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1 INTRODUçÃO
O Centro Universitário do Instituto Mauá de Tecnologia
é mantido pelo Instituto Mauá de Tecnologia – IMT, entidade
de direito privado, sem fins lucrativos, fundada
em 11 de dezembro de 1961.

1.1 Palavra do Reitor
O Centro Universitário do IMT – CEUN–IMT
oferece cursos de graduação em Administração,
Design, Engenharia de Alimentos, Engenharia Civil,
Engenharia de Computação, Engenharia de Controle
e Automação, Engenharia Elétrica, Engenharia
Eletrônica, Engenharia Mecânica, Engenharia de
Produção e Engenharia Química.
O CEUN-IMT tem por missão permanente
o aprimoramento e a atualização do ensino
e da pesquisa nas áreas científica,
do desenvolvimento tecnológico e da gestão.
O credenciamento e as avaliações periódicas
do Centro Universitário pelo Ministério
da Educação atestam a qualidade dos projetos
pedagógicos implantados, a qualificação
do corpo docente e as condições de trabalho acadêmico
oferecidas aos seus alunos.
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O Centro de Educação Continuada em Engenharia e Administração — CECEA e o programa
de mestrado em Engenharia oferecem aos formados em cursos de nível superior a oportunidade
de continuidade de seus estudos em programas de pós-graduação lato sensu e stricto sensu.
As unidades de ensino do CEUN-IMT oferecem aos alunos de todos os cursos
um ambiente propício ao desenvolvimento profissional com uma excelente
infraestrutura laboratorial, com corpo docente altamente qualificado e dedicado
ao processo de ensino-aprendizagem, à pesquisa tecnológica e ao exercício
da prática profissional. Todos os docentes possuem especialização ou titulação
de mestrado ou doutorado. Para o desenvolvimento de trabalhos acadêmicos
ou de pesquisa, os alunos e professores do Centro Universitário contam
com o acervo de moderna biblioteca e dispõem de um grande parque de laboratórios
e de uma infraestrutura de TI com modernos microcomputadores integrados
numa rede interna e conectados à Internet. O Centro Universitário conta
também com sistema de rede Wi-Fi.
A Coordenadoria de Estágios realiza a aproximação dos alunos com empresas,
orientando os alunos na obtenção de estágios profissionalizantes e os formandos
e formados na obtenção de empregos.
Convênios estabelecidos com instituições de ensino e pesquisa no exterior
têm propiciado oportunidades de experiências acadêmicas no exterior
por períodos de um semestre ou de um ano.
Os estudantes do Centro Universitário dispõem de áreas para o desenvolvimento de atividades
sociais (Centros Acadêmicos), esportivas (Centro de Esportes e de Atividades Físicas
e Associação Atlética Acadêmica) e de prática profissional (Empresa Júnior).
Prof. Dr. José Carlos de Souza Junior
Reitor do CEUN-IMT
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1.2 História da Mauá
Durante 1961, vários engenheiros e industriais, conscientes do reduzido número de engenheiros
e técnicos existentes no País, sentiram a necessidade de se criar uma entidade voltada ao ensino
de Engenharia para colaborar com o desenvolvimento tecnológico do Brasil.
Em 11 de dezembro de 1961 – Dia do Engenheiro – na sede do Instituto de Engenharia de São Paulo,
foi fundado o Instituto Mauá de Tecnologia – IMT, entidade civil e sem fins lucrativos mantenedora
da Escola de Engenharia Mauá, criada conjuntamente.
Em 15 de dezembro de 1961, ainda no Instituto de Engenharia de São Paulo, reuniu-se pela primeira
vez a Congregação Provisória da Escola de Engenharia Mauá. Em 13 de janeiro de 1962, ocorreu a posse
do prédio à Rua Frederico Alvarenga, 121, cedido em comodato pelo Governo do Estado de São Paulo,
onde, por muitos anos, havia funcionado o Colégio Estadual Presidente Roosevelt.
Em 1962, o Governo Federal autorizou o funcionamento dos cursos de Engenharia Mecânica,
Engenharia Elétrica, Engenharia Metalúrgica e Engenharia Química num total de 300 vagas.
Além desses quatro cursos iniciais, a Instituição oferece atualmente outros, como pode ser visto
neste Manual (item 16. Cursos).
Com o credenciamento do Centro Universitário do Instituto Mauá de Tecnologia – CEUN–IMT, em 04
de janeiro de 2000, a Escola de Engenharia Mauá passou a integrá-lo como uma de suas unidades,
com a Escola de Administração Mauá, que teve início em 1996.
O Centro Universitário do Instituto Mauá de Tecnologia passou a oferecer o curso de graduação
em Design, no Campus de São Caetano do Sul, em 2007.
No Campus de São Caetano do Sul estão a sede do Centro Universitário e o Centro de Pesquisas.
Nesse campus são oferecidos os cursos de Administração, Design e Engenharia, além de vários
cursos de pós-graduação.
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No Campus de São Paulo são oferecidos, no período noturno, cursos de pós-graduação nas áreas
de Administração, Engenharia e Gestão.
Parte da administração do Instituto Mauá de Tecnologia funciona no Campus de São Paulo e parte,
no de São Caetano do Sul.
Voltado especialmente para a área de aperfeiçoamento de profissionais, o Centro de Educação
Continuada em Engenharia e Administração (CECEA–IMT), atuando nos dois campi, foi criado
pela Mauá há quase 40 anos. É uma área específica da Instituição focada nas demandas
e nas necessidades de ensino, para atender o profissional de mercado. O CECEA tem como objetivo
possibilitar que o profissional se especialize no ramo em que atua e possa impulsionar sua carreira.

2 Centro Universitário
2.1 Estatuto e Regimento
Geral do Centro Universitário
O Estatuto do Centro Universitário define os seus princípios e a sua finalidade. Estabelece
a estrutura organizacional do Centro Universitário e define as competências e deveres
dos seus órgãos.
O Regimento Geral regulamenta o Estatuto do Centro Universitário e disciplina as atividades
acadêmicas, de pesquisa e administrativas dos diversos órgãos que o constituem.
A avaliação do desempenho escolar e outros assuntos pertinentes à vida acadêmica
são regulamentados por Resoluções Normativas baixadas pelos Órgãos Colegiados
do Centro Universitário.
A biblioteca “Eng. Álvaro de Souza Lima” dispõe de exemplares do Regimento Geral para consulta.
Os interessados podem solicitar cópia desse documento ou consultá-lo na rede Mauanet.
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2.2 Dirigentes do Centro
Universitário
Reitor – Professor Doutor José Carlos de Souza Junior
Pró-Reitor Acadêmico – Professor Doutor Marcello Nitz da Costa
Secretário Acadêmico – Danilo Longo Hataka
Secretária de Registros Acadêmicos – Simone Uzuelli Legutcke

3 Estrutura organizacional
A gestão do Centro Universitário é exercida pelo Conselho Superior – CONSU,
pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE e pela Reitoria.
A constituição e as competências do CONSU, do CEPE, da Reitoria
e dos coordenadores dos Cursos e Programas de Pós-Graduação
estão descritas no Regimento Geral do Centro Universitário.

3.1 Conselho Superior – CONSU
O Conselho Superior é o órgão máximo de natureza consultiva, deliberativa, jurisdicional,
normativa e recursal do Centro Universitário. Reúne-se ordinariamente duas vezes por ano,
na segunda quinzena de março e de novembro.
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3.2 Conselho de Ensino, Pesquisa
e Extensão – CEPE
O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão é o órgão de supervisão do ensino, da pesquisa
e da extensão do Centro Universitário, com atribuições deliberativas, normativas e consultivas.
Reúne-se ordinariamente em fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro.

3.3 Reitoria
A Reitoria, órgão superior executivo do Centro Universitário, é constituída pelo Reitor, pelo Pró-Reitor
e pelo Secretário Acadêmico.

3.4 Coordenadores de curso
CURSOS

PROFESSORES

Administração

Ricardo Balistiero

Design

Claudia Alquezar Facca

Engenharia de Alimentos

Eliana Paula Ribeiro

Engenharia Civil

Cássia Silveira de Assis

Engenharia de Computação

Everson Denis

Engenharia de Controle e Automação

Fernando Silveira Madani

Engenharia Elétrica

Wânderson de Oliveira Assis

Engenharia Eletrônica

Wânderson de Oliveira Assis

Engenharia Mecânica

Joseph Youssif Saab Junior

Engenharia de Produção

Antonio Carlos Dantas Cabral

Engenharia Química

Luciano Gonçalves Ribeiro
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Além dos coordenadores de curso, o Centro Universitário conta com dois coordenadores de áreas. Um para o
Ciclo Básico da Engenharia e outro para Gestão e Humanidades para a Engenharia.
Ciclo Básico da Engenharia – Hector Alexandre Chaves Gil
Gestão e Humanidades para a Engenharia – Ricardo Balistiero

3.5 Coordenadorias de pós-graduação
e mestrado
Coordenador de pós-graduação lato sensu – Prof. Dr. Júlio Cesar Lucchi
Coordenador de pós-graduação stricto sensu (mestrado) – Prof. Dr. Efraim Cekinski

4 Infraestrutura
4.1 Laboratórios
Os cursos oferecidos no Campus de São Caetano do Sul dispõem de modernos laboratórios, com área de
aproximadamente 9.000 m2, voltados para as atividades didáticas e de pesquisas.
A Instituição dispõe de aproximadamente 1.300 microcomputadores e 111 servidores que atendem às áreas
administrativa, didática e científico-tecnológica. A interligação com a internet é estabelecida por meio de um
link de 100 Megabits por segundo para o Campus de São Caetano do Sul. A interconexão entre os dois campi
(São Paulo e São Caetano do Sul) é de 10 Megabits por segundo, por rádio. O acesso à Internet sem fio (Wi-Fi) é
oferecido com capacidade de 80 Megabits por segundo para o Campus de São Caetano do Sul.
No Campus de São Caetano do Sul, aproximadamente 1.100 microcomputadores estão ligados à rede e
distribuídos para atendimento:
• aos alunos, para desenvolvimento de projetos e atividades em aula e extraclasse;
• à Biblioteca, para suporte aos serviços de atendimento aos alunos;
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•
•

aos professores, para o desenvolvimento de suas tarefas didáticas e para a realização de trabalhos
científicos;
às atividades administrativas.

4.2 Biblioteca
A Biblioteca “Eng. Álvaro de Souza Lima” é constituída por duas unidades:
•
•

Biblioteca Central (Campus de São Caetano do Sul)
Biblioteca Setorial (Campus de São Paulo)

A Biblioteca mantém um acervo de aproximadamente 75.000 títulos, permanentemente atualizado nas áreas
de atuação da Instituição, cumprindo o objetivo de suprir os seus corpos docente e discente com a literatura
indispensável ao desenvolvimento dos cursos ministrados.
O acervo da Biblioteca, especializado nas áreas de Administração, Design e Engenharia, está distribuído entre
a Biblioteca Central, no Campus de São Caetano do Sul, e a Biblioteca Setorial, no Campus de São Paulo.
A Biblioteca mantém acordos com diversas livrarias, as quais enviam regularmente, como demonstração,
as novidades bibliográficas nas áreas dos diversos cursos, para divulgação entre professores e alunos.
Também são adquiridos os periódicos de cada área de conhecimento em que o Instituto Mauá de Tecnologia
desenvolve atividades de ensino e pesquisa.
A Biblioteca, ainda, permite o acesso às bases de dados de periódicos em formato eletrônico, Normas Técnicas
e Comut e EEB (Empréstimo Entre Bibliotecas), um serviço que possibilita ao usuário o acesso aos recursos
informacionais de outras bibliotecas.

4.2.1 Espaço físico - Biblioteca
A Biblioteca Central dispõe de salas para:
• estudo individual;
• estudo coletivo;
• estudo em grupo;
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•
•
•
•
•
•
•
•

projeção de vídeo;
multimídia;
consulta à Internet e às bases de dados em CD-ROM;
acervo;
serviço de reprografia;
exposições;
auditórios;
sala Apple Santander.

4.3 Laboratório de computadores
O Centro Universitário dispõe de 20 laboratórios de informática, em salas climatizadas
e especialmente projetadas para o ensino com o auxílio da computação.
Os laboratórios contam com aproximadamente 500 computadores e neles são encontrados,
sempre à disposição dos alunos, os softwares mais utilizados, alguns de uso geral e outros de uso
especializado. Todos os computadores instalados nos laboratórios integram uma Rede Acadêmica
componente da Rede MAUAnet, a rede de todos os computadores do IMT (Intranet), que interliga
todos os computadores nos dois campi (São Paulo e São Caetano do Sul).

4.4 rede mauanet
O parque de computadores do IMT, cuja instalação se iniciou em 1971 com a aquisição do histórico
computador IBM 1130, é continuamente reformulado e ampliado.
Atualmente, o IMT possui 1.375 computadores e 111 servidores em rede, todos interligados à Rede MAUAnet,
Intranet do IMT, distribuídos em cinco redes lógicas: duas Redes Acadêmicas (875 computadores),
uma Rede de Pesquisa (180 computadores) e duas Redes Administrativas (320 computadores)
à disposição da comunidade Mauá, para o atendimento das necessidades de ensino, de apoio didático,
de pesquisas e das atividades administrativas.
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4.5 rede wi-fi
No Campus de São Caetano do Sul, o acesso à Internet sem fio (Wi-Fi) é oferecido em diversas áreas,
com capacidade de 80 Megabits por segundo. Por meio da rede, os usuários podem acessar e-mails,
sites de banco, Facebook, Twitter e outros.

4.5.1 como conectar-se
Nos locais em que a rede Wi-Fi está disponível, basta fazer o login com o e-mail preferencial e a senha
previamente cadastrados na página da MAUAnet.

4.6 centro de esportes
e atividades físicas
O Centro de Esportes e Atividades Físicas (CEAF) tem como objetivo prestar serviços para
a comunidade Mauá por meio de atividades físicas orientadas, lazer e competições esportivas,
visando à saúde, à qualidade de vida e à socialização. Sua infraestrutura conta com ginásio
poliesportivo, campo de futebol e piscina (não aquecida).
O CEAF desenvolve atividades físicas orientadas (aulas): tênis de campo, ioga, pilates, alongamento,
condicionamento físico, GAP, natação e hidroginástica. As modalidades de treinamento (Associação
Atlética Acadêmica Barão de Mauá) são: futebol de campo (masculino), futsal (masculino e feminino),
basquetebol (masculino e feminino), handebol (masculino e feminino), voleibol (masculino e feminino),
rugby (masculino e feminino), judô (masculino e feminino), jiu-jitsu (masculino e feminino) e tênis
de mesa (masculino e feminino). Para todas as atividades (aulas e treinamentos) é obrigatória
a apresentação de exame médico, informando que o aluno está apto a realizar atividades físicas.
Para natação, no atestado deve constar que está apto a frequentar a piscina. A validade é do ano vigente.
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4.7 Centro Acadêmico
O Centro Acadêmico Escola de Engenharia Mauá (CAEEM), fundado em 30 de agosto de 1962, é o órgão oficial
de representação dos alunos do CEUN-IMT.
Na sede do CAEEM, com aproximadamente 300 m2 de área útil, há um Centro de Convivência, local onde
os alunos se reúnem para lazer. Nele há uma sala com aparelho de TV de 52 polegadas e DVD, uma papelaria e
um grande espaço com mesas e cadeiras para convívio no dia a dia.

4.8 Serviços de alimentação
O Campus de São Caetano do Sul conta com um restaurante, duas lanchonetes e um quiosque.

4.9 Postos Bancários
No Campus de São Caetano do Sul estão instalados um posto bancário do Santander e três caixas eletrônicos:
Itaú, Santander e Banco 24 horas.

4.10 Salas de Estudos
Na Biblioteca, há uma ampla sala com cabines para estudo individual e duas salas com mesas
para estudo em grupos.

14

4.11 Livraria
No Campus de São Caetano do Sul está instalada uma
livraria que atende as áreas de atuação da Instituição.

4.12 Estacionamento
O Campus de São Caetano do Sul dispõe
de estacionamento para 1.400 veículos, gratuito
para alunos, professores e funcionários.

4.13 Segurança
No Campus de São Caetano do Sul, a Mauá disponibiliza
segurança 24 horas por dia.
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5 Serviços
5.1 Seção de Registro
e Controle Acadêmico – SRC
Fone: (11) 4239-3124/3517/3121/3520
Horário de funcionamento: 2.ª a 6.ª feira, das 7h às 23h
e sábados, das 7h às 14h
Local: Bloco G – sala 7

5.1.1 Serviços disponíveis
mediante solicitação:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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carteira estudantil;
crachá para veículo;
diplomas / certificados / atestados e históricos escolares;
passe escolar;
reserva de salas;
trancamento de matrícula;
transferência de curso ou turno;
cancelamento de matrícula;
aproveitamento de estudos.

5.2 Secretaria
das Coordenadorias
Fone: (11) 4239-3008
Horário de funcionamento: 2.ª a 6.ª feira, das 7h às 23h
e sábados, das 7h às 14h
Local: Bloco G – sala 7

5.3 Bolsas de Estudo
e Crédito Educativo
5.3.1 Bolsa Melhor Aluno
Bolsa de 100% destinada ao melhor aluno de cada
série, concedida a partir da 2.ª série de todos os cursos
oferecidos pelo CEUN.

5.3.2 Bolsas Aluno Monitor
A dedicação do aluno monitor é de, no mínimo, 15 horas
por semana. O valor da Bolsa é corrigido anualmente,
pelo mesmo índice utilizado para reajuste das
mensalidades escolares. Em 2017, o valor da Bolsa
é de R$ 755,00 por mês.
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5.3.3 Bolsas de Iniciação Científica
O CEUN-IMT incentiva a formação científica de seus alunos e,
para isso, mantém um programa de iniciação científica. Os alunos
são selecionados diretamente por professores pesquisadores e
desenvolvem seu trabalho por até 12 meses. Uma Comissão
de Iniciação Científica do Centro Universitário encarrega-se
de distribuir as bolsas aos pleiteantes em períodos previamente
estabelecidos. Informações mais aprofundadas sobre o programa
de Iniciação Científica do CEUN-IMT podem ser obtidas no site
da Mauá. E-mail: iniciacaocientifica@maua.br

5.3.4 Bolsa Irmãos / Cônjuges/
Pai e Filho / Ex-alunos
Desconto de 10% para cada aluno. A solicitação deve ser feita
mediante preenchimento de requerimento por ocasião da matrícula.

5.3.5 Bolsa da Prefeitura
Municipal de São Caetano do Sul
Em decorrência de compromisso com a Prefeitura
de São Caetano do Sul, o IMT concede a alunos dos cursos
de Administração, Design e Engenharia, residentes no município
de São Caetano do Sul, bolsas de estudo no valor global
correspondente a 2% do número de alunos dos cursos de graduação.
A seleção dos alunos e a fixação da porcentagem de cada bolsa
são efetuadas pela Prefeitura de São Caetano do Sul.
A inscrição deve ser feita no início do ano letivo, diretamente
na Prefeitura. Mais informações pelo telefone (11) 4232-7199.
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5.3.6 Crédito Educativo (restituível)
O crédito pode ser concedido diretamente pelo Fundo para valores de até 50% da mensalidade.
Concessões acima dessa porcentagem devem ser aprovadas pela Superintendência Executiva do IMT.
A devolução é iniciada até um ano após a formatura e é efetuada em número de parcelas e em porcentagem
da mensalidade iguais aos do crédito concedido. O valor da restituição é calculado sobre a mensalidade vigente
na data da restituição. O contrato de concessão é renovável a cada ano e exige a indicação de um fiador.
Informações: Roberta, (11) 4239-3008 e Cristiane, (11) 4239-3010.
•

Fundo Mauá de Bolsas - FMB: atende solicitações de Crédito Educativo de alunos de todos os cursos
do Centro Universitário do IMT.

•

Fundo Dr. Alfredo Egydio Arruda Villela: criado com doação do Banco Itaú, atende solicitações de Crédito
Educativo somente de alunos do curso de Engenharia.

•

Fundo Gabriel Jorge Salomão: criado com doação da empresa “Saltum Participações
e Empreendimentos S.C. Ltda.”, atende solicitações de Crédito Educativo somente de alunos
da 1.ª série do curso de Engenharia.

5.4 Gerência Financeira
Fone: (11) 4239-3031
Horário de funcionamento: 2.ª a 6.ª feira, das 8h às 21h
Local: Bloco P – sala 15

19

5.5 Coordenadoria de estágios
Fone: (11) 4239-3030
Horário de funcionamento: 2.ª, 4.ª e 6.ª feira, das 8h às 18h, 3.ª e 5.ª feira, das 8h às 20h
Local: Bloco G – sala 7

5.6 Biblioteca
Fone: (11) 4239-3027
Horário de funcionamento: 2.ª a 6.ª feira, das 7h30 às 22h50 e sábados, das 8h30 às 18h
Local: Bloco V

6 Critérios de avaliação
do desempenho escolar
A avaliação do desempenho escolar é regulamentada pela Resolução Normativa RN CEPE 16/2014 e efetivada
por disciplina, por notas atribuídas na escala de zero a dez.
Essa avaliação pode ser realizada por “trabalhos e provas”, ou apenas por “trabalhos”, ou apenas por “provas”,
conforme estabelecido pelo Professor Responsável no Plano de Ensino da disciplina.
A Resolução Normativa RN CEPE 16/2014 pode ser visualizada pela MAUAnet / Secretaria – Arquivos / Pasta
Critérios de Avaliação (http://www.maua.br/mauanet.2.0/arquivos-secretaria)
O Plano de Ensino de cada disciplina também pode ser visualizado pela MAUAnet / Planos de Ensino das
Disciplinas (http://www.maua.br/mauanet.2.0/disciplinas).
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6.1 Provas Especiais
Resolução Normativa RN CEPE 16/2014 “Artigo 10 – Salvo os casos previstos em lei, não haverá
segunda chamada para as provas.”
Casos previstos em lei:
1) MOTIVOS MILITARES (Lei do Serviço Militar) - O aluno deverá apresentar o documento expedido
pelo órgão militar correspondente, no qual deverá constar a data e o horário da convocação;
2) GRAVIDEZ (Lei N° 6202, de 17.04.1975) - A partir do oitavo mês de gestação e durante três meses,
a estudante em estado de gravidez ficará assistida pelo regime de exercícios domiciliares instituído
pelo Decreto-lei número 1.044, 21 de outubro de 1969. O início e o fim do período em que é permitido
o afastamento serão determinados por atestado médico, em que deverão constar o mês de gestação
e o período de repouso. Em qualquer caso, é assegurado à estudante em estado de gravidez o direito
à prestação dos exames finais;
3) REPRESENTAÇÃO DESPORTIVA NACIONAL (Decreto N° 80.228, de 25.08.1977) - Em caso de participação
de estudantes de todos os níveis de ensino, integrantes de representação desportiva nacional, em competições
desportivas oficiais, será designada época especial para execução das provas durante o período de afastamento.
O aluno deverá apresentar o documento legal, expedido pelo Conselho Nacional de Desportos (CND) ou pela
Confederação, comprovando a data da convocação e da presença no evento;
4) AUDIÊNCIAS JUDICIAIS - O aluno convocado para audiência judicial tem direito a prova especial,
mediante requerimento, acompanhado da convocação e da comprovação do comparecimento;
5) COINCIDÊNCIA DE DATA E HORÁRIO - Havendo superposição de data e horário de provas
de disciplinas em que o aluno esteja matriculado, ele deverá realizar uma das provas e requerer
prova especial da outra disciplina.
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7 Corpo docente
A constituição do corpo docente da Mauá está disponível na página
http://www.maua.br/graduacao/corpo-docente

8 Atividades de Competição
Acadêmica
8.1 Aerodesign Mauá
As equipes são envolvidas em atividades desafiadoras que resultam em desenvolvimento de competências
dos alunos. Uma ou mais equipes são formadas anualmente, até abril, para competir com equipes de outras
Instituições de Engenharia do Brasil e do Exterior, geralmente em outubro. Alunos de todos os cursos podem
participar, já que a atividade é multidisciplinar e integradora de conhecimentos.

Competição
SAE Aerodesign
É uma competição que ocorre anualmente em São José dos Campos, dividida em duas partes: competição
de projeto, que consiste na apresentação e defesa (nas instalações do ITA) do projeto realizado, e competição
de voo, que ocorre nos dias subsequentes à competição de projeto, no aeroporto do CTA. O objetivo é projetar
e construir uma aeronave radiocontrolada, capaz de transportar em voo a maior massa e de apresentar a maior
eficiência estrutural possível (a menor massa própria com relação à massa útil transportada).
Contato: aerodesign@maua.br

22

8.2 Concreto Mauá
O objetivo dessa atividade é estimular os alunos a pensarem
sobre os diversos aspectos que envolvem o projeto
e a execução de obras em concreto, tais como sua segurança,
durabilidade, estética, funcionalidade, integração ao entorno
e impacto ao meio ambiente.

Competições
Aparato de proteção ao ovo
O desafio consiste em desenvolver um pórtico de concreto
armado, resistente ao impacto de um cilindro de 15 kg a
ser solto sobre esse pórtico, de diferentes alturas.
Sob o pórtico é posicionado um ovo cozido, representando
a vida humana. Dessa forma, os estudantes são estimulados
a refletir sobre a segurança das estruturas.
Concrebol
O concurso demanda conhecimento técnico e prático
para a construção de uma bola de concreto leve
de diâmetro próximo ao de uma bola de boliche.
Entre os objetivos da competição, estão: descrever
uma trajetória reta sobre uma prancha horizontal, impulsionada
por uma alavanca que lança a bola em direção ao gol na outra
extremidade da prancha, e apresentar o melhor desempenho
em teste de compressão.
COCAR
A competição consiste em testar a capacidade dos alunos
em criar objetos de concreto, resistentes e coloridos.
São analisadas as tonalidades, homogeneidade e resistência
no esforço de compressão (força axial).
Contato: concreto@maua.br
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8.3 Baja Mauá
Os objetivos da equipe Baja Mauá são projetar e construir um veículo para participação em competições offroad
em que são avaliados o desempenho do veículo e as soluções de engenharia utilizadas.

Competição
Baja SAE
As equipes participam de competições offroad organizadas pela SAE Brasil (Sociedade de Engenheiros da
Mobilidade). A principal competição ocorre anualmente em Piracicaba-SP e conta com a participação de cerca
de 80 veículos com equipes de aproximadamente 65 cursos de engenharia do Brasil e do exterior.

Contato: baja@maua.br

8.4 Robótica Mauá
Os objetivos da Robótica Mauá são: proporcionar aos alunos uma atividade para complementar seus estudos
nas áreas de robótica e inteligência artificial; estimular e impulsionar pesquisas envolvendo áreas como
robótica, computação, eletrônica, automação, inteligência artificial, processamento de imagem e mecânica.

Competições
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)
•
•
•

Futebol de robôs: Categoria “IEEE Very Small Robot Soccer”;
IEEE Standard Education Kits (anteriormente conhecida como competição de robôs LEGO – “LEGO 		
Beginners”);
IEEE Open (Categoria Livre, anteriormente conhecida como categoria “Advanced”).

RoboCup
•
•
•
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Humanoid RoboCup;
RoboCup SSL (“Small Size League”), também conhecida como categoria F-18;
Simulação de futebol de robôs – “RoboCup Soccer Simulation 2D”;

•
•

Simulação de futebol de robôs – “RoboCup Soccer Simulation 3D”;
Simulação de Resgate: “Robot Rescue Simulation” e “Rescue Simulation Virtual Robots”.

Competições da Robocore
•
•
•
•
•

Combate de Robôs (categorias Beetleweight, Hobbyweight, Featherweight e Middleweight);
Sumô de robôs (Sumô LEGO, Sumô Autônomo e Sumô RC);
Hockey;
Seguidor de Linha;
Robô Trekking.

Contato: robotica@maua.br

8.5 EcoMauá
Essa atividade consiste em envolver os futuros engenheiros e designers no desafio de criar veículos mais
econômicos e ecológicos. No projeto, além da eficiência energética, questões como inovação tecnológica,
segurança do piloto e impacto ambiental são determinantes para a avaliação das equipes.

Competição
Maratona Universitária da Eficiência Energética
A competição é dividida em três modalidades: gasolina, elétrica e etanol. Nas modalidades gasolina e etanol,
as equipes campeãs serão as que consumirem menos combustível, após completar oito voltas no cartódromo,
com uma velocidade média mínima de 24 km/h. Já na modalidade elétrica, o objetivo é completar
o mesmo percurso com o menor consumo de energia elétrica fornecida por uma bateria, a uma velocidade
mínima de 15 km/h.

Contato: ecomaua@maua.br
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8.6 Mauá Racing
Nessa atividade, os alunos trabalham num projeto de veículo do estilo Fórmula, com motor quatro tempos
de até 610 cm3, desde a concepção até a sua construção, empregando conhecimentos sobre Design,
Administração, Engenharia e pilotagem.

Competição
Fórmula SAE
É uma competição automobilística estudantil promovida pela SAE Brasil. Durante os quatro dias da competição,
as equipes realizam provas estáticas (inspeção técnica, avaliação de custos e manufatura, apresentação e
projeto) e dinâmicas (aceleração, frenagem, enduro, dirigibilidade). O primeiro colocado na disputa conquista o
direito de representar o Brasil na Fórmula SAE internacional.
Contato: formulamaua@maua.br

9 Semanas Profissionais
9.1 Semana de Engenharia Mauá
A Semana de Engenharia Mauá é um evento anual, organizado por uma comissão de alunos voluntários
e supervisionado por professores do CEUN-IMT. O evento, aberto também a estudantes do Ensino Médio
e de cursos de outras instituições de ensino, tem como objetivo expor novas tendências e tecnologias
aplicadas a diferentes áreas de atuação da Engenharia, promover a integração do meio acadêmico com o
segmento empresarial, além de propiciar o intercâmbio de conhecimentos e experiências. Durante o evento
são promovidos cursos, visitas a indústrias e palestras com profissionais renomados de diversas áreas da
Engenharia.

Contato: semanadaengenharia@maua.br
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9.2 Semana de Design
A Semana de Design é um evento anual, cujo objetivo é ampliar e atualizar os conhecimentos dos alunos sobre
as tendências e novas tecnologias desenvolvidas na área, no Brasil e no exterior, e promover o relacionamento
entre profissionais e estudantes.

Contato: semanadedesign@maua.br

9.3 Semana do Empreendedor Mauá
A Semana do Empreendedor Mauá é um evento anual promovido em setembro, com o objetivo de ampliar o
debate sobre temas atuais e de fazer com que profissionais que atuam no mercado compartilhem experiências
com os estudantes. A cada edição, importantes empresários e empreendedores têm marcado presença no
evento, durante o qual são promovidos cursos e palestras com profissionais renomados do mercado.

Contato: semanadoempreendedor@maua.br

10 Exposição de Trabalhos de
Conclusão de Curso - EUREKA
A Eureka, exposição dos trabalhos de conclusão de curso dos formandos do Centro Universitário, é realizada
no Campus de São Caetano do Sul, com o objetivo de divulgar os projetos dos estudantes para empresas de
diversos segmentos, como também fazer uma conexão entre o meio acadêmico e o empresarial. É aberta
gratuitamente à visitação pública.
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11 Projeto Social - PROALFA
Resultado de convênio entre a Prefeitura de São Caetano do Sul e o Instituto Mauá de Tecnologia,
o Projeto de Alfabetização de Jovens e Adultos - PROALFA teve início em 1999 com o objetivo de erradicar
o analfabetismo no município. O programa conta com a participação de alunos da Mauá que atuam
como orientadores de classes. Há uma turma de deficientes auditivos, com uma professora especialista
que desenvolve um trabalho diferenciado de alfabetização utilizando a Linguagem Brasileira de Sinais (Libras).
O PROALFA utiliza diversas atividades com o objetivo de facilitar a alfabetização, por meio da integração
dos alunos, alguns octogenários, com a comunidade.

12 Órgãos Estudantis Mauá
12.1 Associação Atlética Acadêmica
Barão de Mauá - AAABM
A AAA Barão de Mauá representa os alunos do CEUN nos campeonatos esportivos universitários, promove
torneios e possibilita ao aluno seu desenvolvimento em diversas modalidades esportivas.

12.2 Centro Acadêmico
Órgão oficial de representação dos alunos, tem como objetivo promover e incentivar relações entre seus
associados e os demais universitários por meio de eventos culturais, esportivos, científicos e tecnológicos.
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12.3 Representantes de turma
Eleito pelos colegas de turma, o representante tem como atribuições buscar soluções para os problemas
internos do curso, participar da elaboração dos horários de provas, auxiliar seus professores, transmitir
comunicados deles, sempre visando à melhor relação entre alunos e professores.

12.4 Comissão de formatura
Toda a organização e os custos dos eventos festivos de formatura são de responsabilidade dos próprios alunos,
que normalmente contratam empresas especializadas em formaturas.

13 Atividades Extracurriculares de
Educação Profissional e Empreendedora
13.1 Mauá Jr.
A Mauá Jr. tem por objetivo prestar serviços técnicos e científicos para a sociedade, estimulando nos alunos
o aprimoramento profissional e o desenvolvimento do espírito empreendedor.
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13.2 Enactus
A Enactus é uma organização internacional, sem fins lucrativos, com o intuito de incentivar estudantes
e líderes de empresas comprometidos com ações empreendedoras para transformar vidas e contribuir
para tornar o mundo mais sustentável.
O time Enactus Mauá tem o objetivo de tentar mudar pequenas realidades na sociedade, contando
com a colaboração da Instituição.

14 Programa de Apoio ao Aluno
O Programa de Apoio ao Aluno visa proporcionar aos alunos de todos os cursos, especialmente aos da primeira
série, apoio e orientação na adaptação e no desenvolvimento acadêmico.

Contato: apoio.aluno@maua.br

15 Aluno promotor
Alunos promotores atuam em eventos como visitas, feiras de profissões e palestras. Em agosto de cada ano é
efetuada pela Gerência de Marketing do IMT a seleção dos promotores.
Contato: relacionamento@maua.br
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16 Cursos
16.1 Administração
Coordenador do curso

Ricardo Balistiero

Conceito do curso

5

Conceito ENADE
Avaliação do Guia do Estudante

4 (conceito obtido pelo curso oferecido no Campus de São Paulo)
O curso do Campus de São Caetano do Sul realizou em 2015, pela primeira
vez, o exame do ENADE. O resultado oficial será divulgado até junho de 2017.
4 estrelas

O administrador é um profissional preparado para criar, empreender, desenvolver e gerenciar negócios
e empresas de forma ágil e flexível.
Para atingir os objetivos do negócio, o administrador tem sua formação voltada para exercer as atividades de:
•
•
•

empresário - idealiza e realiza seus próprios objetivos e negócios;
executivo (presidente, diretor, gerente) - determina estratégias, táticas e operações para atingir
os objetivos da empresa;
consultor - proporciona suporte para os diversos setores da empresa e introduz novas tecnologias,
novos processos ou novas ideias.

Matutino
Duração: 4 anos
Horário: 07:40 às 13:00
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16.2 Design
Coordenadora do curso

Claudia Alquezar Facca

Conceito ENADE

3

Avaliação do Guia do Estudante

3 estrelas

O Bacharelado em Design da Mauá, oferecido desde 2007, possui ênfase em Design de Produto
e tem o objetivo de preparar profissionais que irão atuar na criação e no desenvolvimento de produtos
destinados à fabricação em escala industrial.
Segundo o International Council of Societies of Industrial Design (ICSID): “Design é uma atividade criativa
cuja finalidade é estabelecer as qualidades multifacetadas de objetos, processos, serviços e seus sistemas,
compreendendo todo seu ciclo de vida. Portanto, Design é o fator central da humanização inovadora
de tecnologias e crucial para o intercâmbio econômico e cultural. O vocábulo designer refere-se a um indivíduo
que pratica uma profissão intelectual, e não simplesmente quem oferece um negócio ou presta
um serviço para as empresas”.
O designer é um profissional com habilidades criativas voltadas para atender às necessidades dos usuários
e gerar soluções estéticas, técnicas e funcionais para produtos a serem fabricados em pequena, média
ou grande escalas. Com sólida formação técnica, raciocínio crítico e analítico, gosto pela experiência,
pela prática e pela pesquisa nas áreas de Design e Tecnologia, o designer é capaz de gerenciar pessoas,
com uma visão sistêmica de todo o processo de desenvolvimento de um produto, serviço ou sistema,
para uma melhoria contínua do que é oferecido à nossa sociedade.
O curso de Design da Mauá baseia-se em cinco áreas principais do conhecimento: Humanas, Projetos,
Tecnológica, Instrumental e Computacional. Os conhecimentos adquiridos no estudo de disciplinas
tecnológicas associados às atividades de projeto, criação e inovação permitirão o desenvolvimento
de um “Pensamento de Design”, gerando projetos de alta qualidade técnica e estética. Cada disciplina,
apesar de um enfoque particular, faz parte de uma rede que dá suporte para as disciplinas de projetos (Oficinas)
em todos os semestres.

Matutino
Duração: 4 anos
Horário: 07:40 às 13:00
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Noturno
Duração: 4 anos
Horário: 19:00 às 22:30

16.3 Engenharia
Coordenador do Ciclo Básico

Hector Alexandre Chaves Gil

O Ciclo Básico do curso de Engenharia reúne as disciplinas de ciências básicas das 1.ª e 2.ª séries, comuns
a todos os cursos de Engenharia. Essas disciplinas visam proporcionar uma base sólida de conhecimentos
indispensáveis à formação profissional do futuro engenheiro.

16.4 Engenharia de Alimentos
Coordenador do curso

Eliana Paula Ribeiro

Conceito ENADE

4

Avaliação do Guia do Estudante

4 estrelas

O engenheiro de alimentos está capacitado a trabalhar nas indústrias alimentícias e no correspondente setor
de serviços, na elaboração de projetos de instalações de processos de produção, desenvolvendo novos
produtos, além de atuar em pesquisa, consultoria e magistério.
Atua nas unidades da indústria alimentícia, supervisionando o uso adequado de tecnologias, equipamentos
e sua manutenção, desenvolvendo métodos, controlando a produção e garantindo a qualidade dos produtos.
O currículo escolar fornece amplos conhecimentos das ciências da Engenharia, apoiados numa sólida formação
em Matemática, Computação, Física, Química e Biologia. Além das atividades didáticas teóricas, é cumprido
um intenso programa prático no Laboratório Integrado de Engenharia de Alimentos, que dispõe
de uma instalação semi-industrial capaz de simular a obtenção de diversos produtos, como numa verdadeira
indústria. Conta, ainda, com Laboratórios de Fermentação e de Análise Sensorial.

Diurno
Duração: 5 anos
Horário: 26 horas/semana distribuídas de 2.ª a 6.ª entre 7:40 e 18:30
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16.5 Engenharia Civil
Coordenadora do curso

Cássia Silveira de Assis

Conceito ENADE

4

Avaliação do Guia do Estudante

3 estrelas

O engenheiro civil planeja, projeta, executa, supervisiona e fiscaliza os trabalhos relacionados com a construção,
operação e manutenção de edifícios, pontes, barragens, ferrovias, rodovias, hidrovias, túneis, aeroportos,
portos, usinas e obras similares.
Atua em empresas de construção civil, de materiais de construção, no serviço público, em bancos de
investimento, em instituições de pesquisa, em consultoria e no magistério.
A parte profissionalizante do curso de Engenharia Civil desenvolve um currículo abrangente, que confere ao
graduado plena capacitação para seu desenvolvimento profissional, qualquer que seja a área específica de
atuação que venha a abraçar.

Diurno
Duração: 5 anos
Horário: 26 horas/semana distribuídas
de 2.ª a 6.ª entre 07:40 e 18:30
e sábados entre 07:40 e 13:00*

Noturno
Duração: 5 anos
Horário: 26 horas/semana distribuídas
de 2.ª a 6.ª entre 19:00 e 22:30
e sábados entre 07:40 e 15:00*

Noturno
Duração: 6 anos
Horário: 20 a 24 horas/semana distribuídas
de 2.ª a 6.ª entre 19:00 e 22:30
e sábados entre 07:40 e 15:00*
* Pode haver oferta de atividades optativas ou de dependência fora dos horários apresentados.
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16.6 Engenharia de Computação
Coordenadora do curso

Everson Denis

Conceito ENADE

Ainda não foi avaliado

Avaliação do Guia do Estudante

Ainda não foi avaliado

A evolução do mercado de tecnologia da informação e informática aumentou a demanda por profissionais
aptos a desenvolverem atividades tanto na área de software, quanto na área de hardware e na integração
entre hardware e software.
O engenheiro de computação possui qualificação para atuar numa ampla gama de atividades na área de
Computação, abrangendo não apenas projetos e integração de sistemas computacionais (hardware e
software) e sistemas embarcados, como também mobilidade, comunicação de dados, telefonia, redes de
computadores, segurança da informação, consultoria, assistência técnica, marketing e vendas, além de poder
atuar também em pesquisa, consultoria e magistério. Ele é preparado para identificar tendências do mercado
de tecnologia da informação (TI), aplicando conceitos de TI verde e sustentabilidade.

Diurno
Duração: 5 anos
Horário: 26 horas/semana distribuídas
de 2.ª a 6.ª entre 07:40 e 18:30

16.7 Engenharia de Controle e Automação
Coordenador do curso

Fernando Silveira Madani

Conceito ENADE

4

Avaliação do Guia do Estudante

4 estrelas

A Engenharia de Controle e Automação é uma habilitação em área específica, com suas origens nas áreas
Elétrica e Mecânica.
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O engenheiro de controle e automação atua como elemento integrador entre essas duas áreas.
São áreas de atuação desse profissional: Controle de Processos, Automação Industrial, Robótica, Instrumentação,
Informática, Administração de Sistemas de Produção, Integração de Sistemas, Automação
de Escritórios ou Bancos e Sistemas Integrados de Manufatura.

Diurno
Duração: 5 anos
Horário: 26 horas/semana distribuídas
de 2.ª a 6.ª entre 07:40 e 18:30
e sábados entre 07:40 e 13:00*

Noturno
Duração: 5 anos
Horário: 26 horas/semana distribuídas
de 2.ª a 6.ª entre 19:00 e 22:30
e sábados entre 07:40 e 15:00*

Noturno
Duração: 6 anos
Horário: 20 a 24 horas/semana distribuídas
de 2.ª a 6.ª entre 19:00 e 22:30
e sábados entre 07:40 e 15:00*
* Pode haver oferta de atividades optativas ou de dependência fora dos horários apresentados.

16.8 Engenharia Elétrica
Coordenador do curso

Wânderson de Oliveira Assis

Conceito ENADE

4

Avaliação do Guia do Estudante

4 estrelas

Torna-se quase inconcebível a visão de um mundo sem a energia elétrica, que é a matéria-prima
do engenheiro eletricista. Anteriormente denominado engenheiro eletrotécnico, o atual engenheiro
eletricista atua na geração, distribuição e conversão eficiente da energia elétrica, além de atuar
em pesquisa, consultoria e magistério.
Muito além da geração convencional (hidráulica ou térmica), hoje é matéria obrigatória a análise
de fontes alternativas de energia (eólica, solar). Cada vez mais, as unidades geradoras de pequeno porte
estão presentes, levando a desafios crescentes na área de distribuição da energia, convergindo para redes
inteligentes e toda uma nova regulamentação do setor. Esses aspectos são ainda mais evidenciados
pela imensidão territorial de nosso país.
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Paralelamente, é cada vez mais comum, e sustentavelmente necessário, que sistemas motrizes
impulsionados por combustíveis fósseis sejam substituídos por motores elétricos, como presenciamos
na indústria dos meios de transporte.

Diurno
Duração: 5 anos
Horário: 26 horas/semana distribuídas
de 2.ª a 6.ª entre 07:40 e 18:30
* Pode haver oferta de atividades optativas ou de dependência fora dos horários apresentados.

16.9 Engenharia Eletrônica
Coordenadora do curso

Wânderson de Oliveira Assis

Conceito ENADE

4

Avaliação do Guia do Estudante

4 estrelas

A Engenharia Eletrônica permeia nosso cotidiano, presente nas mais diversas áreas: comunicações,
transporte, sistemas computadorizados, controle de processos, entretenimento, segurança, automação
predial, equipamentos médicos, entre muitas outras. Essa amplitude de aplicações faz do engenheiro
eletrônico um profissional de formação ampla e diversificada, preparado para assumir projetos
que vão desde imensas redes de comunicação até minúsculos circuitos eletrônicos, além de poder
atuar em pesquisa, consultoria e magistério.

Diurno
Duração: 5 anos
Horário: 26 horas/semana distribuídas
de 2.ª a 6.ª entre 07:40 e 18:30
* Pode haver oferta de atividades optativas ou de dependência fora dos horários apresentados.
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16.10 Engenharia Mecânica
Coordenador do curso

Joseph Youssif Saab Junior

Conceito ENADE

4

Avaliação do Guia do Estudante

3 estrelas

O crescimento industrial levou o País a um estágio tecnológico no qual a Engenharia Mecânica tem atuação
preponderante no desenvolvimento, na manufatura, na operação e na administração do processo produtivo.
O engenheiro mecânico projeta e constrói máquinas, equipamentos e instalações, bem como desenvolve
processos e dispositivos para a fabricação e controle de qualidade do produto final, além de atuar em pesquisa,
consultoria e magistério. Tem participação importante nas atividades de Engenharia de Manutenção.
Além das atividades profissionais específicas nas indústrias mecânicas, nas áreas de projeto, produção
e manutenção, desempenha papéis também em empresas de consultoria e assessoria, em instituições
científicas e de pesquisa e no magistério. O curso de Engenharia Mecânica tem forte componente
de atividades de projetos com o uso de computador e práticas em laboratórios.

Diurno
Duração: 5 anos
Horário: 26 horas/semana distribuídas
de 2.ª a 6.ª entre 07:40 e 18:30
e sábados entre 07:40 e 13:00*

Noturno
Duração: 5 anos
Horário: 26 horas/semana distribuídas
de 2.ª a 6.ª entre 19:00 e 22:30
e sábados entre 07:40 e 15:00*

Noturno
Duração: 6 anos
Horário: 20 a 24 horas/semana distribuídas
de 2.ª a 6.ª entre 19:00 e 22:30
e sábados entre 07:40 e 15:00*
* Pode haver oferta de atividades optativas ou de dependência fora dos horários apresentados.
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16.11 Engenharia de Produção
Coordenador do curso

Antonio Carlos Dantas Cabral

Conceito ENADE

3

Avaliação do Guia do Estudante

3 estrelas

A Engenharia de Produção é definida pelo MEC como uma habilitação específica. Sua origem pode estar
nas diversas áreas de Engenharia: Mecânica, Elétrica, Química, Civil, entre outras.
O curso de Engenharia de Produção tem currículo semelhante ao da Engenharia Mecânica até a 2.ª série.
A partir da 3.ª, passa a se diferenciar, devido à presença de disciplinas focadas nos sistemas e processos
de produção como: planejamento e controle de produção, controle de qualidade, projeto de produto
e da fábrica e pesquisa operacional.
Pode-se dizer que a Engenharia de Produção é a atividade pela qual os recursos são utilizados de forma
controlada e otimizada para transformar matérias-primas em produtos (bens de consumo ou de capital).

Diurno
Duração: 5 anos
Horário: 26 horas/semana distribuídas
de 2.ª a 6.ª entre 07:40 e 18:30
e sábados entre 07:40 e 13:00*

Noturno
Duração: 5 anos
Horário: 26 horas/semana distribuídas
de 2.ª a 6.ª entre 19:00 e 22:30
e sábados entre 07:40 e 15:00*

Noturno
Duração: 6 anos
Horário: 20 a 24 horas/semana distribuídas
de 2.ª a 6.ª entre 19:00 e 22:30
e sábados entre 07:40 e 15:00*
* Pode haver oferta de atividades optativas ou de dependência fora dos horários apresentados.
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16.12 Engenharia Química
Coordenador do curso

Luciano Gonçalves Ribeiro

Conceito ENADE

3

Avaliação do Guia do Estudante

3 estrelas

Ao estudante de Engenharia Química a Escola oferece condições para o desenvolvimento de uma sólida base
técnico-científica, para a formação necessária à execução das atividades típicas do engenheiro químico, como:
controle e administração de processos de fabricação, visando à otimização da produtividade, da qualidade
do produto, da segurança operacional e da disposição de efluentes industriais; operação de unidades fabris;
execução de projetos, construções e montagens de unidades de produção; assistência técnica ao consumidor;
controle e garantia de qualidade; pesquisa e desenvolvimento de produtos e suas aplicações técnicas;
processos de fabricação de aproveitamento de resíduos industriais; docência.
O engenheiro químico tem campo de atuação nas indústrias: petroquímica, de produtos intermediários,
polímeros, química fina, inorgânica, polpa de celulose e papel, tintas, vernizes, explosivos, alimentos, tratamento
de águas, cerâmica, cimento, vidro, galvanoplastia; também pode atuar em pesquisa, consultoria e magistério.

Diurno
Duração: 5 anos
Horário: 26 horas/semana distribuídas
de 2.ª a 6.ª entre 07:40 e 18:30
e sábados entre 07:40 e 13:00*

Noturno
Duração: 5 anos
Horário: 26 horas/semana distribuídas
de 2.ª a 6.ª entre 19:00 e 22:30
e sábados entre 07:40 e 15:00*

Noturno
Duração: 6 anos
Horário: 20 a 24 horas/semana distribuídas
de 2.ª a 6.ª entre 19:00 e 22:30
e sábados entre 07:40 e 15:00*
* Pode haver oferta de atividades optativas ou de dependência fora dos horários apresentados.
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17 Mapa de localização do Campus
de São Caetano do Sul
Praça Mauá, 1 - CEP: 09580-900 - São Caetano do Sul - SP - Brasil
Telefones: (11) 4239-3000 / 0800 019 3100 - Fax: (11) 4239-3131

Faça um tour virtual pela Mauá.
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0800 019 3100

