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INTRODUÇÃO 
 

Tradicionalmente, a formação universitária, na sociedade brasileira, tem sido 

aquela obtida em cursos de graduação nas modalidades bacharelado e 

licenciatura.  A ênfase nessa modalidade de curso de graduação fundamenta-

se na horizontalidade, na abrangência e na ampliação do conhecimento que 

esses cursos oferecem aos egressos, tornando-os capazes de atuar de forma 

crítica e transformadora, quer na área profissional, quer na área da pesquisa. 

Hoje, as mudanças vividas pela sociedade abrem espaço para uma nova 

modalidade de curso de graduação: os cursos superiores de tecnologia. 

 

Na história da humanidade, o século XX caracteriza-se como um período de 

profundas transformações e avanços tecnológicos que, ao mesmo tempo em 

que trazem melhorias na qualidade de vida, geram grandes desafios para a 

sociedade, por acentuar as diferenças e desigualdades sociais1, bem como 

propiciam agressões ao meio ambiente. Essas mudanças, em termos 

educacionais, mais uma marca das alterações vividas pelo homem, sobretudo 

nos anos finais do século XX, não só acarretam o surgimento de novas áreas 

do saber, de novas metodologias e de novas práticas pedagógicas como 

também implicam o surgimento de novas modalidades de cursos de 

graduação, superando a ruptura entre as áreas do saber, tal como foram 

pensadas no Iluminismo e com esse paradigma realizadas nos últimos séculos. 

Acompanha esse processo a exigência da sociedade de ampliar o acesso à 

Universidade a um número cada vez maior de jovens e de profissionais, que 

não tiveram a chance de freqüentar um curso superior. É nesse contexto que 

se destacam os cursos superiores de tecnologia. 

 

 

 
 
 
 

                                            
1 Essa questão está aprofundada no Projeto Pedagógico Institucional da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo.  

 3



1. OS CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA 
 

 

1.1 Retomada histórica de cursos profissionalizantes no Brasil 
 

A primeira tentativa governamental de implantação de cursos profissionalizante 

no país ocorre em 1809, quando o príncipe regente, futuro D. João VI, cria o 

Colégio das Fábricas, após a proibição da existência de indústrias 

manufatureiras no Brasil. Ao lado delas, os arsenais de guerra formam jovens 

de famílias menos favorecidas em diversos ofícios. 

 

Em 1816, a Escola de Belas Artes é criada com vistas a articular o ensino de 

ciências e do desenho no campo dos ofícios mecânicos. Em 1861, surge por 

decreto real o Instituto Comercial do Rio de Janeiro, cujos egressos vão 

preencher os cargos públicos das secretarias de estado. 

 

Os cursos técnico-profissionais surgem no Brasil em 1909, com a criação das 

escolas de Aprendizes Artífices. São cursos primários gratuitos e destinam-se a 

atender ao setor produtivo, formando mão-de-obra constituída por 

trabalhadores livres, provenientes das camadas menos privilegiadas da 

sociedade, uma vez que as atividades práticas não são, na época, 

consideradas compatíveis com a elite, que, em tese, freqüenta as escolas 

superiores de Medicina, Direito, Engenharia, Economia, Odontologia, Farmácia 

e Obstetrícia. Foram as escolas de Aprendizes Artífices, mantidas pelo 

Governo Federal subordinadas ao Ministério da Agricultura, Indústria e 

Comércio, que serviram de base para as futuras escolas técnicas. Seu 

currículo busca articular conhecimentos teóricos e práticos, fundamentais para 

o exercício de ofícios específicos. Na década de 30, tornam-se os “liceus 

industriais”, nos quais se aloca o ensino profissional em todos os ramos, graus 

e níveis de ensino. Como muitos dos cursos técnicos não permitem o acesso 

ao curso superior, na década de 50, os liceus transformam-se nas escolas 

federais industriais, cujos cursos possibilitam o ingresso em cursos superiores 

de engenharia, química industrial, arquitetura, matemática, física, desenho, 

sendo, porém necessária, a realização de exames e a certificação de algumas 
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disciplinas. O mesmo ocorre com o ensino manufatureiro, desde que vinculado 

a cursos de formação secundária. Com a Lei nº 4.024, de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, de 1961, esses cursos adquirem equivalência plena a 

todos do mesmo nível, estando, então, desobrigados de exames e provas de 

conhecimento.   

 

Com a crescente industrialização do país, a partir da década de 30, há a 

regulamentação dos cursos profissionais, surgindo na década 40, o Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial (SENAC). Na década de 50, esses cursos são 

equiparados ao ensino fundamental (1º grau) e ao técnico (2º grau). Apesar 

dessa equiparação, continua presente a dicotomia entre o ensino profissional, 

voltado para os grupos sociais menos favorecidos e destinado à formação de 

trabalhadores instrumentais, e o ensino propedêutico, direcionado às camadas 

sociais mais privilegiadas e orientado para a formação de trabalhadores 

intelectuais.  

 

Há esforços ‘no sentido de que essa distinção entre o ensino técnico e o 

acadêmico desapareça, por ter sido proposto, em 1971, o caráter de 

continuidade2 para esses cursos profissionalizantes em contraposição ao 

caráter de terminalidade atribuído, tradicionalmente, a eles. É importante 

destacar, porém, que a proposta de “profissionalização universal e 

compulsória” para o ensino secundário, prevista na Lei nº 5.692/71, em pleno 

regime militar, tem por objetivo substituir o modelo humanístico-científico pelo 

modelo científico/tecnológico, implantando currículos tecnicistas. Ela visa ainda 

a conter o acesso ao ensino superior e a preparar mão-de-obra qualificada em 

face do desenvolvimento econômico que se anuncia nesse momento. 

 

Assim, é, na década de 70, que surge na Educação Brasileira a concepção de 

formação tecnológica que se concretiza nas escolas técnicas em setores 

                                            
2 A partir dessa data, os cursos profissionalizantes possibilitaram aos seus 
estudantes o ingresso no curso superior, dando, portanto, continuidade aos 
seus estudos, que anteriormente eram caracterizados, pela terminalidade. 
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específicos.  Em 1978, há, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e no Paraná, a 

transformação de três escolas técnicas em Centros Federais de Educação 

Tecnológica (Cefets). Essas instituições formam tecnólogos que atuam em 

atividades operacionais.  Em São Paulo, a Faculdade de Tecnologia (Fatec) 

existe desde 1968, tendo formado por volta de 17 mil tecnólogos. Seus cursos 

estão focados nas demandas atuais da sociedade e buscam parceria com 

setores produtivos de bens e serviços, objetivando suas atualizações 

curriculares. Além das escolas públicas, há instituições privadas, como a FEI, 

que têm longa experiência na gestão de cursos de tecnologia, tendo formado 

mais de 25 mil profissionais. Atualmente, após a Lei nº 9394/96 (LDB), os 

cursos de tecnologia ganham novas características. 

 

 

1.2 Caracterização dos Cursos Superiores de Tecnologia 
 

1.2.1 Aspectos legais 
 

Os Cursos Superiores de Tecnologia inserem-se na Educação Profissional, 

uma das modalidades de educação previstas na lei nº 9394/96, no Capítulo III, 

do Título V, Dos Níveis e das Modalidades de Educação e Ensino, artigos 39 a 

42. Segundo esses artigos, essa modalidade de educação está integrada a 

diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, conduz 

ao permanente desenvolvimento de aptidões produtivas. Destina-se a egressos 

do ensino médio e superior, bem como ao trabalhador jovem ou adulto, sendo 

articulada ao ensino regular ou a diferentes estratégias de educação 

continuada, em instituições especializadas ou no ambiente de trabalho.    

 

De acordo com o artigo 4º da Resolução CNE/CP 3/96, os cursos superiores 

de tecnologia são cursos de graduação, com características especiais, e 

obedecerão à diretrizes contidas no Parecer CNE/CES 436/2001 e conduzirão 

à obtenção de diploma de Tecnólogo.  

 

Assim, para a criação de Cursos Superiores de Tecnologia, além das Diretrizes 

Curriculares Nacionais, editadas pela Resolução CNE/CP nº 3/2002, devem ser 
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observados os parâmetros contidos no Parecer CNE/CES 436/2001, 

homologado em 05/04/2001 e no Parecer CNE/CP nº 29/2002, homologado em 

12/12/2002. Há, também, a Portaria MEC nº 64/2001, de 12/01/2001, e o 

Decreto Federal nº 5.154, de 23/07/2004.  

 

Do Parecer CNE/CES 436/2001, vinculado à Resolução CNE/CP 3/96, 

destacam-se os seguintes pontos que devem servir de parâmetro para a 

elaboração de projetos pedagógicos de Cursos Superiores de Tecnologia: 

 

a) A educação para o trabalho não tem sido convenientemente tratada pela 

sociedade brasileira, que  não lhe vem conferindo caráter universal, 

colocando-a fora da ótica do direito à educação e ao trabalho; 

b) Um novo cenário econômico e produtivo se estabeleceu com o 

desenvolvimento e emprego de tecnologias complexas agregadas à 

produção e à prestação de serviços e pela crescente internacionalização 

das relações econômicas; 

c) A educação profissional passou, então, a ser concebida não mais como 

simples instrumento de política assistencialista ou linear ajustamento às 

demandas do mercado de trabalho, mas sim, como importante estratégia 

para que os cidadãos tenham efetivo acesso às conquistas científicas e 

tecnológicas da sociedade;  

d) Este profissional deve estar apto a desenvolver, de forma plena e 

inovadora, atividades em uma determinada área profissional e deve ter 

formação para: 

a) aplicação, desenvolvimento, pesquisa aplicada e inovação 

tecnológica e a difusão de tecnologias; 

b) gestão de processos de produção de bens e serviços; 

c) desenvolvimento da capacidade empreendedora; 

e) denominação de Cursos Superiores de Tecnologia, conduzindo a 

diplomas de Tecnológos, na forma da legislação em vigor; 

f) Os portadores de diploma de tecnólogo poderão dar prosseguimento de 

estudos em outros cursos e programas de educação superior; 
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g) A educação profissional tecnológica, acessível aos egressos do ensino 

médio, integra-se à educação superior e regula-se pela legislação referente 

a esse nível de ensino. 

h) Os Cursos Superiores de Tecnologia estarão sujeitos aos mesmos 

processos de autorização e reconhecimento dos demais cursos de 

graduação. 

 

1.2.2  Da Natureza dos Cursos Superiores de Tecnologia 
 

Os cursos superiores de tecnologia têm por objetivo atender às exigências 

decorrentes do desenvolvimento científico e tecnológico do país. Por esse 

motivo, configuram-se como uma das principais respostas do setor educacional 

às necessidades e demandas da sociedade brasileira. Trata-se do nível 

tecnológico da educação profissional, integrado à Educação Superior.  

 

Vale novamente ressaltar que não se trata de modalidade nova no cenário 

nacional, uma vez que a história dos cursos superiores de tecnologia no Brasil 

já tem mais de 30 anos; porém é, relativamente, nova a tentativa de superação 

do preconceito que vêm sofrendo esses cursos desde a sua origem. Tem-se 

como desafio a oferta de uma educação profissional de nível superior 

fundamentada no desenvolvimento do conhecimento tecnológico em sintonia 

com a realidade do mundo do trabalho, por meio de programas que, 

efetivamente, articulem as várias dimensões de educação, trabalho, ciência e 

tecnologia.   

 

Portanto, trata-se de cursos de graduação com características especiais. 

Conduzem a diploma de Tecnólogo e podem ser desenvolvidos em dois ou três 

anos. Apesar de consistir um atrativo, a duração do curso deve ser uma 

questão secundária, sendo mais importante para caracterizar essa modalidade 

de curso o fato de ele ser voltado para a realidade tecnológica do mundo do 

trabalho. 

Como justificativa para sua criação, o Parecer CNE/CP nº 29/2002 expressa o 

que se segue: 
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... a tecnologia passa a constituir relevante diferencial de 

desenvolvimento econômico e social das nações. Por um 

lado, proporciona melhoria de condições de vida das 

populações; por outro, agrava e acentua a desigualdade 

entre países e povos criadores e detentores de tecnologia e 

outros simples compradores e usuários de patentes e 

produtos tecnologicamente avançados. Dessa forma, é 

importante conhecer e destacar os campos e limites de 

geração, difusão, domínio, transferência, aplicação e 

reprodução de tecnologia. É isto que fará a diferença neste 

chamado “século do conhecimento.” (p.14)  

 

Para a oferta desses cursos, as instituições de ensino possuem referenciais 

de responsabilidade, elencados pelo Parecer CNE/CP nº 29/2002, descritos 

a seguir: 

 

a) natureza: certas áreas são, por natureza, essencialmente 

científicas e outras essencialmente tecnológicas. No primeiro 

caso, por exemplo, matemática, comporta cursos de 

Bacharelado e não de Tecnologia. No segundo, por hipótese, 

informática, comporta cursos, onde a ênfase da formação e da 

atuação do profissional situa-se, fortemente, tanto no campo da 

ciência quanto no da tecnologia. 

b) densidade: a formação do tecnólogo é, obviamente, mais 

densa em tecnologia. Não significa que não deva ter 

conhecimento científico. O seu foco deve ser o da tecnologia, 

diretamente ligada à produção e gestão de bens e serviços. A 

formação do bacharel, por seu turno, é mais centrada na 

ciência, embora sem exclusão da tecnologia. Trata-se, de fato, 

de uma questão de densidade e de foco na organização do 

currículo. 

c) demanda: é fundamental que tanto a oferta de formação do 

tecnólogo como do bacharel correspondam às reais 

necessidades do mercado e da sociedade. Há uma tendência 
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perniciosa de se imaginar e supor uma certa demanda comum 

tanto do tecnólogo como do bacharel. Às vezes, os dois juntos, 

para a mesma área, sem perfis profissionais distintos, 

acarretam confusões nos alunos e no próprio mercado de 

trabalho. É necessária clareza na definição de perfis 

profissionais distintos e úteis. 

d) tempo de formação: é muito difícil precisar a duração de 

um curso de formação de tecnólogo, objetivando fixar limites 

mínimos e máximos. De qualquer forma, há um relativo 

consenso de que o tecnólogo corresponde a uma demanda 

mais imediata a ser atendida, de forma ágil e constantemente 

atualizada. 

e) perfil: o perfil profissional demandado e devidamente 

identificado constitui a matéria primordial do projeto pedagógico 

de um curso, indispensável para a caracterização do itinerário 

de profissionalização, da habilitação, das qualificações iniciais 

ou intermediárias do currículo e da duração e carga horária 

necessárias para a sua formação. 

 

Assim, os Cursos Superiores de Tecnologia na Pontifícia Universidade 

Católica da São Paulo caracterizar-se-ão como cursos de graduação, 

voltados à formação inicial de tecnólogos. Objetivam formar profissionais 

críticos, capazes de inovar na produção tecnológica, articulando 

conhecimentos humanísticos e conhecimentos tecnológicos.     

 

1.2.3 A Área Tecnológica na Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo 

 
A PUC-SP conta com um campus dedicado primordialmente à área da 

tecnologia – O CCET – Centro de Ciências Exatas e Tecnologia que funciona 

na Rua Marquês de Paranaguá, 111, Consolação, em São Paulo.  
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Abriga os cursos de graduação em Engenharia Elétrica, Física, Matemática, 

Ciência da Computação e Tecnologias e Mídias Digitais.   Conta atualmente 

com 1.100 alunos e aproximadamente 200 professores. 

 

Além dos cursos de graduação, mantém vários de extensão, aperfeiçoamento 

e especialização. O CCET agrega também os Programas de Pós-Graduação 

em Educação Matemática, avaliado com nota 5 pela CAPES, em História da 

Ciência, avaliado com nota 4 pela CAPES, e o de Tecnologia da Inteligência, 

recentemente credenciado. 

 

O Campus Marquês de Paranaguá dispõe de 19 laboratórios assim divididos: 

• 8 laboratórios de informática e computação com 190 computadores de 

nova geração com softwares de tecnologia de ponta voltados para a 

realidade do mercado e da sociedade, sendo que um deles está equipado 

para o ensino de matemática e um outro para o estudo de redes de 

computadores; 

• 7 laboratórios, equipados para atender disciplinas técnico-científicas 

específicas dos cursos de graduação do Centro; 

• 1 laboratório de apoio à pesquisa docente; 

• 1 laboratório para pesquisa com Raio X – LabKodak; 

• 1 laboratório para pesquisa e desenvolvimento em telecomunicações – 

LabCom, e 

• 1 laboratório de Produção Hipermídia – LPH. 

 

1.2.4 A Constituição do Grupo de Trabalho 
 

No início do ano de 2005, a VRAC – Vice-Reitoria Acadêmica, preocupada em 

ampliar a discussão a respeito dos Cursos Superiores de Tecnologia, pautou 

esse tema em uma das reuniões do CEPE – Conselho de Ensino e Pesquisa, 

objetivando com isso sensibilizar a comunidade para a discussão. 

 

Os trabalhos  tiveram início com a formação de um grupo de trabalho a partir 

dos conselheiros do CEPE, professores por eles indicados e convidados de 
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diversas unidades da PUC-SP que tinham interesse em aprofundar a discussão 

sobre o tema. Em abril de 2005, a convite da VRAC, contamos com a palestra 

do Prof. Francisco Cordão, membro do Conselho Nacional de Educação e 

parecerista das Diretrizes Curriculares dos Cursos Superiores de Tecnologia.  

A palestra revelou-se um excepcional momento de discussão e reflexão a 

respeito dos propósitos e características dos cursos tecnológicos o que 

permitiu aclarar inúmeras dúvidas e suscitar novos questionamentos a respeito 

do papel da PUC-SP na educação tecnológica. 

 

O GT contou com professores e pesquisadores de diversas áreas do 

conhecimento o que possibilitou discussões interdisciplinares transformadoras. 

Durante todo o processo, a VRAC – Vice-reitoria Acadêmica –  coordenou os 

trabalhos. 

 

A partir de maio de 2005, o GT passou a se reunir para, inicialmente, estudar a 

legislação a respeito do tema e empreender uma sondagem sobre as 

Universidades, IES e Centros de Tecnologia que já tinham experiência em 

cursos dessa natureza. Aliado a isso, o grupo tomou contato com uma 

pesquisa a respeito do perfil das profissões que apresentavam melhor 

posicionamento e empregabilidade, além das informações e estatísticas do 

INEP. 

 

O núcleo permanente do GT foi constituído pelos seguintes professores: 

Dieli Vesaro Palma - VRAC 

Maria Clotilde Perez R. Bairon Sant´Anna - VRAC 

Maria Luiza Guedes – Departamento de Teologia 

Américo de Paula Silva – Departamento de Teologia 

Luis Carlos Petry – Departamento de Ciências da Computação/ Tecnologias e 

Mídias Digitais 

Vicente Gosciola – Departamento de Ciências da Computação/ Tecnologias e 

Mídias Digitais 

Rogério Cardoso – Departamento de Ciências da Computação/ Tecnologias e 

Mídias Digitais 
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Alexandre Santaella Braga – Departamento de Ciências da Computação/ 

Tecnologias e Mídias Digitais 

Maria Conceição Golobovante – Faculdade de Comunicação e Filosofia – 

Curso de Publicidade 

Francisco Antonio Serralvo – Departamento de Administração 

Narcélio dos Santos – Departamento de Administração 

Roland Veras Saldanha Júnior – Departamento de Economia 

Olda Andreazza Morbin – Faculdade de Serviço Social 

Sandra Dias – Faculdade de Psicologia 

Marcel Guedes Leite – Departamento de Economia 

Leslie Denise Beloque – Departamento de Economia 

Zilton Luis Macedo – Departamento de Economia 

Geraldo Borin – Departamento de Administração 

Walter Barrela – Faculdade de Biologia 

Pollyana Ferrari Teixeira – Faculdade de Comunicação e Filosofia – 

Departamento de Jornalismo  

 

2. Princípios e pressupostos do Projeto Pedagógico Institucional a 
serem observados nos Cursos Superiores de Tecnologia 

 

A política de graduação da PUC-SP tomará como referência os seguintes 

aspectos do Projeto Pedagógico Institucional: 

 

2.1 Dos Pressupostos 
 

I.  exercício da vida acadêmica com pluralismo e interdisciplinaridade de 

modo a assegurar a diversidade de conhecimento por meio do debate das 

tendências teórico-metodológicas presentes no processo de produção de 

conhecimento, no direcionamento social e na formulação de respostas 

profissionais às complexas demandas da realidade social contemporânea; 

 

II.  compromisso com os valores humanísticos e éticos como princípio 

formativo do aluno, perpassando o projeto pedagógico de cada curso. 
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2.2  Diretrizes gerais para a graduação pertinentes aos Cursos  Superiores 
de Tecnologia 

 
A formação graduada na PUC-SP, além dos previstos no Regimento Geral, 

orientar-se-á também pelos seguintes princípios e diretrizes: 

 
I. Indissociabilidade das dimensões do ensino, pesquisa e extensão, 

assegurada pelo projeto pedagógico de cada curso. [...] O princípio 

pedagógico da articulação entre ensino, pesquisa e extensão afirma a 

inevitabilidade da indissociação entre essas atividades, considerando-

se tão somente o eixo da formação do aluno. 

II. Formação propiciada pela PUC-SP tem um caráter humanista, 

expressando a responsabilidade e compromisso social com as 

demandas da nossa sociedade em todas as suas dimensões; aliada a 

uma competência teórica, ética, técnica e perspectiva crítica frente à 

realidade. 

III. Consideração da dimensão formativa e informativa no processo de 

ensino e aprendizagem, a partir da compreensão do alunado nas suas 

inserções de classe social, de gênero e de religião, nas suas 

expressões de valores sociais, culturais e ideológicas e nas suas 

relações étnico-raciais. 

IV. Favorecimento de condições de acesso e permanência na 

universidade de indivíduos oriundos dos diferentes grupos sociais, 

incluindo pessoas portadoras de deficiências, sujeitos de diferentes 

experiências culturais e educacionais. 

V. Garantia, nos múltiplos espaços em que se desenvolvem as atividades 

acadêmicas, do exercício da vivência universitária, compreendida 

como a convivência com a pluralidade das áreas de saber e de 

formação, com as diferenças sociais, intelectuais, culturais e étnico-

raciais, com questões e temas relativos à cidadania, ética e cultura e 

com as diversas formas de concretizar o processo de produção, 

transmissão e socialização do conhecimento. 

VI. Elaboração do projeto pedagógico de cada curso em sintonia com o 

projeto político da Universidade, com as diretrizes da graduação, bem 
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como com as diretrizes curriculares nacionais, considerando-se as 

vocações, as linhas de pesquisa e extensão de cada área. 

VII. Reconhecimento do estágio como dimensão do processo de formação 

do aluno, assegurada pela supervisão acadêmica e profissional, pela 

articulação com a política de estágio da Universidade e pelo 

intercâmbio articulado entre as unidades de ensino e os espaços 

sócio-ocupacionais do mercado de trabalho. 

VIII. Apoio à internacionalização dos cursos de graduação, estimulando e 

oportunizando experiências diversificadas de mobilidade em 

instituições de educação superior estrangeiras, com o objetivo de 

ampliar o número de docentes e de estudantes de graduação que 

participam de programas de cooperação, intercâmbio, 

complementação, aperfeiçoamento, extensão universitária, estágios 

em centros de ensino e pesquisa no exterior. 

IX. Deve-se buscar, com a  graduação da PUC-SP, desenvolver a 

autonomia dos alunos. Assim, as propostas de curso deverão ser 

construídas em processo que possa acolher as transformações 

tecnológicas e sociais, permitindo ao aluno a eleição de programas de 

formação do próprio curso e de outros, que venham a complementar a 

formação ministrada no “núcleo duro” do curso, compondo um 

currículo singular; deve-se reconhecer e acolher experiências prévias, 

bem como o ritmo e os modos próprios de cada aluno ao adquirir o 

conhecimento; e deve-se ainda estimular a criação coletiva e os 

processos a ela inerentes. Caberá a cada curso, respeitadas as 

disposições legais pertinentes, determinar qual a carga horária que 

poderá ser dedicada às experiências diversificadas e qual será a 

natureza e o tipo de atividades que poderão ser incorporadas à 

formação acadêmica do aluno e creditadas em seu histórico escolar. 

X. Desenvolvimento de ações interdisciplinares que pressupõem a 

parceria, o diálogo, a articulação, a troca de conhecimentos, o 

questionamento, a busca da interação. A ação interdisciplinar deve 

constituir-se, portanto, como uma reação à fragmentação do 

conhecimento. Implica a busca constante de superação da mera 

superposição de conhecimentos. Para tanto, é fundamental o estímulo 
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a práticas de reciprocidade e de troca de saber, tanto para a produção 

de novos conhecimentos, em uma perspectiva transdisciplinar, como 

para a análise e solução de problemas, de modo mais abrangente e 

multidimensional. 

XI. A graduação passa a ser considerada formação básica, que capacita o 

estudante para o diagnóstico e para a resolução de problemas frente 

aos desafios da ação profissional, mas que o prepara, 

simultaneamente, para a importância da formação continuada em um 

contexto de profundas e rápidas mudanças. O aluno, por sua vez, 

deve participar do processo, não como objeto de um sistema de ensino 

rígido e autoritário, mas, sim, como sujeito do processo de ensinar e 

aprender. Isso implica assumir uma posição frente ao mundo do 

conhecimento, cuja expansão, atualização e especialização são 

contínuas, o que, portanto, escancara a impossibilidade de esgotá-lo 

num curso de graduação. Essa consciência impõe novas fronteiras aos 

cursos de graduação e indica a necessidade da inserção do estudante 

no processo de educação continuada e de pós-graduação. 

XII. A PUC-SP, ainda na direção de garantir a qualidade da formação 

graduada oferecida, deverá apresentar plano de qualificação de seus 

docentes, permitindo atualização constante e aprimoramento técnico-

pedagógico. 

XIII. Os cursos superiores de tecnologia, dada a sua natureza e sua função, 

deverão ser constantemente atualizados e renovados. Caso deixem de 

responder às demandas específicas de formação tecnológica, deverão 

de ser  extintos ou redirecionados. 

 
3. Justificativas e objetivos 
 

A PUC-SP, engajada nos movimentos atuais da sociedade em direção ao 

aperfeiçoamento de profissionais aptos à atuação no mercado nacional, dedica-

se, neste momento, aos cursos de tecnologia superior visando à atualização de 

seus projetos para formação de indivíduos inseridos nos novos paradigmas da 

sociedade moderna. 
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A necessidade de respostas ágeis e eficientes às demandas típicas das 

relações sociais de trabalho incentiva a criação de novos cursos que atendam, 

com rapidez e eficácia, às tendências ligadas à tecnologia de vanguarda. 

 

Dessa forma, o Projeto Pedagógico Institucional dos Cursos Superiores de 

Tecnologia tem os seguintes objetivos: 

1) Atender à necessidade de novas modalidades de curso de graduação; 

2) Permitir em tais cursos a interdisciplinaridade, novo paradigma do 

mundo moderno; 

3) Criar cursos com estrutura flexível, com capacidade de adaptação e 

de renovação de acordo com as demandas da sociedade, estando, 

portanto, em processo de constante atualização;      

4) Inserir na Universidade os indivíduos distanciados das mudanças do 

mercado ampliando sua empregabilidade;   

5) Proporcionar o acesso à Universidade de um número cada vez maior 

de jovens e profissionais, preparando-os para dar prosseguimento de 

estudos em outros cursos e programas  de educação superior. 

 

4. Requisitos de acesso 
 

O acesso aos cursos superiores de tecnologia dá-se da mesma forma adotada 

para os demais cursos de graduação, estando abertos “a candidatos que 

tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados 

em processo seletivo” (Art. 44, inciso II, da Lei nº 9394/96). Podem ser 

oferecidos, ainda, a egressos do ensino superior. Dessa forma, no caso da 

PUC-SP, a seleção poderá ser realizada pelo próprio Processo Seletivo 

Unificado - Vestibular. 

 

5. Perfil do egresso 
 

Com os Cursos Superiores de Tecnologia, a PUC-SP pretende formar o aluno 

com uma ampla visão humanista associada a uma vigorosa formação 

tecnológica. Tais perspectivas devem garantir a formação de um profissional 

antes de tudo sujeito de seu processo, quer durante a sua formação, quer 
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como trabalhador cidadão no mercado. O seu desempenho, assim, é 

fortemente marcado pela atuação profissional competente, habilidade 

tecnológica, capacidade crítico-investigativa e empreendedora próprias de 

quem domina o conhecimento e a produção do conhecimento de sua área. Isso 

expressa a autonomia de pensar e atuar em relação às necessidades do 

mundo do trabalho que sustenta a capacidade de inserção tecnológica, marca 

dos cursos superiores de tecnologia da PUC-SP. 

 

Nesse sentido, os egressos de cada Curso Superior de Tecnologia da PUC-SP, 

serão capazes de desenvolver as competências gerais abaixo descritas, além 

de outras próprias de cada curso: 

• Dominar a área tecnológica com visão humanista 

• Realizar pesquisas na área tecnológica; 

• Aplicar e difundir as tecnologias de forma inovadora no desempenho 

profissional; 

• Criar e gerir processos de produção de bens e serviços; 

• Empreender inovações tecnológicas; 

• Liderar grupos e processos de trabalho; 

• Captar as demandas científico-tecnológicas das relações de trabalho nos 

contextos sociais nos quais estão implicadas; 

• Refletir criticamente sobre os impactos sociais e ambientais da tecnologia; 

• Ter consciência da importância da formação continuada.    

 
6. Organização Curricular e Metodologia 
 

A organização curricular do curso deve ter como objetivo o oferecimento de 

uma sólida formação básica, “preparando o futuro graduado para enfrentar 

os desafios decorrentes das rápidas transformações da sociedade, do 

mercado de trabalho e das condições de exercício profissional em situações 

cambiantes” (Parecer CNE/CP nº 29/2002, pág. 18). Vale ressaltar que, para 

o planejamento e a organização de tais cursos, deverão ser considerados os 

critérios descritos no art. 3º da Resolução CNE/CP nº 03/2002, descritos 

abaixo: 
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I - o atendimento às demandas dos cidadãos, do mercado de 

trabalho e da sociedade; 

II - a conciliação das demandas identificadas com a vocação da 

instituição de ensino e as suas reais condições de viabilização; 

III - a identificação de perfis profissionais próprios para cada 

curso, em função das demandas e em sintonia com as políticas 

de promoção do desenvolvimento sustentável do País. 

 

De acordo com o art. 2º da mesma Resolução, os cursos superiores de 

tecnologia deverão: 

 

I. incentivar o desenvolvimento da capacidade 

empreendedora e da compreensão do processo 

tecnológico, em suas causas e efeitos; 

II. incentivar a produção e a inovação científico-

tecnológica, e suas respectivas aplicações no mundo do 

trabalho; 

III. desenvolver competências profissionais tecnológicas, 

gerais e específicas, para a gestão de processos e a 

produção de bens e serviços; 

IV. propiciar a compreensão e a avaliação dos impactos 

sociais, econômicos e ambientais resultantes da 

produção, gestão e incorporação de novas tecnologias; 

V. promover a capacidade de continuar aprendendo e de 

acompanhar as mudanças nas condições de trabalho, 

bem como propiciar o prosseguimento de estudos em 

cursos de pós-graduação; 

VI. adotar a flexibilidade, a interdisciplinaridade, a 

contextualização e a atualização permanente dos cursos 

e seus currículos; 

VII. garantir a identidade do perfil profissional de conclusão 

de curso e da respectiva organização curricular. 
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6.1 As Bases Epistemológicas Norteadoras 
 

A organização curricular para os Cursos Superiores de Tecnologia não pode 

ser convencional e nem tampouco apenas disciplinar. Formar um aluno capaz 

de uma renovação criativa das tecnologias nas diferentes áreas do 

conhecimento, gerando novas propostas, não pode ser por meio de grades, 

disciplinas e conteúdos rígidos.  

 

Nessa perspectiva, os Cursos devem ter uma organização e uma estrutura 

curricular  que sirva de fundamentação para o estabelecimento das atividades 

de ensino-pesquisa-extensão a serem realizadas nos diferentes cursos 

superiores de tecnologia. A seguir, apresentamos os elementos norteadores 

dessa organização.  

 

6.1.1 Os Eixos de Formação 
 

A organização curricular a ser implantada nos cursos superiores de tecnologia 

concebe a atividade didático-pedagógica subordinando-a a dois eixos 

norteadores: o eixo humanista e o eixo tecnológico. O eixo humanista, 

aquele que prioriza a formação centrada na responsabilidade social, na 

aceitação das diversidades e na visão crítica da área de atuação, permite a 

compreensão e o acompanhamento dos conteúdos, por meio de atividades 

pedagógicas, no seu aspecto horizontal-temporal, considerando os aspectos 

evolutivos do processo de educação continuada dos alunos. O eixo 

tecnológico, aquele que forma o profissional pesquisador em tecnologia, 

permite a compreensão e o acompanhamento transversal-temático dos 

conteúdos que serão desenvolvidos dentro das unidades temáticas de cada 

atividade didático-pedagógica. 

 

A organização curricular dos cursos superiores de tecnologia é construída a 

partir da definição do perfil do egresso e da reflexão a respeito dos conceitos 
específicos de cada área do conhecimento que o estudante deve 

desenvolver, expressando as competências, as habilidades e as atitudes para 

atingir o perfil desejado.  
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O perfil geral do egresso, definido de modo geral no item 5, emerge da 

confluência dos eixos humanista e tecnológico, de forma a garantir, para cada 

área, as competências e as habilidades do tecnólogo. 

 

 

Eixo 
Humanista 

Eixo 
Tecnológico 

 
Perfil do 
egresso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2 A Organização Curricular: concepção 
  
Essa construção da organização curricular deve ser flexível, interdisciplinar e 

passível de atualização e renovação permanentes, sem perder os eixos 

norteadores do Curso.  A flexibilização está sendo compreendida tanto na 

constituição da organização curricular quanto na composição do currículo do 

aluno. A primeira forma pressupõe que não haja a exclusividade de disciplinas 

seqüenciais, propostas na forma de grade, nem a existência rígida de pré-

requisitos entre as atividades pedagógicas. Essa organização constrói-se pela 

presença de módulos, que se concretizam em atividades pedagógicas de 

diferentes naturezas. É a flexibilização vertical, que se centra na organização 

do saber, considerando-se os diferentes graus de complexidade no tratamento 
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dos conteúdos. Além disso, prevê-se, também, a flexibilização horizontal, 
possibilidade de aproveitamento de várias atividades acadêmicas para a 

integralização do currículo, as quais devem ser registradas no histórico escolar 

do estudante. Sua base é a diversidade. Para a incorporação dessas atividades 

duas condições são essenciais: a autorização da Coordenação / Comissão 

Didática e o processo de avaliação institucional.  Essa modalidade de 

flexibilização  possibilita ao aluno a realização de atividades em outras 

unidades acadêmicas da própria Universidade ou em outras IES ou ainda em 

outras modalidades de instituições (ONGs, empresas etc.), a partir de sua 

escolha ou da indicação da Coordenação de Curso, conforme apresentado no 

item 8 deste Projeto.   

 

Essa organização curricular deve partir, para cada área de conhecimento 

envolvida na formação do profissional, do levantamento de conceitos 

específicos de cada uma delas. Em seguida, eles devem ser classificados e 

agrupados de forma a constituir os módulos.  

 

Os módulos, a partir dos conceitos específicos propostos, abrigam temáticas 

que serão desenvolvidas ao longo do curso, em um processo crescente de 

complexidade. Em termos de organização curricular, esses módulos abrigarão 

as diferentes modalidades pedagógicas, como, por exemplo, seminários, 

conferências, oficinas, visitas, disciplinas entre outras. As atividades 

pedagógicas devem ser dispostas no transcorrer dos semestres letivos 

seguindo as normas do Ministério da Educação sobre a carga horária dos 

cursos superiores de tecnologia.   

 

Com base nessa lógica de organização curricular, o Grupo de Trabalho definiu 

seis módulos.  Desses seis módulos, dois – Linguagem e Ética – são 

obrigatórios para todo e qualquer curso, pois se configuram em módulos 

emblemáticos do encontro entre os eixos humanista e tecnológico, garantindo o 

diferencial do profissional tecnólogo a ser formado pela PUC-SP. 

 

Para o grupo de Cursos Superiores de Tecnologia em Gestão, outro 

conceito/módulo fundamental é o de projeto. Ele terá um caráter transversal, 
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devendo ocorrer desde o início do curso com vistas a preparar o Trabalho de 

Conclusão de Curso. Objetiva, portanto, preparar o aluno para um trabalho final 

de aplicação no mundo do trabalho. Ele também deverá estar presente em 

todas as modalidades de cursos dessa área de conhecimento. 

 

Para visualizar essa organização, para cada módulo deve ser associada uma 

cor, objetivando mostrar-se como os módulos (partes) da organização 

curricular relacionam-se entre si: 

 

Ética 

Linguagem 

Projeto 

 

 

 Conceito/Modelo Cor Associada  

01 Linguagem Vermelha  

02 Ética  Azul  

03 Conceito * Verde  

04 Conceito * Branca  

05 Projeto Laranja  

06 Conceito * Amarelo  
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Os módulos são agrupamentos de conceitos, com diferentes graus de 

complexidade, que são concretizados em três momentos: Encontro, 

Deslocamento e Abertura. Os diferentes graus de complexidade implicam que 

os agrupamentos de conceitos partam de conhecimentos mais específicos de 

uma dada área, passem por um processo de ampliação no diálogo com outras 

áreas do saber e construam a síntese dos conhecimentos focalizados nos 

outros dois momentos, possibilitando a aplicação criativa dos conceitos 

trabalhados na área tecnológica específica do curso. Esses 

“momentos/espaços” estão presentes nos dois eixos que articulam o curso. 

São eles:  
 
Encontro: O momento intitulado encontro define a situação de contato com os 

conceitos que serão introduzidos no processo didático-pedagógico.  

 
A esfera multicor é concebida como um conjunto de módulos, composto por  

atividades didático-pedagógicas de diferentes naturezas. Ela é formada a partir 

do ENCONTRO de conceitos que se inter-relacionam para constituí-la como 

unidade de trabalho em educação.  
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Deslocamento: O “espaço” denominado deslocamento define a articulação 

dos conceitos em níveis de organização e distribuição diferenciados. Apresenta 

a possibilidade da transposição de conceitos pertinentes em uma dada 

regionalidade para outra regionalidade, com sentidos e aplicações específicos.   

 
Abertura: Define o momento da produção de novos conceitos híbridos, dos 

quais participam conceitos oriundos de diferentes regionalidades 

epistemológicas. No presente modelo, a abertura é perceptível pela mescla 

cromática de diferentes cores na produção de uma nova cor (conceito-híbrido). 

É o momento da síntese dos conhecimentos construídos. Refere-se ao 

momento das relações e aplicações criativas dos conceitos, preparando o 

aprendente para a vida profissional.  

 

 

 
 

 

 

Essa visão de formação profissional será viabilizada por meio de metodologias, 

a serem seguidas nas diferentes atividades pedagógicas, que focalizam o 

processo de ensino e de aprendizagem de forma ativa, como, por exemplo, o 

desenvolvimento de conteúdos por solução de problemas ou pela pedagogia 

de projetos, entre outras.     
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6.1. 3 As atividades pedagógicas comuns 
 
Para garantir uma formação tecnológica e, ao mesmo tempo humanista, 

adequada às diferentes propostas dos Cursos Superiores de Tecnologia, estão 

previstas atividades pedagógicas, que comporão os diferentes módulos e que 

deverão estar presentes em todas as propostas de curso. Essas atividades 

podem se configurar como oficinas, seminários, projetos ou disciplinas e 

deverão ter uma carga horária mínima de 68h, equivalente a 4,2% do total da 

carga horária do curso. Do ponto de vista pedagógico, essas atividades, nos 

diferentes campi, devem ocorrer em horários comuns, possibilitando a troca de 

experiências e discussões temáticas entre alunos de diferentes cursos.   

 

São módulos obrigatórios e comuns aos Cursos Superiores de Tecnologia: 

 

Teologia e Ética 
Ementa: A área de teologia e ciências  da religião constituirá  o eixo de 

formação humanista da organização proposta para os cursos superiores de 

tecnologia nos três momentos previstos: encontro, deslocamento e abertura. 

Discutirá a construção do humano enquanto processo de elaboração de 

valores e produção simbólica, expressos privilegiadamente no conhecimento, 

nas linguagens da experiência religiosa e nas religiões. A reflexão sobre a 

experiência religiosa cria um espaço de desenvolvimento de habilidades 

cognitivas e relacionais e de compreensão da dignidade da pessoa humana, 

das diferenças culturais e da significação da experiência individual e coletiva. 

Enfatizando o diálogo entre fé e ciência, a área propicia mediações para trilhar 

a busca de respostas aos enigmas do saber e do existir humano.   

A relação teologia, ética, tecnologia e mercado será o fundamento acerca da 

complexidade da formação do tecnólogo como cidadão e profissional na 

sociedade contemporânea. 

 
Linguagens  
Ementa: Linguagem designa o conjunto das expressividades que constituem a 

cultura,  não somente as das manifestações orais e escritas. A linguagem é, ao 

mesmo, tempo o fundamento da cultura e seu veículo nato de manifestação, 
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englobando os eventos da oralidade, da escrita, da manifestação visual-

plástica do humano. Do ponto de vista didático-pedagógico, a linguagem não é 

tomada em seu aspecto puramente instrumental ou de competência, mas como 

o grande universo de trânsito de toda e qualquer manifestação, sendo que os 

limites da própria linguagem designam os limites do possível cognitivo. Em seu 

campo, enquanto expressividades, ao mesmo tempo denotativa e conotativa, 

recaem a articulação dos conceitos trabalhados nas atividades didáticas, tais 

como ética, comunidade, alteridade, projeto, etc. A linguagem, entendida nesse 

sentido, se constitui no lugar de encontro e articulação dos módulos, nos quais 

atividades didáticas e conceitos são desenvolvidos. 
 

Para os cursos Superiores de Tecnologia na área de Gestão serão 

acrescentados os seguintes módulos que também deverão ter no mínimo 68h: 

 
Gestão de pessoas e subjetividade  
Ementa: Crítica ao modelo de gestão de pessoas baseado na perspectiva 

utilitarista e funcional que exclui a diferença e a diversidade cultural, visando a 

mostrar que a utilização do termo gestão e a redução da complexidade do 

homem à noção de pessoa como uma entidade simples produz distorções em 

todos os níveis  de relações sociais e compromete a ética no trabalho. 

 

Questões teóricas sobre as organizações 
Ementa: Iniciando-se pelos fundamentos da Administração, com seu conceito 

e sua importância e o papel do Gerente. Retomada de Escola Clássica da 

Administração e sua evolução para o Sistema Toyota, apresentando-se, a 

seguir, as escolas com ênfase nas relações humanas e comportamentais.  

Estudo dos aspectos básicos da Administração: Planejamento, Direção, 

Organização e Controle da ação empresarial.  

As questões contemporâneas da Administração, destacando-se a visão 

estratégica de cenários ambientais, novos valores de ética e responsabilidade 

social das organizações e demais conceitos emergentes, como gestão de 

serviços, foco no cliente, gestão da informação (TI), e-business, e-commerce, 

gestão do conhecimento. 
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Questões sociais, econômicas e políticas nacionais  
Ementa: A gestão de bens e de recursos diz respeito a algum tipo de ação 

coletiva e implica o estudo das diversas formas de racionalidade dos atores e 

dos mecanismos sociais, políticos e econômicos que os envolvem e os 

ultrapassam.  Estado, Instituições, organizações sociais, políticas públicas e 

mercado são formas diversas que transcendem os indivíduos e afetam seu 

comportamento, coletivamente. Tais dimensões são relevantes para pensar o 

problema da gestão no mundo contemporâneo.  

 

7. Critérios e procedimentos de avaliação da aprendizagem 
 
A avaliação da aprendizagem será contínua com base no universo de 

conhecimento já construído pelo aluno, enfocando a sua participação na 

construção de novos conhecimentos, a sua competência e o seu desempenho 

na produção e na apresentação dos trabalhos propostos em sala e fora dela.  

Esses serão princípios norteadores da avaliação da aprendizagem dos Cursos 

Superiores de Tecnologia que deverão ser complementados de acordo com as 

especificidades de cada proposta de curso. Os critérios e procedimentos de 

avaliação da aprendizagem devem observar as normas previstas no Estatuto e 

Regimento da PUC-SP. Caberá à Comissão Geral dos Cursos Superiores de 

Tecnologia estabelecer critérios e procedimentos adequados e pertinentes aos 

projetos pedagógicos dessa modalidade de curso. Essas normas de avaliação 

deverão estar presentes em cada projeto pedagógico de curso 

 
8. Critérios para aproveitamento e atividades complementares 
 
Está previsto o aproveitamento de competências e habilidades profissionais 

adquiridas no mundo do trabalho que contribuam para a formação superior em 

tecnologia considerando que a práxis é elemento fundamental na busca da 

excelência. 

 

Além das competências adquiridas no mundo do trabalho, é fundamental o 

aproveitamento de estudos absorvidos fora do ambiente escolar formal e que 

se constituem em atividades complementares, desde que contribuam para o 
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desenvolvimento das habilidades e competências exigidas no processo de 

formação. Tal prática tem por objetivo estimular a realização de estudos 

interdependentes, transversais e interdisciplinares que levarão ao alargamento 

e aprofundamento da formação do aluno.  

 
As atividades complementares envolvem projetos de pesquisa, projetos de 

desenvolvimento de tecnologia, monitoria, iniciação científica e/ou tecnológica, 

projetos de extensão, participação em congressos, conferências e seminários, 

disciplinas oferecidas por outras IES ou entidades, cursos extra-curriculares, 

visitas técnicas, atividades culturais, políticas e sociais. Aqui está novamente 

expressa uma das dimensões da flexibilização dos cursos superiores de 

tecnologia.  

 
Esse aproveitamento poderá corresponder a até 20% da carga horária total do 

curso. O procedimento deverá ser regulamentado nos projetos pedagógicos 

individuais de cada curso, sempre prevendo a existência de um processo 

avaliativo documentado por parte da coordenação ou equivalente. 

 
O aproveitamento extraordinário de estudos já está regulamentado na 

Universidade. Assim, os Cursos Superiores de Tecnologia deverão seguir as 

normas vigentes  na PUC-SP, Deliberação 02/2005. Como os Cursos 

Superiores de Tecnologia são interdisciplinares, deverão ficar sob a 

responsabilidade da Coordenação Geral dos Cursos Superiores de Tecnologia 

da PUC-SP, no que diz respeito a sua gestão acadêmica, respondendo essa 

Comissão pela atualização e renovação desses cursos e pela preservação da 

flexibilidade de sua organização curricular. 

 
9. Instalações, equipamentos, recursos tecnológicos e biblioteca 
 

Os Cursos Superiores de Tecnologia, quanto à infra-estrutura necessária para 

sua implantação, utilizarão as instalações, equipamentos, recursos 

tecnológicos e biblioteca que a Universidade hoje dispõe em seus diversos 

campi. Além da infra-estrutura já existente, de acordo com as especificidades 
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de cada curso a ser criado, haverá a atualização desses elementos, atendendo 

às necessidades apresentadas nos projetos pedagógicos dos cursos, com 

vistas a garantir a excelência acadêmica das novas propostas. Em cada 

Projeto Pedagógico, deverá ser explicitada a infra-estrutura necessária à 

implantação do Curso 

 
10. Pessoal  técnico 
 

A Universidade, para os novos cursos superiores de tecnologia, direcionará seu 

corpo técnico que atualmente está alocado nos diferentes laboratórios que 

atendem aos cursos já em desenvolvimento na PUC-SP, de acordo com suas 

características. Nos novos cursos, caso haja particularidades decorrentes da 

área de conhecimento e do perfil do egresso a ser formado, a PUC-SP 

ampliará seu corpo técnico, para, assim, viabilizar as novas propostas.  Em 

cada Projeto Pedagógico, deverão ser explicitados os técnicos necessários à  

implantação do Curso. 

 

11. Perfil Docente 

 
De acordo com o parecerista do Conselho Nacional de Educação, Francisco 

Cordão, o docente de cursos superior de tecnologia deve possuir dois 

requisitos iniciais: formação mínima exigida para a docência no nível superior 

conforme LDB e formação profissional equivalente ou preponderante à 

produção acadêmica. Sendo o curso subdividido em eixo humanista, com 

disciplinas de formação mais abrangente e disciplinas de formação técnica, no 

que diz respeito à formação acadêmica mínima para a docência, em um 

primeiro momento, exige-se do docente de disciplinas técnicas  a graduação. 

 

Dessa forma, a definição da formação profissional torna-se um elemento 

importante no perfil do docente, equivalente à sua experiência no campo de 

atuação do curso em questão. Essa experiência pode ser medida a partir da 

sua produção técnica, específica na área que vai lecionar; experiência 

profissional, de atuação, em organizações: públicas, privadas, ONGs etc..; 
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prática interdisciplinar materializada por meio da produção técnica e 

acadêmica; trabalhos em equipe; liderança de projetos entre outras. O docente, 

que tenha a experiência profissional acima definida,  está apto a lecionar nessa 

modalidade de curso.  

 

Esse perfil começa a configurar uma nova função dentro da universidade, a do 

professor especialista, que não possui, necessariamente, titulação acadêmica 

(mestrado, doutorado etc.), mas que tem em sua formação profissional o 

acúmulo de conhecimentos e experiências necessários para formar o egresso 

do curso superior em tecnologia. Naturalmente, o professor que associar tal 

formação com aquela oriunda da carreira acadêmica também estará apto à 

docência nos cursos superiores de tecnologia. 

 

12. Expedição de diploma e certificados  
 

De acordo com o artigo 4º da Resolução CNE/CP 3/96, os cursos superiores 

de tecnologia são cursos de graduação, com características especiais, e 

obedecerão a diretrizes contidas no Parecer CNE/CES 436/2001 e conduzirão 

à obtenção de diploma de Tecnólogo. Assim, ao final do curso, o aluno 

receberá o diploma que lhe confere o título de tecnólogo em uma dada área do 

conhecimento.   

 

Além desse diploma, os alunos dos Cursos Superiores de Tecnologia, de 

acordo com seus projetos pedagógicos e organização curricular, ao concluírem 

módulos, poderão receber, caso desistam de completar o curso, certificados 

intermediários, que equivalerão a cursos de extensão. Esses certificados 

também podem ser obtidos por profissionais que se interessem por cursar 

apenas alguns módulos do Curso, como forma de investir em sua formação 

continuada.  

 

Poderão também matricular-se em atividades pedagógicas dos Cursos 

Superiores de Tecnologia estudantes dos bacharelados, como uma das 

possibilidades de realização de atividades complementares.     
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13. Articulação do Ensino e da Pesquisa nos Cursos Superiores de 
Tecnologia 

 

Ao reconfigurar o ensino e a aprendizagem  pela introdução do aluno nas 

práticas de produção de conhecimentos, dele exigindo o desenvolvimento de 

habilidades crítico-reflexivas, a pesquisa nos cursos superiores de tecnologia 

adquire três funções: 1) função pedagógica em duas direções: a) superação do 

modelo pedagógico de transmissão do conhecimento; b) alimentação e 

reinterpretação dos módulos do curso; 2) função crítico-social: responder por 

rupturas com os conhecimentos pré-estabelecidos e pela busca de respostas a 

novos e velhos problemas que se colocam como desafio para os homens 

contemporâneos. Dessa forma, a pesquisa dá suporte à ressignificação da 

extensão; 3) função operacional: formação de profissional capaz de produzir 

novas tecnologias à luz das necessidades sociais e humanas e de aplicar e 

difundir as tecnologias de forma inovadora no desempenho profissional.      

 

14. Do Estágio  
 

O estágio não é obrigatório nos Cursos Superiores de Tecnologia, mas é 

dimensão relevante do processo de formação do aluno, ficando sua inserção 

no projeto pedagógico atrelada às especificidades de cada área de 

conhecimento.  

 

As regras que regulam o estágio, no caso de ele ser obrigatório, devem estar 

explicitadas no projeto pedagógico do curso em consonância  com a política de 

estágio da Universidade.  

 

15. Do Trabalho de Conclusão de Curso 
 

Nos Cursos Superiores de Tecnologia da PU-CSP, o trabalho de conclusão de 

curso é obrigatório, estando a modalidade de trabalho solicitada relacionada à 

natureza de cada curso e às especificidades de sua área epistemológica de 

pesquisa. Nesse sentido, caberá ao aluno, no transcorrer de sua graduação, 

elaborar um projeto com temáticas e objetivos concernentes ao escopo do 
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currículo que está cursando e solicitar a indicação de um professor do curso e 

do quadro permanente da Universidade para, sob sua orientação e 

responsabilidade, desenvolver um Trabalho de Conclusão de Curso. 
 

16. Do Sistema de Gestão Acadêmica  
 

16. 1  Dos colegiados de Coordenação 
 

São colegiados de Coordenação a Coordenação Geral do Projeto Institucional 

dos Cursos Superiores de Tecnologia da Universidade e as Coordenações 

Didáticas dos Cursos Superiores de Tecnologia, sendo essas últimas eleitas de 

acordo com as normas previstas no Regimento Geral e no Estatuto da PUC-

SP. 
 
Aos colegiados referidos no item anterior, dentro da esfera de suas respectivas 

competências, caberá a gestão acadêmica deste Projeto Institucional. 
 
A Coordenação Geral e as Coordenações Didáticas dos Cursos Superiores de 

Tecnologia, nos seus respectivos níveis de atuação, terão competência 

deliberativa na execução dos projetos e programas aprovados pelas instâncias 

competentes da Universidade. 
 
A Coordenação Geral, do ponto de vista deliberativo, estará subordinada ao 

Conselho de Ensino e Pesquisa. As Coordenações Didáticas, aos respectivos 

Conselhos Departamentais das Faculdades, responsáveis pelo curso. Do ponto 

de vista da gestão, o Coordenador Geral estará vinculado à Vice-Reitoria 

Acadêmica e os Coordenadores, aos respectivos Diretores das Faculdades. 

 
Cada Colegiado terá representantes discentes, até 1/5 de sua composição, 

indicados pelos pares. 
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16.2 Da Coordenação Geral do Projeto Institucional 
 
A Coordenação Geral do Projeto Institucional será constituída pelos 

Coordenadores dos Cursos Superiores de Tecnologia. 

 

A Coordenação geral deverá propor aos órgãos competentes da Universidade, 

de comum acordo com a CGE, a política de estágios dos Cursos Superiores de 

Tecnologia. 

 

A Coordenação Geral do Projeto Institucional terá as seguintes atribuições:  
 

I. analisar, permanentemente, as expectativas da sociedade em relação 

aos cursos superiores de tecnologia existentes na Universidade, com 

vistas a sua renovação, sua  atualização e, caso necessário, sua 

extinção ; 

II. responsabilizar-se pela implementação deste Projeto Institucional, bem 

como pela sua permanente atualização; 

III. velar pela observância deste Projeto Institucional por parte das 

Coordenações Didáticas; 

IV. definir, a cada ano letivo, de forma a integrar o planejamento geral das 

atividades dos cursos, a alocação das  horas destinadas às atividades 

didáticas, científicas e culturais, inclusive as de extensão; 

V. assegurar o planejamento dos currículos dos cursos superiores de 

tecnologia  considerando possíveis articulações com os de pós-

graduação, seqüenciais e de extensão, de forma indissociada da 

pesquisa e da extensão; 

VI. velar pelos padrões dos cursos Superiores de Tecnologia, promovendo 

avaliações periódicas e definindo orientações para a auto-avaliação dos 

cursos;  

VII. indicar as medidas necessárias à superação das deficiências sugeridas 

por essas avaliações; 

VIII. definir, a partir deste Projeto Institucional e das definições do Conselho 

de  Ensino e Pesquisa, normas e orientações técnicas para o 
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planejamento dos currículos Superiores de Tecnologia, de modo a 

assegurar: 

       a)   a integração entre o eixo humanista e o eixo tecnológico; 

b) a elaboração dos planos dos cursos constituídos do conjunto de 

atividades sistemáticas, isto é, conteúdos curriculares dos 

programas de formação das disciplinas, atividades didáticas, 

científicas e culturais, prática, estágio supervisionado e outros; 

c) a elaboração dos programas de formação das disciplinas   

abrangidos pelos projetos pedagógicos, contendo, pelo menos, 

os objetivos gerais e específicos, conteúdos programáticos, 

atividades, metodologia e bibliografia básica e complementar. 

IX. apreciar e aprovar no seu nível de competência e como instância 

intermediária entre os Colegiados dos Centros Universitários e o 

Conselho de Ensino e Pesquisa, as propostas de projetos pedagógicos, 

com suas organizações curriculares, elaboradas pelas Coordenações 

Didáticas, tanto na criação quanto nas alterações de tais propostas, 

observado o item 4.1.6; 

X. constituir comissões internas, no âmbito de sua competência; 

XI. aprovar propostas de linhas e grupos de pesquisa formuladas pelos 

Departamentos a partir da política de pesquisa e encaminhadas pelas 

Coordenações Didáticas, submetendo-as à aprovação final do Conselho 

de Ensino e Pesquisa; 

XII. decidir sobre casos omissos, ouvindo instâncias superiores, quando 

couber; 

XIII. exercer outras atribuições definidas pelo Conselho de Ensino e Pesquisa 

no âmbito da formação e capacitação de docentes da educação básica 

em geral e inerentes à natureza do órgão. 

 
16.3 Da Coordenação Didática do Curso dos Cursos Superiores de 

Tecnologia 
 
A Coordenação Didática do Curso Superior de Tecnologia  será formada pelos 

professores que constituem os dois eixos dessa formação: o humanista e o 

tecnológico.  
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A Coordenação Didática dos Cursos Superiores de Tecnologia terá as 

seguintes atribuições:  

 
I. elaborar os projetos pedagógicos dos cursos, observando as 

normas previstas no Projeto Pedagógico Institucional   para a 

organização curricular dos Cursos Superiores  de Tecnologia;  

II. manter sempre atualizado o projeto pedagógico do curso, com as 

informações didático-pedagógicas necessárias, de modo a dispor 

de parâmetros e dados básicos para a avaliação do processo de 

ensino-aprendizagem, observado o disposto no item 3.5.2; 

III. elaborar, a partir do projeto pedagógico e da organização 

curricular, o plano de curso, constituído do conjunto de atividades 

sistemáticas, inclusive as atividades didáticas, científicas e 

culturais, estágios, práticas e outros; 

IV. observar, no desempenho das atribuições dos itens anteriores, os 

pressupostos e princípios para a formação universitária e 

profissional previstos no Regimento Geral e neste Projeto 

Institucional;  

V. assegurar o cumprimento dos trabalhos acadêmicos programados 

para o período letivo no âmbito do ensino; 

VI. decidir questões de ordem didática e pedagógica do curso; 

VII. incentivar e propor medidas para o desenvolvimento da pesquisa 

com foco no processo de ensino e de aprendizagem; 

VIII. propor alterações curriculares do próprio curso; 

IX. exercer outras atribuições inerentes à natureza das suas funções 

ou previstas no Regimento Geral  ou, ainda, definidas pela 

Coordenação Geral. 

 

O projeto pedagógico, o plano de curso e a avaliação de que tratam os incisos I 

e II do item 4.3.2 deverão ser apreciados pela Coordenação Geral do Projeto 

Institucional.  
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16.4 Do Coordenador da Coordenação Geral do Projeto Institucional e do 
Coordenador da Coordenação Didática dos Cursos Superiores de 
Tecnologia  

  

A Coordenação Geral terá um Coordenador e um Vice escolhidos pelos seus 

membros e nomeados pela Reitoria. 

 

O Coordenador Geral e o seu Vice exercerão mandato de 02 (dois) anos. 

 

São atribuições do Coordenador da Coordenação Geral do Projeto 

Institucional:  

 

I. convocar e presidir reuniões da Coordenação Geral do Projeto 

Institucional; 

II. participar do Conselho de Ensino e Pesquisa; 

III. definir e supervisionar, a partir do Projeto Pedagógico dos cursos, 

as orientações gerais para que os eixos, módulos e núcleos 

cumpram suas finalidades;  

IV. assegurar a integração entre os eixos, módulos e núcleos com 

Estágio Supervisionado, quando houver; 

V. assegurar, no processo de planejamento curricular, a observância 

das diretrizes curriculares nacionais, das normas dos regimes 

didático e escolar da Universidade e deste Projeto Institucional e 

das Diretrizes para a Graduação, previstas no Projeto Pedagógico 

Institucional (PPI) da PUC-SP; 

VI. assegurar o cumprimento das funções da Coordenação Geral, 

bem como das suas decisões; 

VII. coordenar as ações dos Coordenadores dos Cursos Superiores 

de Tecnologia para implementação deste Projeto Institucional dos 

Cursos Superiores de Tecnologia; 

VIII. responder pelo expediente da Coordenação Geral; 

IX. organizar a pauta das reuniões da Coordenação Geral, 

providenciando as informações, dados ou estudos necessários à 

decisão de cada assunto; 
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X. exercer outras atribuições inerentes à natureza das suas funções. 

 

O Coordenador da Coordenação Didática e o seu Vice exercerão mandato de 

02 (dois) anos.  
 
São atribuições do Coordenador da Coordenação Didática: 
 

I. convocar e presidir as reuniões da Coordenação Didática do Curso 

Superior de Tecnologia;  

II. convocar reuniões da Comissão Didática; 

III. participar do Conselho Departamental; 

IV. assegurar, no processo de planejamento curricular, a observância 

das diretrizes curriculares nacionais de cada curso, das normas 

dos regimes didático e escolar da Universidade e deste Projeto 

Institucional e das Diretrizes para a Graduação, previstas no 

Projeto Pedagógico Institucional (PPI) da PUC-SP; 

V. assegurar o cumprimento das funções da Coordenação Didática do 

Curso Superior de Tecnologia, bem como de suas decisões;  

VI. coordenar a organização e a viabilização das atividades 

acadêmicas e suas respectivas cargas e horários, observando-se o 

Calendário Geral da Universidade; 

VII. solicitar das Faculdades os professores necessários às atividades 

acadêmicas, encaminhando as informações fundamentais sobre o 

projeto pedagógico, a organização curricular e o plano de curso; 

VIII. resolver questões relativas ao regime escolar dos alunos; 

IX. definir os planos de adaptação curricular dos alunos transferidos, 

reoptantes e outros; 

X. organizar a pauta das reuniões da Coordenação Didática, 

providenciando as informações, dados ou estudos necessários à 

decisão de cada assunto; 

XI. atender alunos e professores sobre assuntos de natureza didática 

e pedagógica, relacionados ao curso; 

XII. exercer outras atribuições inerentes à natureza das suas funções. 
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A solicitação de que trata o inciso VII será feita obrigatoriamente à Faculdade 

cujo Departamento abrange epistemologicamente o item programático de 

formação previsto na organização curricular ou no plano do curso, em 

coerência com o projeto pedagógico. 
 
17.  Das disposições transitórias  
 
Na fase de implantação dos Cursos Superiores de Tecnologia, os projetos 

deverão ser acompanhados pelos pareceristas do CEPE, por meio de relatórios 

elaborados pela Coordenação de Curso e encaminhados semestralmente a 

esses pareceristas.  

  

18. Roteiro para formatação do Projeto Pedagógico de Curso 
 
Como cursos de graduação, os Cursos Superiores de Tecnologia, na 

apresentação de  seus projetos pedagógicos deverão seguir o roteiro proposto 

no PPI da PUC-SP. Dessa forma, deverão constar  os seguintes itens, 

previstos no artigo 8º da resolução CNE/CP 03/02, a saber: 

I. Justificativas e objetivos 

II. Requisitos de acesso 

III. Perfil profissional a ser formado, definindo claramente as competências   

profissionais a serem desenvolvidas  

IV. Organização curricular estruturada para o desenvolvimento das 

competências profissionais, com indicação da carga horária adotada e 

dos planos de realização de estágio profissional supervisionado e de 

trabalho de conclusão de curso, se requeridos  

V. Critérios e procedimentos de avaliação da aprendizagem 

VI. Critérios de aproveitamento e procedimentos de avaliação de 

competências profissionais anteriormente desenvolvidas 

VII. Pessoal técnico e docente 

VIII. Explicitação de diploma e certificados expedidos 
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