: MARS G. FONTANA, Corrosion Engineering, 3ª. edição, McGraw-Hill Book Company, 

1987. STEPHAN WOLYNEC, Técnicas Eletroquímicas em Corrosão, Edusp, 2003. JOHN O´M. BOCKRIS 

E SHAHED U. M. KHAN Surface Electrochemistry – A molecular Level Approach, Plenum Press, 1993. 

ENORI GEMELLI, Corrosão de Materiais Metálicos e sua Caracterização, LTC, 2001. CHRISTOPHER M. 

A. BRETT AND ANA M. O. BRETT ELECTROCHEMISTRY – Principles, Methods, and Applications, Oxford 

University Press, 1993. ALLEN J. BARD E LARRY R. FAULKNER, Electrochemical Methods – 

Fundamentals and Applications, 1980. Bases de dados online para pesquisa de artigos 

http://www.periodicos.capes.gov.br http://www.sciencedirect.com Periódicos BioEnergy Research; 

Corrosion Science; Materials Research; Materials Characterization; Corrosion; Materials Science. 

 
Disciplina: INTRODUÇÃO À NANOTECNOLOGIA Tipo: Eletiva 

Código: EN 50503 Créditos: 04 Carga Horária: 60h 

Ementa: Introdução a nanotecnologia; Efeito de escala: efeitos de interface, efeitos de tamanho e 

efeitos de superfície. Tipos de nanomateriais. Métodos de obtenção e propriedades de 

nanomateriais: nanopartículas, nanofios, nanotubos. Materiais metálicos nanoestruturados. 

Materiais micro e nanoporosos. Materiais poliméricos nanoestruturados. Nanocompósitos. Híbridos 

orgânico-inorgânicos. Técnicas de caracterização de nanomateriais: microscopia de varredura, 

microscopia de transmissão, microscopia de força atômica, difração de raios X, técnicas 

espectroscópicas, espalhamento de luz dinâmico e estático. Aplicações e implicações dos 

nanomateriais no setor tecnológico. 
Bibliografia: TOMA, Henrique Eisi. O mundo nanométrico: a dimensão do novo século. 2 ed. São 

Paulo: Oficina de Textos, 2009. 102 p. TOMA, Henrique Esi. Nanotecnologia Molecular – Materiais e 

dispositivos. V. 6 Coleção de Química Conceitual. São Paulo, Blucher, 2016. DURAN, Nelson; 

MATTOSO, Luiz Henrique Capparelli; MORAIS, Paulo Cezar. Nanotecnologia: introdução, preparação 

e caracterização de nanomateriais e exemplos de aplicação. São Paulo: Artliber, 2006. 208 p. 

GODDARD III, William A et al. Handbook of nanoscience, engineering, and technology. 2 ed. Boca 

Raton (USA): CRC, 2007. BROCK, Stephanie L. Nanostructures and Nanomaterials: Synthesis, 

Properties and Applications By Guozhang Cao (University of Washington). Imperial College Press 
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(distributed by World Scientific): London. 2004. Cao, Guozhong. Synthesis, Properties and 

Applications. Imperial college press, London, 2004. RAO, Chintamani Nagesa Ramachandra; 

MÜLLER, Achim; CHEETHAM, Anthony K. (Ed.). The chemistry of nanomaterials: synthesis, properties 

and applications. John Wiley & Sons, 2006. VOLLATH, DIETER. Nanomaterials. Wiley-Vch, 2013. Bases 

de dados online para pesquisa de artigos http://www.periodicos.capes.gov.br 

http://www.sciencedirect.com Periódicos: Journal of Applied Physics; Materials Research; Materials 

Characterization; Materials Science; Materials & Design; Materials Science & Engineering. A; Materials 

Research Express; Applied Surface Science; Journal of Nanoparticle Research. 

 
Disciplina: PROCESSOS OXIDATIVOS AVANÇADOS Tipo: Eletiva 

Código: EN 50517 Créditos: 04 Carga Horária: 60h 

Ementa: Fundamentos da oxidação química: Reações de oxi-redução, Processos clássicos de 

oxidação (Permanganato, Peróxido de hidrogênio, Cloro, Ozônio). Processos Oxidativos Avançados: 

Fundamentos e aplicações, vantagens e desvantagens dos POA frente aos processos convencionais. 

Radicais hidroxilas e outras espécies presentes em reações de oxidação de poluentes orgânicos em 

solução aquosa. Processos homogêneos e heterogêneos (Fenton, Fenton-like, oxidação com 

O3/H2O2). Processos com fotoquímicos com irradiação artificial e solar (Foto-Fenton, H2O2/UV, 

O3/UV e O3-H2O2/UV). Processos fotocatalíticos. Processo de fotólise direta com radiação 

ultravioleta (UV). Processos fotocatalíticos usando semicondutor em suspensão: TiO2/UV, H2O2- 

TiO2/UV. Propriedades e foto-ativação de catalisadores. Sistemas fotocatalíticos suportados. 

Mecanismos da fotocatálise heterogênea. POA no tratamento de água, águas residuais, ar e solo. 
Bibliografia: BAIRD, Colin. Química ambiental. 4. ed. Porto Alegre, RS: Bookman, 2011. 844 p. ISBN 

9788577808489. MANAHAN, Stanley E. Química ambiental. 9. ed. Porto Alegre, RS: Bookman, 2013. 

xxxii, 912 p. ISBN 9788565837064. MANAHAN, Stanley E. Hazardous waste chemistry, toxicology and 

treatment. Chelsea: Lewis Publishers, 1990. 392 p. ISBN 0873712099. SPIRO, Thomas G.; STIGLIANI, 

William M. Química ambiental. 2. ed. São Paulo, SP: Pearson, 2009. xiv, 334 p. ISBN 9788576051961. 

SURHONE, Lambert M.; TENNOE, Mariam T.; HENSSONOW, Susan F. Advanced Oxidation Process 

Saarbrücken : Betascript Publishing, 2010. 100 p. ISBN 6131930295 U. S. Environmental Protection 

Agency; Handbook on Advanced Photochemical Oxidation Processes, EPA/625/R-98/004,(1998). 

WANG, Lawrence K.; HUNG, Yung-Tse; Shammas, Nazih K; Advanced physicochemical treatment 

processes. New York: Humana Press, 2006. 712 p. ISBN 0321003314. OTURAN, Mehmet A.; AARON, 

Jean J. (2014) Advanced oxidation processe in water/wastewater treatment: Principles and 

Apllications. A review. Critical Reviews in Environmental Science and Technology, 44, 2577-2641. 

Periódicos Applied Catalysis B: Environmental Science of The Total Environment Chemical 

Engineering Journal Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry Water Research 

Journal of Hazardous Materials 

 
Disciplina: QUÍMICA DE POLÍMEROS Tipo: Eletiva 

Código: EN 50507 Créditos: 04 Carga Horária: 60h 

Ementa: Conceitos básicos. Classificação dos polímeros. Estrutura e propriedades dos polímeros. 

Reações de polimerização. Métodos de polimerização em cadeia: polimerização em Bulk, 

polimerização em solução; polimerização em suspensão; polimerização em emulsão. Estrutura dos 

polímeros. Estereoquímica. Cristalinidade. Propriedades térmicas e mecânicas: transição vítrea, 

fatores que influenciam a Tg. Reticulação. Resinas fenol-formaldeido. Resinas poliésteres. 

Poliuretanos. Resinas epóxi. Soluções de polímeros. Métodos de determinação da massa molar 

relativa. Massa molar a partir de propriedades coligativas. Espalhamento de luz. Métodos 

viscosimétricos. Análise de grupos terminais. Cromatografia de permeação em gel. Aplicações de 

polímeros em medicina. Polímeros condutores. Networks. Cristais líquidos. Polímeros e o ambiente. 
Bibliografia: MANO, ELOISA B. MENDES, LUIS C. Introdução à Polímeros. 2ª edição. São Paulo: Edgard 

Blucher, 1999. ANDRADE, C.; COUTINHO, F.; DIAS, M.. LUCAS, E.; OLIVEIRA, C. TABAK, D. Compêndio 

de Nomenclatura Macromolecular. Tradução aprovada pelo Comitê Brasileiro para Assuntos de 

Química junto à IUPAC. E-papers. 2002. NICHOLSON, JOHN W. The chemistry of polymers. Royal 
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Society of Chemistry, 2012. MATYJASZEWSKI, KRZYSZTOF; DAVIS, THOMAS P. Handbook of radical 

polymerization. 2002. SUN, SIAO FANG. Physical chemistry of macromolecules: basic principles and 

issues. John Wiley & Sons, 2004. The Journal of Physical Chemistry; Journal of Nanoscience and 

Nanotechnology; Applied Physics. A, Materials Science & Processing; Journal of Applied Physics. 

 
Disciplina: TÉCNICAS DE ANÁLISE E CARACTERIZAÇÃO DE 
MATERIAIS 

Tipo: Eletiva 

Código: EM 50489 Créditos: 04 Carga Horária: 60h 

Ementa: Princípios básicos das técnicas de análise e caracterização de materiais: Microscopia 

óptica, Microscopia eletrônica de varredura, Microscopia eletrônica de transmissão, Difração de raio 

X, Microanálise de raios X; Espectroscopia de Elétrons Auger, Fluorescência de raios X, Análise 

térmico diferencial ou gravimétrica, Espectroscopia no IV. Noções básicas de instrumentação. 

Resolução de problemas reais. 
Bibliografia: HOLLER, F.J., SKOOG, D. A., STENLEY, R.C., Princípios de Análise Instrumental, 

Bookman, 2009. HARRIS, D. C., Análise Química Quantitativa, LTC, 2008. VOGUEL, A. I., MENDHAM, J., 

DENNEY, R. C., BARNES, J. D., THOMAS, M. J. K., Química Quantitativa, LTC, 2002. LENG, Y., Materials 

Characterization: Introduction to Microscopic and Spectroscopic Methods, Nova Iorque: John Wiley 

& Sons, 2008. MICHAELIAN, K. H., Photoacoustic IR Spectroscopy: Instrumentation Applications and 

Data Analysis. 2 nd Revised and Enlarged Edition, Nova Iorque: John Wiley & Sons, 2010. MEYERS, R. 

A., Encyclopedia of Analytical Chemistry: Applications Theory and Instrumentation Supplementary 

Volumes S1-S3, Nova Iorque: John Wiley & Sons, 2011. MIRABELLA, F. M., Modern Techniques in 

Applied Molecular Spectroscopy, Nova Iorque: John Wiley & Sons, 1998. SILVERSTEIN, R. M., 

WEBSTER, F. X., KIEMLE, D. J., Identificação Espectrométrica de Compostos Orgânicos, LTC, 2006 

KAUFMANN, E. N., Characterization of Materials, 2 Volume Set, Nova Iorque: John Wiley & Sons, 2003. 

ROSENCWAIG, A., Photoacoustic and Photoacoustic Spectroscopy, Wiley, New York, 1980. VARGAS, 

H; MIRANDA, L., Photoacoustic and Related Photothermal Techniques; Phys. Rep. 161, 43, 1988. 

 
Disciplina: TECNOLOGIA DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Tipo: Eletiva 

Código: EM 50428 Créditos: 04 Carga Horária: 60h 

Ementa: Ciência dos materiais, estruturas atômicas, arranjos e estrutura cristalina, diagramas de 

fase, propriedades elétricas e mecânica dos metais, cerâmicas e polímeros. Propriedades básicas 

dos materiais. Aglomerantes (cimento, cal e gesso). Agregados (miúdos e graúdos). Aditivos e 

adições minerais. Argamassas. Concretos. Materiais metálicos. Materiais cerâmicos. Materiais 

poliméricos. Materiais betuminosos. Tintas e vernizes. Pedras. Materiais “não” convencionais: 

compósitos, fibras metálicas, sintéticas e naturais, solo-cimento, subprodutos e resíduos industriais, 

bambu e materiais regionais. Materiais de alta tecnologia. Materiais sustentáveis. Aplicabilidade dos 

materiais em sistemas estruturais, revestimentos, isolantes térmicos e acústicos. 

Impermeabilizantes. Tecnologias das argamassas comuns e especiais e também do concreto e sua 

microestrutura, classificação, obtenção e caracterização; concretos hidráulicos: métodos de 

dosagem; água de amassamento; aditivo; produção, transportes e aplicação; controle tecnológico; 

propriedades do concreto fresco; propriedade do concreto endurecido. 
Bibliografia: CALLISTER JR. W.D. Ciência Engenharia de Materiais - Uma Introdução. 8ª Ed. Rio de 

Janeiro: LCT, 2012 ALVES, J. D. Materiais de Construção. 8. ed. Goiânia: UFG e PUC, 2006. BAUER, L. 

A. F. Materiais de Construção. 5. ed. São Paulo: LTC, v. 1, 2001. BAUER, L. A. F. Materiais de 

Construção. 5. ed. São Paulo: LTC, v. 2, 2001. PETRUCCI, E.G.R., Materiais de Construção, 9. ed. Porto 

Alegre, Globo, 1982 PETRUCCI, E.G.R., Concreto de cimento Portland, 5. ed. Porto Alegre, Globo. 

1980. ISAIA, G. C. (Ed.). Concreto: Ciência e Tecnologia. 1. ed. São Paulo: IBRACON, v. 1, 2011. ISAIA, 

G. C. (Ed.). Concreto: Ciência e Tecnologia. 1. ed. São Paulo: IBRACON, v. 2, 2011. ISAIA, G. C. (Ed.). 

Materiais de construção civil e princípios de ciência e engenharia de materiais. 2. ed. São Paulo: 

IBRACON, v. 1, 2010. ISAIA, G. C. (Ed.). Materiais de construção civil e princípios de ciência e 

engenharia de materiais. 2. ed. São Paulo: IBRACON, v. 2, 2010. MEHTA, P. K.; MONTEIRO, P. J. M. 

Concreto: estrutura, propriedades e materiais. 2. ed. São Paulo: Pini, 2014. NEVILLE, A. M.; BROOKS, 

J. J. Tecnologia do Concreto. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013. 
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Disciplina: SUSTENTABILIDADE E MATERIAIS NÃO 
CONVENCIONAIS 

Tipo: Eletiva 

Código: SUSTMATNC Créditos: 04 Carga Horária: 60h 

Ementa: Normas para materiais da construção civil. Sustentabilidade na construção civil: técnicas 

construtivas. Materiais não convencionais e seu emprego: cerâmicas, solos, agregados, 

aglomerantes minerais, polímeros e compósitos de matriz polimérica. Nano materiais estruturados: 

sínteses de funcionalização. 
Bibliografia: KRUGER A.; SEVILLE C. Construção Verde: Princípios e Práticas na Construção 

Residencial. 1a ed. Rio de Janeiro: Cengage Learning, 2016; HEWLETT P.; LISKA M.; Lea's Chemistry 

of Cement and Concrete. 5° ed. Sika UK: Elsevier, 2019; CALLISTER JR. W.D. Ciência Engenharia de 

Materiais - Uma Introdução. 8ª Ed. Rio de Janeiro: LCT, 2012; Bases de dados online para pesquisa 

de artigos http://www.periodicos.capes.gov.br http://www.sciencedirect.com 

 
Disciplina: AGROMETEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA Tipo: Eletiva 

Código: EN 50523 Créditos: 04 Carga Horária: 60h 

Ementa: Estrutura e composição da atmosfera terrestre. Relações astronômicas de Terra-sol. 

Radiação solar e terrestre. Temperatura do ar e do solo. Umidade do ar. Evaporação e 

evapotranspiração. Precipitação atmosférica. Balanço hídrico. Ventos. Instrumentação 

meteorológica: Estação meteorológica convencional e automática. Classificação climática. 
Bibliografia: MENDONÇA, F.; DANNI-OLIVEIRA, I.M. Climatologia: Noções Básicas e Climas no Brasil. 

São Paulo: Oficina de Textos, 2009. 208p. PEREIRA, A.R.; ANGELOCCI, L.R.; SENTELHAS, P.C. 

Agrometeorologia fundamentos e aplicações práticas. Guaíba, RS: Agropecuária, 2002. 478p. 

VIANELLO, R.L.; ALVES, A.R. Meteorologia básica e aplicações. Viçosa: UFV, 2ª ed., 2012. 460p. 

CAVALCANTI, I.F.A.; FERREIRA, N.J.; SILVA, M.G.A.J.; DIAS, M.A.F.S. Tempo e Clima no Brasil. São 

Paulo: Oficina de Textos, 2009. 464p. VAREJÃO-SILVA, M.A. Meteorologia e Climatologia. 

Pernambuco: Inmet, versão digital, 2006. 449p. PEREIRA, A.R. Balanço hídrico para irrigação de 

precisão aplicada em pomares. Campinas, SP: FUNDAG, 2011. 90p. PEREIRA, A.R.; SEDIYAMA, G. C.; 

NOVA, N.A.V. Evapotranspiração. Campinas, SP: FUNDAG, 2013. 323p. 

 
Disciplina: PROCESSOS TERMOQUÍMICOS DE CONVERSÃO 
DA BIOMASSA 

Tipo: Eletiva 

Código: EN 50478 Créditos: 04 Carga Horária: 60h 

Ementa: Introdução e conceitos sobre os processos termoquímicos de conversão de biomassa. 

Noções básicas de operação e projetos dos principais reatores envolvidos nos processos de 

termoconversão. Estudo detalhado dos processos de termoconversão como: combustão, 

gaseificação e pirólise. Pirólise rápida de biomassas lignocelulósicas. Introdução e conceitos 

fundamentais sobre o processo de pirólise rápida visando a produção de bio-óleo. Processos de pré-

tratamento e caracterização das diversas fontes de biomassa aplicadas nos processos de pirólise 

rápida. Processos de “Upgrading” ou refino do bio-óleo obtido nos processos de pirólise rápida. 
Bibliografia: KLASS, D. L. Biomass for renewable energy, fuels, and chemicals. Academic press, 1998. 

HUBER, G. W.; IBORRA, S.; CORMA, A. Synthesis of Transportation Fuels from Biomass:  Chemistry, 

Catalysts, and Engineering. Chemical Reviews, v. 106, n. 9, p. 4044–4098, 27 jun. 2006. DEMIRBAS, A. 

The influence of temperature on the yields of compounds existing in bio-oils obtained from biomass 

samples via pyrolysis. Fuel Processing Technology, v. 88, n. 6, p. 591–597, jun. 2007. BRIDGWATER, A. 

Progress in thermochemical biomass conversion. John Wiley & Sons, 2008. BROWN, R. C.; 

HOLMGREN, J. Fast pyrolysis and bio-oil upgrading. Gas, v. 13, p. 25, 2009. FATIH DEMIRBAS, M. 

Biorefineries for biofuel upgrading: A critical review. Bio-fuels in Asia, v. 86, Supplement 1, n. 0, p. 

S151–S161, nov. 2009. VENDERBOSCH, R. H.; PRINS, W. Fast Pyrolysis. In: Thermochemical 

Processing of Biomass. John Wiley & Sons, Ltd, 2011. p. 124–156 CHOI, H. S.; CHOI, Y. S.; PARK, H. C. 

Fast pyrolysis characteristics of lignocellulosic biomass with varying reaction conditions. 
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International Symposium on Low Carbon and Renewable Energy Technology 2010 (ISLCT 2010), v. 

42, n. 0, p. 131–135, jun. 2012. DEMIRBAS, A. Biorefineries: for biomass upgrading facilities. Springer, 

2010. BRIDGWATER, A. V. Review of fast pyrolysis of biomass and product upgrading. Biomass and 

bioenergy, v. 38, n. Article, p. 68–94, mar. 2012. ABUELNUOR, A. A. A.; WAHID, M. A.; HOSSEINI, S. E.; 

SAAT, A.; SAQR, K. M.; SAIT, H. H.; OSMAN, M. Characteristics of biomass in flameless combustion: A 

review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, v. 33, n. 0, p. 363–370, maio 2014. COLLARD, F.-

X.; BLIN, J. A review on pyrolysis of biomass constituents: Mechanisms and composition of the 

products obtained from the conversion of cellulose, hemicelluloses and lignin. Renewable and 

Sustainable Energy Reviews, v. 38, n. 0, p. 594–608, out. 2014. KANAUJIA, P. K.; SHARMA, Y. K.; GARG, 

M. O.; TRIPATHI, D.; SINGH, R. Review of analytical strategies in the production and upgrading of bio-

oils derived from lignocellulosic biomass. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, v. 105, n. 0, p. 

55–74, jan. 2014. MOHAN, D.; PITTMAN, Charles U.; STEELE, P. H. Pyrolysis of Wood/Biomass for Bio-

oil:  A Critical Review. Energy & Fuels, v. 20, n. 3, p. 848–889, 10 mar. 2006. . Acesso em: 12 ago. 2014. 

Bases de dados online para pesquisa de artigos http://www.periodicos.capes.gov.br 

http://www.sciencedirect.com Periódicos BioEnergy Research; Biofuels Bioproducts and 

Biorefining; Biomass and Bioenergy; Biotechnology for Biofuels. 
 

Disciplina: QUÍMICA AMBIENTAL Tipo: Eletiva 

Código: EN 50519 Créditos: 04 Carga Horária: 60h 

Ementa: Introdução à Química Ambiental e a Química Verde; Ciclos biogeoquímicos e a participação 

antrópica; Emissão de gases poluentes por plantas industriais e técnicas de tratamento de misturas 

gasosas; Emissão de COV por atividades antrópicas; Processos químicos na atmosfera; Efeito da 

carga de poluentes na estratosfera e na troposfera; Efeitos à saúde humana provocados pela 

qualidade do ar; Processos químicos naturais na água e poluentes comuns; Técnicas avançadas de 

tratamentos de águas e esgoto e padrões de qualidade de água de reuso, de abastecimento público 

e efluentes doméstico e industriais; Efeito do uso e ocupação do solo nos corpos hídricos e solo; 

Processos químicos naturais do solo; Técnicas de remediação de solo contaminado; Efeitos na biota 

quanto a exposição à novas substâncias. 
Bibliografia: BAIRD, C.; CANN, M.; Química Ambiental, Tradução de Marco Tadeu Grassi; et al., 4ª ed. 

Porto Alegre: Bookman, 2011. MANAHAN, S. E. Environmental Chemistry, 9ª ed. Florida: CRC Press, 

2009. ROCHA, J. C.; ROSA, A. H.; CARDOSO, A. A. Introdução à Química Ambiental, 2ª ed. Porto Alegre: 

Bookman, 2009. BRAGA, B.; HESPANHOL, I.; CONEJO, J. G. L.; et al. Introdução à engenharia 

ambiental: O desafio do desenvolvimento sustentável, 2ª ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005. 

SPIRO, T. G.; STIGLIANI, W. M.; Química ambiental, 2ª ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009. 

LUCHESE, E. B; FAVERO, L. O. B.; LENZI, E.; Fundamentos da química do solo. Rio de Janeiro: Freitas 

Bastos, 2001. CORRÊA, A. G.; ZUIN, V. G.; Química verde: Fundamentos e aplicações, v. 5. São Carlos: 

EdUFSCar, 2012. MACEDO, J. A. B. Introdução à Química Ambiental: Química & Meio Ambiente e 

Sociedade, 2ª ed. Belo Horizonte: CRQ-MG, 2006. SPARKS, D. L. Environmental Soil Chemistry. San 

Diego: Academic press, 1995. VANLOON, G. W.; DUFFY, S. J. Environmental Chemistry: A global 

perspective, 3rd ed. New York: Oxford University Press, 2011. Periódicos: Water, Air and Soil 

Pollution; Science of The Total Environment; Environment and Energy; Environmental Analytical 

Chemistry; Water Research; Advances in Water Pollution Research 
 

Disciplina: SISTEMAS DE ENERGIAS RENOVÁVEIS Tipo: Eletiva 

Código: EN 50493 Créditos: 04 Carga Horária: 60h 

Ementa: Energia, eletricidade e termodinâmica; Desenvolvimento sustentável e tecnologias limpas; 

Fontes de energias renováveis: hidráulica, solar, eólica, biomassa e resíduos orgânicos; Sistemas 

solares térmicos; Refrigeração e aquecimento solar através de sistemas térmicos em ciclo fechado e 

aberto; Calor solar para processos industriais; Tecnologias solares de foco pontual e linear; 

Armazenamento térmico; Energia solar para produção de energia elétrica; Sistemas fotovoltaicos 

autônomos e mini redes (off-grid); Sistemas fotovoltaicos conectados à rede (on-grid, geração 

distribuída); Aproveitamento dos ventos em mini eólicas; Aerogeradores de pequena potência; 

Caracterização e avaliação do recurso eólico; Biomassa e o aproveitamento para produção de 
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energia elétrica; Biodigestores; Biogás e o aproveitamento para produção de energia elétrica; 

Aplicações práticas do uso de energias renováveis na agroindústria, comércio, residências, e outros. 
Bibliografia: ROSA, A.. Processos de Energias Renováveis, tradução da 3ª edição. Ed. Elsevier, 2015. 

HAGEN, K. D.. Introduction to Renewable Energy for Engineers. Ed. Pearson, 2015. SILVA, E. P.. Fontes 

Renováveis de Energia – Produção de Energia para um Desenvolvimento Sustentável. Ed. Livraria da 

Física, 2014. HINRICHS, R. A.; KLEINBACH, M.; REIS, L. B.. Energia e Meio Ambiente. Ed. Cengage 

Learning, 5ª edição, 2014. PTASINSKI, K.. Efficiency of Biomass Energy: An Exergy Approach to 

Biofuels, Power, and Biorefineries. Ed. Wiley, 2016. PULLEN, T.. Anaerobic Digestion - Making Biogas 

- Making Energy: The Earthscan Expert Guide. Ed. Routledge, 2015. VILLALVA, M. G.; GAZOLI, J. R.. 

Energia Solar Fotovoltaica - Conceitos e Aplicações. Ed. Érica, 2ª edição, 2015. BOXWELL, M.. Solar 

Electricity Handbook. Ed. Greenstream, 9th edition, 2015. VAUGHN, C. N.; STARCHER, K. L.. 

Introduction to Renewable Energy. Ed. CRC Press, 2nd edition, 2015. POTTER, M. C.; KROOS, K. A.. 

Termodinâmica Para Engenheiros - Tradução da 1ª Edição Norte-Americana. Ed. Cengage Learning, 

2015. JONG, W.; van OMMEN, J. R.. Biomass as a Sustainable Energy Source for the Future: 

Fundamentals of Conversion Processes. Ed. Wiley, 2014. GOLDEMBERG, J.; PALETTA, F. C.; Energias 

Renováveis – Série Energia e Sustentabilidade. Ed. Blucher, 2012. CUSTÓDIO, R. S.. Energia Eólica 

para Produção de Energia Elétrica. Ed. Synergia, 2ª edição, 2013. MENDONÇA, R. G.; Eletricidade 

Básica. Ed. LT, 2012. KEMP, W. H.. The Renewable Energy Handbook: A Guide to Rural Energy 

Independence, Off-Grid and Sustainable Living. Ed. Aztext Press, 2006. 
 

Disciplina: TÓPICOS ESPECIAIS EM ENERGIA ELÉTRICA E 
MEIO AMBIENTE 

Tipo: Eletiva 

Código: EM 50511 Créditos: 04 Carga Horária: 60h 

Ementa: Estudo sobre o Sistema Elétrico de Potência monofásico e trifásico. O Sistema Elétrico de 

Potência (SEP). Efeitos Ambientais na Transmissão de Energia Elétrica. Modelo atual do Setor 

Elétrico Brasileiro. Estrutura do Setor Elétrico Brasileiro. O mercado livre de energia elétrica no 

Brasil. Mercado de carbono e os mecanismos de desenvolvimento limpo (MDL). Estudo sobre o 

Sistema Tarifário Brasileiro. Estudo sobre distorção harmônica. Transformada Discreta de Fourier. 

Circuitos Retificadores e Conversores de Energia; Filtros Ativos; Transitórios Elétricos. Tópicos 

especiais em eficiência energética. 
Bibliografia: ALEXANDER & SADIKU, Fundamentos de Circuitos Elétricos. 5 Ed. EUA: McGraw-Hill, 

2013 REIS, Lineu Belico dos; SANTOS, Eldis Camargo. Energia Elétrica e Sustentabilidade: Aspectos 

Tecnológicos, Socioambientais e Legais. Coleção Ambiental. 2 Ed. Barueri: Manole, 2014. LEITE, 

Antonio Dias. Eficiencia e Desperdicio da Energia no Brasil. 1 Ed. Rio de Janeiro: ELSEVIER, 2012. 

ISBN-13: 978-85-352-6671-9 HINRICHS,Roger A.; KLEINBACH, Merlin. Energia e Meio Ambiente. 

Tradução Lineu Belico dos Reis. 1 ed. São Paulo: Cengage, 2015 RASHID, MUHAMMAD H. Eletrônica 

De Potência - Dispositivos, Circuitos e Aplicações. 4 ed.. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2015. ISBN: 

9788543005942. RIZZONI, G. Fundamentos de Engenharia Elétrica. 1 Ed. São Paulo: Bookman, 2012. 

LEÃO, R. P. S.; ANTUNES, F. L. M.; SAMPAIO, R. F. Harmônicos em Sistemas Elétricos. 1 ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2013. ISBN: 9788535274394. CUNHA, Eldis Camargo Neves. Energia Elétrica e 

Sustentabilidade. 2 ed. Barueri: Manole, 2014 A.J. Monticelli, A.V. Garcia, “Introdução a sistemas de 

energia elétrica”, 1ª Ed., Editora da Unicamp, 2004. ZANETTA JR, L. C. Transitórios eletromagnéticos 

em sistemas de potência. São Paulo: Ed.USP, 2003. BRASIL. AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA 

ELÉTRICA. Condições gerais de fornecimento de energia elétrica. Brasília: REIS, LINEU BELICO DOS. 

Geração de Energia Elétrica – Tecnologia, Inserção Ambiental, Planejamento, Operação e Análise de 

Viabilidade, Editora Manole Ltda, São Paulo, 1ª edição, 2003. TOLMASQUIN, MAURICIO TIOMNO . 

Fontes Renováveis de Energia no Brasil, Editora Interciência, Rio de Janeiro, 1ª edição, 2003. 

HINRICHS, ROGER A.; KLEINBACK, MERLIN. Energia e Meio Ambiente, Editora Pioneira Thomson 

Learning, São Paulo, 1ª edição, 2003. FARRET, FELIX ALBERTO. Aproveitamento de Pequenas Fontes 

de Energia Elétrica, Editora da Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 1ª edição, 1999. 

REIS, LINEU BELICO DOS; SILVEIRA, SEMIDA (orgs). Energia Elétrica para o Desenvolvimento 

Sustentável, Editora da Universidade de São Paulo, São Paulo, 1ª edição, 2000. Procel/Eletrobrás, 
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Conservação de energia – Eficiência Energética de Instalações e Equipamentos, 2ª Edição, 2006. 

Bases de dados online para pesquisa de artigos HTTP://www.periodicos.capes.gov.br 

HTTP://www.sciencedirect.com Periódicos Clean energy generation research Solar and wind energy 
 

Disciplina: TRATAMENTO E REUSO DE RESÍDUOS 
ORGÂNICOS 

Tipo: Eletiva 

Código: EM 50525 Créditos: 04 Carga Horária: 60h 

Ementa: Caracterização de efluentes (características físicas e químicas, importância da cor nos 

efluentes, importância da temperatura, significado e determinação dos resíduos sólidos nos 

efluentes, importância do oxigênio dissolvido nos efluentes e corpos receptores, importância da 

determinação dos teores de matéria orgânica biologicamente degradável e de difícil biodegradação 

nos efluentes e corpos receptores, importância da matéria orgânica nitrogenada no tratamento de 

efluentes, importância do pH no tratamento de efluentes, características biológicas, participação e 

importância dos microrganismos na degradação da matéria orgânica, biodegradação da matéria 

orgânica, processos de tratamento de águas residuárias, controle da poluição das águas, histórico e 

noções sobre o tratamento de efluentes agroindustriais, processo de tratamento de efluentes e sua 

eficiência: processos naturais, lagoas de estabilização, disposição sobre o aterro, processos 

artificiais, convencionais e alternativos, planejamento de ETEs, controle e eficiência dos processos 

de tratamento. finalidades, eficiência e operação, tratamento alternativo, auto-depuração dos 

cursos d’água, análise e operação de um sistema de tratamento de esgoto sanitário e reuso para fins 

agrícolas. 
Bibliografia: SPERLING, M. V. et al. (1996) – Coleção: Princípio do Tratamento Biológico de Águas 

Residuárias. Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental (DESA); Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG). Belo Horizonte – MG. 7 volumes. LEME, E. J. de A. (2007) – Manual Prático de 

Tratamento de Áuas Residuárias. 1ª edição: EdUFSCar. Universidade Federal de São Carlos. São 

Carlos – SP. NUVOLARI, A. (2007) – Esgoto Sanitário: Coleta, Transporte, Tratamento e Reuso 

Agrícola. 2ª Reimpressão Editora Blucher. São Paulo – SP. p. 520. METCALF & EDDY(1979) – 

“Wastewater engineering – treatment, disposal, reuse”2nd ed.. New York. McGraw-Hill, p. 920. NBR-

570/ABNT(1990) reimpressão como NBR-12290 (1992). Projeto de estações de tratamento de esgoto 

sanitário. Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR-7229/ABNT(1993). Projeto, construções e 

operação de sistemas de tanques sépticos. Associação Brasileira de Normas Técnicas NUNES, 

J.A.(1996) - Tratamento Físico Químico de Águas Residuárias Industriais. 2ª edição Editora J. 

Andrade. 
 

 

Disciplina: USO DE ÁGUA DE QUALIDADE INFERIOR NA 
AGRICULTURA IRRIGADA 

Tipo: Eletiva 

Código: EM 50514 Créditos: 04 Carga Horária: 60h 

Ementa: Constituintes das águas residuárias. Objetivo do tratamento. Sistema de tratamento 

(primário, secundário, terciário), métodos de tratamento. Tratamento biológico de águas 

residuárias. Variáveis físico-químicas de qualidade de águas. Variáveis relacionadas ao equilíbrio 

ácido-base de águas (pH, acidez, alcalinidade, temperatura, dureza). Variáveis relacionadas à 

presença da matéria orgânica e material sólido em águas (oxigênio dissolvido, DBO, DQO, sólidos, 

turbidez). Determinação de nutrientes em águas (nitrogênio, fósforo). 
Bibliografia: APHA; AWWA; WPCF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 

20th ed., Washington, D.C: American Public Health Association/American Water Works 

Association/Water Environment Federation. 1496p, 2012. ARCEIVALA, S. J. Wastewater treatment 

and Disposal. Marcel Dekker, New York, 890p, 1981. CAMPOS, J. Editor. Tratamento de esgotos por 

processo anaeróbio e disposição controlada no solo - Coletânea de trabalhos técnicos. PROSAB – 

ABES, 2000. IMHOFF, K. Manual de Tratamento de Águas Residuárias. São Paulo. Edgard Blucher 26ª 

Edição. 3012p, 2002. JORDÃO, E. P.; PESSOA, C. A. Tratamento de Esgoto Doméstico, Rio de Janeiro: 

ABES, 2005. LEVENSPIEL, O. Engenharia das reações químicas. Ed. Blucher. Tradução da 3ª Ed. São 
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Paulo, 584p, 2000. LOEWNTHAL, R. E.; MARAIS, G. V. R. Carbonat chemistry of aquatic - theory & 

application. Ed. Ann Arbor Science. England. 433p, 1976. MACHMETH, F. J. H.; HERON, J.; TALLING, J. 

F. Water Analysis. Some revised Method for Limnolist. FBA Scientific Publications, 1978. METCALF, E. 

Wastewater Engineering: Treatment and Reuse. 4.Ed. New York: McGraw-Hill, 1408p, 2002. SAWYER, 

C. N.; MCCARTY, P. L.; PARKIN, G. F. Chemistry for Environmental Engineering. 4º Edição. McGraw 

Hill., 1994. SILVA; S. A.; OLIVEIRA, R. Manual de análises físico-químicas de águas de abastecimento e 

residuárias. Campina Grande, PB - Editora G.Marcone. 266p, 2001. 
 

Disciplina: SENSORIAMENTO REMOTO APLICADO A 
ESTUDOS AMBIENTAIS 

Tipo: Eletiva 

Código: SENSREMOTO Créditos: 04 Carga Horária: 60h 

Ementa: Bases teóricas e conceituais sobre o sensoriamento remoto. Estimativa dos principais 

parâmetros biofísicos e suas aplicações em estudos ambientais. Princípios físicos das trocas de 

massa e energia na interface superfície atmosfera. Principais técnicas de análises de dados 

espaciais. Apresentação dos principais softwares para manipulação de imagens. 
Bibliografia: FITZ, Paulo Roberto. Geoprocessamento sem complicação. São Paulo, SP: Oficina de 

Textos, 2008. FLORENZANO, Teresa Gallotti. Imagens de Satélites para Estudos Ambientais. São 

Paulo: Oficina de Textos, 2002. 97p. MENEZES, Paulo Roberto; ALMEIDA, Tati (organizadores). 

Introdução ao Processamento de Imagens de Sensoriamento Remoto. UNB & CNPq, 2012. (online) 
 

 

 
 
 

 

 
 

 


