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Plano de Curso
Curso: ESPECIALIZAÇÃO EM QUÍMICA TÊXTIL
I.

Apresentação

O presente curso de especialização, em nível de pós-graduação lato sensu presencial, é
oferecido pela Faculdade Tecnológica SENAI Antoine Skaf, instituição de ensino superior ou
credenciada para atuar nesse nível educacional, independendo de autorização, reconhecimento e
renovação de reconhecimento, atendendo ao disposto na Resolução CNE/CES nº 1, de 8 de
junho de 2007.
As pós-graduações lato sensu compreendem programas de especialização e incluem os cursos
designados como MBA - Master Business. Estes cursos possuem duração mínima de 360 horas
e, ao final do curso, o aluno obtêm certificado e não diploma, ademais são abertos a candidatos
diplomados em cursos superiores e que atendam às exigências das instituições de ensino - art.
44, III, Lei nº 9.394/1996.

II. Justificativa
O Portal PROTEC, 17 de Março de 2011 aponta a Inovação e qualidade como os temas
preferenciais de capacitação do setor têxtil. O Brasil é o 5º maior produtor mundial de vestuário e
as tendências indicam para pesquisas com tecidos que mudam de cor, são imunes a manchas e
líquidos e as roupas são integradas a sistemas eletrônicos. Essas são algumas das apostas
tecnológicas feitas pelo Brasil apontadas no Panorama Setorial de Têxtil e Confecções,
produzidos pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) apresentado no
lançamento do Programa de Capacitação em Ferramenta de Qualidade e Inovação para o setor
têxtil, em Americana (SP-17/03/2011).
Segundo os organizadores daquele programa, é necessário que as empresas ligadas à Moda e
Vestuário, desenvolvam produtos e processos produtivos com o uso de novas tecnologias,
empreendedorismo e ferramentas de qualidade, para atender as novas demandas.
O Panorama Setorial da Cadeia Têxtil e Confecções faz parte da série Cadernos da Indústria,
publicado pela ABDI com a colaboração de um Comitê Gestor formado pelos principais atores
desta cadeia produtiva. O estudo fez um levantamento da situação atual, uma projeção para o
futuro e mostra as escolhas feitas pelo Brasil dentro das possibilidades levantadas. A expectativa
para o futuro é construir uma cadeia, em todos os seus elos, que não foque apenas a mão de obra
intensiva, mas que trabalhe pensando na funcionalidade, na interação com outros setores e na
criatividade tecnológica.
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O setor de têxtil e confecções está inserido na Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP),
lançada pelo Governo Federal em 2008, no âmbito de “Programas para fortalecer a
Competitividade”. Desde então, o setor obteve algumas conquistas, como a ampliação do
Empréstimo do Governo Federal, de R$ 10 milhões para R$ 20 milhões para produção de algodão
e do cartão do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) de R$ 250 mil
para R$ 500 mil com juros reduzidos de 1,13% para 1% ao mês e prazo de amortização de 36
para 48 meses. Além disso, também foi criado o Sistema Moda Brasil que promove a articulação
entre o setor têxtil e de confecções com os demais setores relacionados à moda (gemas, jóias e
afins; couro, calçados e artefatos; cosméticos), para a realização de eventos, elaboração de
catálogos e cadernos de tendências, por exemplo. (ABDI – 16/03/2011)
Todo tecido para a área do Vestuário é tratado de alguma forma, quer seja alvejado, tinto ou
estampado. Estas etapas de transformação estão ligadas intrinsecamente a um setor denominado
Beneficiamentos Têxteis, setor no qual os processos são essencialmente químicos ou físicoquímicos, quase todos necessitando de água em suas etapas. Para se ter uma idéia da dimensão
do problema, os processos de alvejamento, tinturaria e estamparia utilizam um volume expressivo
de água, em torno de 50 a 100 litros por quilograma tratado (RUSCHIONI, 2007).
Esta água, utilizada principalmente nos processos de beneficiamento, gera efluentes residuais
com altas cargas orgânicas. Com o aumento da demanda por produtos têxteis nas últimas
décadas, um aumento proporcional na geração de efluentes foi observado, através dos quais
grandes quantidades de produtos químicos são liberados nas águas superficiais, o que representa
um sério problema ambiental e de saúde pública. Há também uma grande dificuldade em tratar-se
eficientemente estas águas residuárias que apresentam, em sua maioria, elevadas demandas
química e bioquímica de oxigênio e grande quantidade de sólidos suspensos, constituindo um dos
efluentes mais complexos e problemáticos a serem tratados (FIRMINO et al, 2011; VASQUES et
al, 2011).
LUCAS et al (2008) citaram que “a contaminação de águas naturais tem sido um dos grandes
problemas da sociedade moderna. Sendo assim, a economia de água em processos produtivos
vem ganhando especial atenção devido ao valor agregado que tem sido atribuído a este bem,
através de princípios como ‘consumidor pagador’ e ‘poluidor pagador’, recentemente incorporados na nossa legislação”.
Fica evidente que, dentro deste contexto, a formação de químicos têxteis para atuarem como
gestores ou pesquisadores não seja somente um diferencial, mas uma condição para a
competitividade e sustentabilidade do setor, principalmente na redução de consumos hídricos,
energéticos e também de custos ecológicos.
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III. Objetivos
Proporcionar ao aluno os fundamentos, métodos, técnicas e ferramentas, para o eficiente e
eficaz gerenciamento dos processos relacionados à química têxtil, de forma a garantir não só a
sustentabilidade, bem como a competitividade organizacional.

IV. Requisitos de acesso
• Formação Superior em Química;
• Formação Superior em quaisquer áreas e Formação Técnica em Têxtil ou Vestuário ou;
• Formação Superior em quaisquer áreas e Experiência Profissional ou Acadêmica na área.

V. Perfil profissional de conclusão do curso
Coordenadoria de Laboratório Têxtil, Gerência de Produção de Beneficiamentos
Têxteis, Análises em Setores de P&D, Docência em Cursos Técnicos da área.

Componente curricular: Fundamentos da Gestão Empresarial em Negócios Têxteis e
de Vestuário
Carga horária: 30 h
Período:

Turma:

Unidade:

Dia(s) da semana:
Horário das aulas:
Docente responsável:

Ementa
Desenvolve os conhecimentos sobre o significado da Administração, as organizações e a
necessidade da Administração, o desafio da Administração, Visão Sistêmica da Empresa, o
Ambiente Organizacional, a Administração como Ciência Social, a administração no presente,
Competências do Administrador, Áreas da Administração, pois faz-se necessário proporcionar ao
discente uma visão geral sobre gestão empresarial que trata a Administração, por meio de aulas
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práticas que proporcionarão a interatividade do acadêmico, no desenvolvimento das competências
necessárias ao exercício de sua profissão. Os acadêmicos desenvolverão competências, atitudes
e comportamentos adequados ao desempenho de sua profissão tais como: criatividade,
capacidade de comunicação, visão empreendedora, capacidade para analisar o processo
administrativo, postura adequada para desenvolver estratégias voltadas para o desenvolvimento
organizacional.

Objetivos
Apresentar de forma motivacional os aspectos básicos da gestão empresarial bem como
desenvolver competências que qualifiquem os acadêmicos para atuarem eficazmente no mercado
globalizado, sobretudo no exercício da profissão de administrador.

Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.):
CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à administração geral. 8ª. ed.. São Paulo: Campus, 2011.
COELHO, Marcio. A essência da administração: conceitos introdutórios. São Paulo: Saraiva,
2008.
FERREIRA, A.A.; REIS, A. C. F.; PEREIRA, M.I.. Gestão empresarial: de Taylor aos nossos
dias. São Paulo: Pioneira, 2007

Bibliografia Complementar (títulos, periódicos, etc.):
ROBINS, Stephen P. Administração: mudanças e perspectivas. São Paulo: Pearson Education,
2003.
HEIL, G.; BENNIS, W. Stephens, D. C.. Douglas MacGregor em foco: gerenciando o lado
humano da empresa. São Paulo: Qualitymark, 2002.
MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Introdução à administração. 7ª. ed.. São Paulo: Atlas,
2008.
PECI, A; SOBRAL, F. Administração: teoria e prática. São Paulo: Prentice Hall Brasil, 2008.
OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Administração estratégica na prática. 7ª. ed.. São
Paulo: Atlas, 2011.

Sistema de avaliação
Instrumento de Avaliação

Data prevista para aplicação

Devolução

1ª Avaliação
2ª Avaliação
Atividades discentes orientadas

Composição da Nota Síntese
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A avaliação será um processo contínuo e democrático, onde os critérios serão claros e
previamente definidos, baseados nas competências relacionadas na organização curricular e
apontados em instrumentos de registro individual. O processo de avaliação, para o registro se
dará pela participação nas dinâmicas e exercício em sala de aula, realização de prova escrita
individual, apresentação de um trabalho em equipe e entrega de relatórios de palestras a serem
ministradas (TGI) conforme programação da Coordenação do Curso.

1ª Avaliação (A1): 100 pontos
2ª Avaliação (A2): 100 pontos
Atividades Discentes Orientadas: 100 pontos
Nota Síntese: 0,3*A1 + 0,3*A2 + 0,4*ADO
Metodologia de apoio ao estudante
Acesso ao “Portal do Aluno” (www.portal.sp.senai.br) como apoio às atividades presenciais.
Programação de aulas e atividades orientadas discentes

Data

Carga

Recursos

Conteúdo Programático

horária

Previstos

• O que é administração?
• Formação e o Perfil básico do Administrador (competências e
6h

Habilidades) com base na CBO;
• As organizações e as Necessidades da Administração;

Data Show

• Administração como Ciência e Arte: relação entre teoria e
prática.
•

O

processo

administrativo:

planejamento,

organização,

liderança e controle;
• Os papéis do Administrador: Interpessoais, Informativos e
6h

decisórios;

Data Show

• Racionalização;
• Eficiência, Eficácia e Efetividade;
• O que é Eficácia Gerencial.
3h

• Avaliação 1

Data Show

• A Necessidade da Missão e Visão;
3h

• Diversidade Cultural;

Data Show

• A Necessidade de Treinamento Liderança no século XXI.
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• O Ambiente Organizacional;
3h

• As principais fontes de incerteza Ambiental;

Data Show

• Forças Ambientais Gerais Forças Ambientais
Específicas.
• Economia Globalizada e Competitiva;
• Tecnologia da Informação;
•

3h

Valorização

da

Administração

Empreendedora;

• A Dimensão Internacional;

Data Show

• Responsabilidade Social e Ética;
• Defesa do Consumidor e Ênfase no Cliente Ecologia e
Qualidade de Vida.
• Planejamento e Gestão de Projetos;
• Visão Geral da Gestão de Produção e Operações;
3h

• Visão Geral da Gestão de Marketing;

Data Show

• Visão Geral da Gestão Financeira;
• Visão Geral da Gestão de Pessoas;
• Visão Geral da Gestão Ambiental.

3h

Avaliação 2 e Apresentação do Projeto Final

Data Show

	
  

Componente curricular: Gestão da Produção na Cadeia de Valor Têxtil e Confecção
Carga horária: 30 h
Período:

Turma:

Unidade:

Dia(s) da semana:
Horário das aulas:
Docente responsável:

Ementa
Aplica os conceitos de Gestão da Produção a partir dos diversos segmentos da indústria têxtil e
confecção, com foco no produto, serviço, gráfico, ambiental, artesanal, entre outros ligados ao
setor. Proporciona uma visão integrada da importância dos designs e seus processos de produção
no contexto social, cultural e empresarial. Explora as diversas formas de organizar a produção
para atender a demanda e ser competitivo, criar e proporcionar melhorias aos produtos e serviços.

Objetivos
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O aluno será capaz de Conceituar e identificar os principais aspectos da Administração de
Produção e Operações; Comparar os diferentes sistemas de produção e os processos envolvidos;
Aplicar as técnicas contemporâneas da Administração de Produção e Operações.

Bibliografia Básica
TUBINO, Dalvio Ferrari. Planejamento e controle da produção: teoria e prática. São Paulo:
Atlas, 2007.
CORREA, CARLOS A..CORREA, Henrique Luiz. Administração de produção e operações.
3ª. ed.. São Paulo: Atlas, 2012.
KRAJEWSKI, Lee J.; MALHORTA, Manoj; RITZMAN, Larry P.. Administração da Produção
e operações. 8ª. ed.. São Paulo: Printice Hall, 2009.
Bibliografia Complementar (títulos, periódicos, etc.)
CORREA, Carlos A.; CORREA, Henrique Luiz. Administração de produção e operações. 3ª.
ed.. São Paulo: Atlas, 2012.
CHIAVENATO, Idalberto. Administração da produção. Rio de Janeiro: Campus, 2005.
MCKINSEY, Leitão Miriam. Produtividade no Brasil. Rio de Janeiro: Campus, 1999.
SLACK, Nigel; CHAMBERS, Stuart; JOHNSTON. Administração da produção. São Paulo:
Atlas, 1999.
TAYLOR, Frederick Winslow. Tradução de Arlindo Vieira Ramos. Princípio de administração
científica. São Paulo: Atlas, 2006.
Sistema de avaliação
Instrumento de Avaliação

Data prevista para aplicação

Devolução

1ª Avaliação
2ª Avaliação
Atividades discentes orientadas

Composição da Nota Síntese
A avaliação será um processo contínuo e democrático, onde os critérios serão claros e
previamente definidos, baseados nas competências relacionadas na organização curricular e
apontados em instrumentos de registro individual. O processo de avaliação, para o registro se
dará pela participação nas dinâmicas e exercício em sala de aula, realização de prova escrita
individual, apresentação de um trabalho em equipe e entrega de relatórios de palestras a serem
ministradas (TGI) conforme programação da Coordenação do Curso.
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1ª Avaliação (A1): 100 pontos
Atividades Discentes Orientadas: 100 pontos
Nota Síntese: 0,5*A1 + 0,5*ADO

Metodologia de apoio ao estudante
Acesso ao “Portal do Aluno” (www.portal.sp.senai.br) como apoio às atividades presenciais.
Programação de aulas e atividades orientadas discentes
Data

Carga
horária
3h

Conteúdo Programático
• Planejamento, Programação e Controle da Produção.

Recursos
Previstos
Data Show

• Previsão de Demanda
• O que é Previsão;
6h

• Métodos de Previsão;

Data Show

• Controles de Previsão;
• Horizontes de Previsão.
• Planejamento Agregado
• O que é Planejamento Agregado;
• Passos do Planejamento Agregado;
3h

• Medidas da Capacidade de Produção;
• Fontes de Flexibilização da Produção;

Data Show

• Demonstração didática dos planos;
• Critérios de seleção dos planos agregados;
• Planos agregados para serviços.
• Programa Mestre de Produção
• O que é Programa Mestre;
• Objetivos do MPS;
3h

• Períodos do MPS;
• Procedimentos do MPS;

Data Show

• Atualização Semanal do MPS;
• MPS em Work Shops;
• Exemplificação de MPS em Work Shops.
• Controle de Produtividade
• Níveis de medida da produtividade;
3h

• O que é produtividade;

Data Show

• Medidas de produtividade nos diferentes níveis;
• Produtividade e esforço produtivo;
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• Produtividade e custo;
• Produtividade e qualidade;
• Produtividade e estratégia;
• Produtividade e desemprego.
• Controle de Manutenção
• Definição de manutenção;
3h

• Objetivos da Manutenção;

Data Show

• Tipos de Manutenção;
• Custos da Manutenção Preventiva e Corretiva
• Controle de Qualidade
• Definição de Qualidade;
• Conceito, histórico e objetivos do controle de qualidade;
3h

• Ciclo do Controle de Qualidade;

Data Show

• Custos de Controle da Qualidade;
• Medidas de Qualidade de Bens e Serviços;
• Controle Estatístico de Qualidade.
• MRPI MRPII
• O que é MRP I e MRP II;
3h

• MRP I;

Data Show

• MRP II;
• Exemplo.
3h

Avaliação 1 e Apresentação do Projeto Final

Data Show
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Componente curricular: Tecnologia da Cadeia de Valor: Materiais, Equipamentos e
Costurabilidade
Carga horária: 30 h
Período:

Turma:

Unidade:

Dia(s) da semana: quartas e sextas
Horário das aulas:
Docente responsável:

Ementa
Propicia o aluno a conhecer os processos produtivos da Indústria Têxtil, tecelagem plana,
malharia e não tecido, os critérios de qualidade em tecidos, bem como distinguir os processos
produtivos da indústria do vestuário associada aos usos de novas tecnologias de fabricação,
envolvendo materiais, equipamentos e costura.

Objetivos
Oferecer ao estudante informações sobre o atual estado da arte, ciência e tecnologia da
Cadeia de Valor Têxtil e Confecção, no que tange a materiais, equipamentos e processos.

Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.)
AGUIAR NETO, Pedro pita. Fibras Têxteis. vol. I. Rio de Janeiro: SENAI.DN, 1996.
AGUIAR NETO, Pedro pita. Fibras Têxteis. vol. II. Rio de Janeiro: SENAI.DN, 1996.
BRUNO, Flávio da Silveira. Tecelagem: conceitos e princípios. Rio de Janeiro: SENAI.
DN. CETIQT, 1992.
Bibliografia Complementar (títulos, periódicos, etc.)
ARAÚJO, Mário; ROCHA, Ana Maria. Tecnologia da tecelagem. vol. I. Direção geral da
indústria - Ministério da Indústria e Energia. Lisboa, 1989.
DUL, Jan; WEERDMEESTER, Bernard. Ergonomia prática. São Paulo: Edgard
Blücher, 2004.
SOUZA, Sidney Cunha. Introdução à tecnologia da modelagem industrial. Rio de
Janeiro: SENAI/DN. SENAI/CETIQT. CNPQ.IBICT. PADCT. TIB, 1997.
RIBEIRO, Luiz Gonzaga. Introdução à tecnologia têxtil. vol. I. Rio de Janeiro: SENAI.
DN. CETIQT, 1984.
RIBEIRO, Luiz Gonzaga. Introdução à tecnologia têxtil. vol. II. Rio de Janeiro: SENAI.
DN. CETIQT, 1984.
Sistema de avaliação
Instrumento de Avaliação

Data prevista para aplicação

Devolução

1ª Avaliação
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2ª Avaliação
Atividades discentes orientadas

Composição da Nota Síntese
A avaliação será um processo contínuo e democrático, onde os critérios serão claros e
previamente definidos, baseados nas competências relacionadas na organização curricular e
apontados em instrumentos de registro individual. O processo de avaliação, para o registro se
dará pela participação nas dinâmicas e exercício em sala de aula, realização de prova escrita
individual, apresentação de um trabalho em equipe e entrega de relatórios de palestras a serem
ministradas (TGI) conforme programação da Coordenação do Curso.
1ª Avaliação (A1): 100 pontos
Atividades Discentes Orientadas: 100 pontos
Nota Síntese: 0,5*A1 + 0,5*ADO

Metodologia de apoio ao estudante
Acesso ao “Portal do Aluno” (www.portal.sp.senai.br) como apoio às atividades presenciais.
Programação de aulas e atividades orientadas discentes
Data

Carga
horária
3h
3h

Recursos

Conteúdo Programático
•

Sustentabilidade:

Impactos

Previstos

Ambientais

na

Cadeia

Ambientais

na

Cadeia

Produtiva Têxtil - Parte I.
•

Sustentabilidade:

Impactos

Produtiva Têxtil - Parte II.
• Apresentação dos principais equipamentos da indústria

3h

têxtil;
• Conceito de Titulação de Fibras e fios.
• Principais Fibras Têxteis: Classificação, propriedades

3h

físicas e químicas, métodos de obtenção e aplicações
principais.

Data Show
Data Show
Visita às
instalações do
Campus
Data Show e
Microscópio

• Processos de fiação a anel e Open-end;
• Cálculos de titulação dos sistemas direto e indireto
3h

aplicados na produção de fios;

Data Show

• Tecnologia de não tecidos;
• Texturização.
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• Produção de tecidos planos;
6h

• Urdimento;

Data Show

• Engomagem,
• Principais cálculos de produção.
• Tecidos de malharia por trama e urdume;

6h

• Propriedades Físicas;

Data Show

• Cálculo do LFA;
• Costurabilidade.

3h

Avaliação 1 e Apresentação do Projeto Final

Data Show

	
  
	
  
	
  

Componente curricular: Metodologia do Trabalho Científico
Carga horária: 30 h
Período:

Turma:

Unidade:

Dia(s) da semana:
Horário das aulas:
Docente responsável:

Ementa
Apresenta os fundamentos técnicos e científicos relativos ao processo de comunicação oral e
escrita e ao processo de pesquisas científicas, de modo a desenvolver tanto habilidades
cognitivas específicas, quanto capacidades organizativas, sociais e metodológicas adequadas à
apresentação final de uma monografia.

Objetivos
Dotar o aluno de fundamentos técnicos e científicos, e levá-lo a adquirir capacidades sociais,
organizativas e metodológicas adequados para: situações de comunicação oral e escrita em
contextos técnicos e profissionais, leitura e interpretação de textos relevantes aos processos de
gestão de negócios em moda, design, têxtil e confecção, e, ao desenvolvimento de trabalho
científico, realização de pesquisas bibliográficas, elaboração de textos e apresentações.

	
  15	
  

Bibliografia Báscia (títulos, periódicos, etc.)
BERTUCCI, Janete Lara de Oliveira. Metodologia básica para elaboração de trabalhos de
conclusão de cursos (TCC); ênfase na elaboração de TCC de pós-graduação lato sensu. São
Paulo: Atlas, 2008.
DEMO, Pedro. Metodologia para quem quer aprender. São Paulo: Atlas, 2008
LINTZ, Alexandre; MARTINS, Gilberto de Andrade. Guia para elaboração de
monografias e trabalhos de conclusão de curso. 2ª. ed.. São Paulo: Atlas, 2007.

Bibliografia Complementar
MATIAS-PEREIRA, José. Manual de metodologia da pesquisa científica. 3ª. ed.. São Paulo:
Atlas, 2012.
LAKTOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de Metodologia Científica.
7ª. ed.. São Paulo: Atlas, 2010.
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos projetos de pesquisa. 5ª. ed.. São Paulo: Atlas,
2010.
APPOLINÁRIO, Fábio. Dicionário de metodologia científica. 2ª. ed.. São Paulo: Atlas, 2011.
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução da metodologia do trabalho científico. 10ª. ed..
São Paulo: Atlas, 2010.

Sistema de avaliação
Instrumento de Avaliação

Data prevista para aplicação

Devolução

1ª Avaliação
2ª Avaliação
Atividades discentes orientadas

Composição da Nota Síntese
A avaliação será um processo contínuo e democrático, onde os critérios serão claros e
previamente definidos, baseados nas competências relacionadas na organização curricular e
apontados em instrumentos de registro individual. O processo de avaliação, para o registro se
dará pela participação nas dinâmicas e exercício em sala de aula, realização de prova escrita
individual, apresentação de um trabalho em equipe e entrega de relatórios de palestras a serem
ministradas (TGI) conforme programação da Coordenação do Curso.
1ª Avaliação (A1): 100 pontos
2ª Avaliação (A2): 100 pontos
Nota Síntese: 0,5*A1 + 0,5*A2
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Metodologia de apoio ao estudante
Acesso ao “Portal do Aluno” (www.portal.sp.senai.br) como apoio às atividades presenciais.
Programação de aulas e atividades orientadas discentes
Data

Carga
horária
3h

Recursos

Conteúdo Programático

Previstos

• Como definir um objeto de estudo:

Data Show

• Atividade Periódica em Sala 1 - APS 1.
• Definição de um assunto-tema;

3h

• Especificação do assunto;

Data Show

• Atividade Periódica em Sala 2 - APS 2.
3h

• Projeto de pesquisa;

Data Show

• Atividade Periódica em Sala 3 - APS 3.
• Etapa anterior à elaboração da monografia;

3h

• Elaboração do projeto;

Data Show

• Elementos essenciais a um projeto de pesquisa;
• Atividade Periódica em Sala 4 - APS 4.

3h

• Avaliação 1 – A1.

-

• Elementos que compõem a monografia:
• Capa do trabalho científico;
3h

• Preliminares da monografia ou parte pré-textual;

Data Show

• Corpo principal da monografia ou parte textual;
• Parte pós-textual ou referencial da monografia;
• Atividade Periódica em Sala 5 - APS 5.
• Aspectos gerais de apresentação de monografia:
• Tamanho da folha; Utilização do papel; Escrita formal;

3h

Margem;

Paginação;

Parágrafo;

Redação;

Termos

estrangeiros; Parênteses; Citações; Abreviações e siglas;

Data Show

Notas de rodapé;
• Atividade Periódica em Sala 6 - APS 6.
• Critérios para a elaboração das referências:
• Referência do documento bibliográfico;
3h

• Identificação do documento;

Data Show

• Modelos de referências ;
• Atividade Periódica em Sala 7 - APS 7.
• Aspectos da apresentação ou defesa oral do trabalho ou
3h

outras formas de submissão, da produção científica.

Data Show

• Atividade Periódica em Sala 8 - APS 8.

	
  17	
  

3h

• Avaliação 2 – A2

-

Componente curricular: Didática do Ensino Superior e Profissionalizante
Carga horária: 30 h
Período:

Turma:

Unidade:

Dia(s) da semana:
Horário das aulas:
Docente responsável:

Ementa
O Ensino e a Aprendizagem; Os Estilos de Aprendizagem; A Função da Universidade; O
Projeto Pedagógico do Curso; Os Métodos de Ensino; O Plano de Curso; Os Objetivos por
Competência; As Estratégias em Sala de Aula; A Avaliação da Aprendizagem; O Professor em
Sala de Aula; A Aula Expositiva; Os Métodos Grupais de Ensino; A Pesquisa; O Ensino
Universitário na Sociedade de Informação; O Ser Professor no Século XXI.

Objetivos
Analisar o papel da Didática no contexto do Ensino Superior; Propor formatos de projetos
pedagógicos que atendam às necessidades de formação dos universitários; Fornecer subsídios
com relação a pressupostos teórico-práticos em Metodologia do Ensino Superior, que possibilite a
construção de uma ação docente de qualidade; Planejar situações de ensino, vivenciando a
prática pedagógica crítico/reflexiva; Analisar criticamente e propor práticas avaliativas que
atendam às necessidades dos cursos; Analisar as condições atuais de desenvolvimento do
trabalho docente universitário, apontando seus pontos fortes e suas fragilidades; Apresentar de
forma motivacional os aspectos básicos da gestão empresarial bem como desenvolver
competências que qualifiquem os acadêmicos para atuarem eficazmente no mercado globalizado,
sobretudo no exercício da profissão de administrador.

Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.):
GIL, Antônio Carlos. Didática do ensino superior. São Paulo: Atlas, 2006.
MASETTO, Marcos Tarciso. Competência pedagógica do professor universitário. São Paulo:
Summus, 2003.
VEIGA, I. P. A.. Educação básica e educação superior: projeto político-pedagógico. Campinas,
SP: Papirus, 2004.
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Bibliografia Complementar (títulos, periódicos, etc.):
CUNHA, Maria Isabel da (Org.) Pedagogia universitária: energias emancipatórias em tempos
neoliberais. Araraquara: (SP): Junqueira & Marin, 2006
DEMO, P. Pesquisa e construção de conhecimento: metodologia científica no caminho de
Habermas. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1996.
MOREIRA, D. A. Didática do ensino superior: técnicas e tendências. São Paulo. Pioneira. 1997.
VEIGA, Ilma P. Alencastro (Org.). Lições de didática. Campinas, (SP): Papirus, 2006.
ZABALZA, Miguel A. O ensino universitário: seu cenário e seus protagonistas. Porto Alegre:
Artmed, 2004.

Sistema de avaliação
Instrumento de Avaliação

Data prevista para aplicação

Devolução

1ª Avaliação
2ª Avaliação
Atividades discentes orientadas

Composição da Nota Síntese
A avaliação será um processo contínuo e democrático, onde os critérios serão claros e
previamente definidos, baseados nas competências relacionadas na organização curricular e
apontados em instrumentos de registro individual. O processo de avaliação, para o registro se
dará pela participação nas dinâmicas e exercício em sala de aula, realização de prova escrita
individual, apresentação de um trabalho em equipe e entrega de relatórios de palestras a serem
ministradas (TGI) conforme programação da Coordenação do Curso.
1ª Avaliação (A1): 100 pontos
2ª Avaliação (A2): 100 pontos
Atividades Discentes Orientadas: 100 pontos
Nota Síntese: 0,3*A1 + 0,3*A2 + 0,4*ADO

Metodologia de apoio ao estudante
Acesso ao “Portal do Aluno” (www.portal.sp.senai.br) como apoio às atividades presenciais.
Programação de aulas e atividades orientadas discentes
Data

Carga
horária

Conteúdo Programático

Recursos
Previstos
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• Apresentação do Plano de Curso (objetivos, conteúdo,
3h

estratégias e avaliação);

Data

• Ensino e Aprendizagem;

Show

• Atividade Discente Orientada 1 – ADO1.
3h
3h
3h
3h
3h

• Estilos de Aprendizagem;

Data

• Atividade Discente Orientada 2 – ADO2.

Show

• A Função da Universidade;

Data

• Atividade Discente Orientada 3 – ADO3.

Show

• Projeto Pedagógico do Curso;

Data

• Atividade Discente Orientada 4 – ADO4.

Show

• Avaliação 1 – A1.

-

• Métodos de Ensino;

Data

• Atividade Discente Orientada 5 – ADO5.

Show

• O Plano de Curso: Objetivos por Competência; Estratégias em
3h

Data

Sala de Aula; Avaliação da Aprendizagem;

Show

• Atividade Discente Orientada 6 – ADO6.
• O Professor em Sala de Aula;
• Aula Expositiva;
3h

Data

• Métodos Grupais de Ensino;

Show

• Pesquisa;
• Atividade Discente Orientada 7 – ADO7.
• Ensino Universitário na Sociedade de Informação;
3h

Data

• Ser Professor no Século XXI;

Show

• Atividade Discente Orientada 8 – ADO8.
3h

• Avaliação 2 – A2

-

Componente curricular: Métodos Numéricos aplicados à Química Têxtil
Carga horária: 30 h
Período:

Turma:

Unidade:

Dia(s) da semana:
Horário das aulas:
Docente responsável:

Ementa
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Apresenta as principais Unidades de Grandeza e de Medida, Ferramentas Básicas de
Qualidade e Técnicas de Estatística Aplicadas em laboratórios, plantas piloto e produção.

Objetivos
Conhecer, analisar e interpretar grandezas e unidades do Sistema Internacional (SI); efetuar
cálculos de conversão de unidades, aplicar cálculos estatísticos voltados para a qualidade em
preparação e desenvolvimento de receitas de tingimento, lavanderia, estamparia e acabamento.

Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.):
BARROS NETO, B., SCARMINIO, I.E.; BRUNS, R.E.: Como fazer experimentos. São Paulo:
Summus, 2003.
CRESPO, A.A. Estatística fácil. 19ª. ed.. São Paulo: Saraiva, 2009.
VALLDEPERAS, J.; SANCHEZ MARTÍN, J.R. Problemas de tintorería. Guarulhos: Editado pela
Golden Química, 2005.

Bibliografia Complementar (títulos, periódicos, etc.):
CEGARRA, J.; PUENTE, P.; VALLDEPERAS, J. Fundamentos científicos y aplicados de la
yintura de materias textiles. Universidad Politécnica de Barcelona, 1981.
ARA, A.B.; MUSETTI, A.V.; SCHNEIDERMAN, B.: Introdução à estatística. São Paulo: Edgard
Blucher, 2003.
MLODINOW, L. O andar do bêbado. São Paulo: Jorge Zahar, 2009.
TAHAN, M. O homem que calculava. São Paulo: Record, 2009.
SAYEG, Roberto Nathan. Estatística aplicada as industrias têxtil e de confecção. Rio de
Janeiro: SENAI. DN. CETIQT, 1993

Sistema de avaliação
Instrumento de Avaliação

Data prevista para
aplicação

Devolução

1ª Avaliação
Atividades discentes orientadas

Composição da Nota Síntese
A avaliação será um processo contínuo e democrático, onde os critérios serão claros e
previamente definidos, baseados nas competências relacionadas na organização curricular e
apontados em instrumentos de registro individual. O processo de avaliação, para o registro se
dará pela participação nas dinâmicas e exercício em sala de aula, realização de prova escrita
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individual, apresentação de um trabalho em equipe e entrega de relatórios de palestras a serem
ministradas (TGI) conforme programação da Coordenação do Curso.
Avaliação (A1): 100 pontos
Atividades Discentes Orientadas: Cinco ADO, estritamente presencial, valendo 20 pontos cada
e perfazendo um total de 100 pontos.
Nota Síntese: 0,4*A1 + 0,6*ADO
Metodologia de apoio ao estudante
Acesso ao “Portal do Aluno” (www.portal.sp.senai.br) como apoio às atividades presenciais.
Programação de aulas e atividades orientadas discentes
Data

Carga

Recursos

Conteúdo Programático

horária

Previstos

• Apresentação da Disciplina (conteúdo, estratégias e avaliação);
3h

• Principais Grandezas utilizadas na Química Têxtil;

Data Show

• Principais Unidades de Medidas;
• Sistema Internacional de Unidades.

3h

• Exercícios sobre Conversão de Unidades: Atividade Discente

Data Show

Orientada 1 – ADO1.

• Estudo de variáveis em laboratório e em processos de Data Show
3h

3h
3h
3h

tinturaria, lavanderia, estamparia e acabamento;

Laboratório

• Atividade Discente Orientada 2 – ADO2.

Planta Piloto

• Média, Amplitude, Desvio-padrão, Coeficiente de Variação, Data Show
Determinação manual e com auxílio de Software.

Excel

• Coleta de Dados, Erro experimental, Cartas de controle, Limites Data Show
Superior e Inferior, Gráficos de Distribuição e Dispersão.
• Exercícios de Estatística: Atividade Discente Orientada 3 –
ADO3.

Excel
Data Show

• Determinação do número de ensaios a serem efetuados para
3h

resultados com intervalo de confiança determinados, Distribuição Data Show
Normal e de Student

Laboratório

• Atividade Discente Orientada 4 – ADO4.
3h
3h
3h

• Cálculos de Produção: Preparação e Acabamento; Tinturaria e
Lavanderia.
• Exercícios sobre cálculos de produção;
• Atividade Discente Orientada 5 – ADO5.
• Avaliação 1 – A1

Data Show
Data Show
-
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Componente curricular: Fundamentos de Química Orgânica e Tecnológica
Carga horária: 30 h
Período:

Turma:

Unidade:

Dia(s) da semana:
Horário das aulas:
Docente responsável:

Ementa
Apresentar os principais produtos químicos, suas utilizações, obtenção de fibras sintéticas e
artificiais, tipos de energia, aspectos e impactos ambientais causados pela indústria têxtil, nos
setores de fiação química e beneficiamentos têxteis.
Objetivos
Conhecer, analisar e interpretar problemas gerados por negligência no manuseio e descarte
indevido de produtos químicos, identificar fontes poluidoras, realizar cálculos estequiométricos,
identificar fibras têxteis através de métodos quali e quantitativos.
Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.):
BARNES, J. D.; DENNEY, R. C.; MENDHAM, J.. Vogel: analise quimica quantitativa. 6ª. ed.. LTC,
São Paulo, 2002.
GOMIDE, R.. Estequiometria industrial. 2ª. ed.. São Bernardo, São Paulo: FCA Gráfica e
Editora, 1984.
LIMA, R.L. Elementos básicos de engenharia química. São Paulo: McGraw-Hill, 1978.

Bibliografia Complementar (títulos, periódicos, etc.):
MANSOR, M.T.C.; CAMARÃO, T.C.R.C.; Capelini, M.; KOVACS, A.; FILET, M.; SANTOS, G.A.
SILVA, A.B.: Resíduos sólidos. São Paulo: Secretaria do Meio Ambiente, 2010.
MONCRIEFF, R.W.: Man made fibers. 6ª. ed.. London: Butterworths, 1975.
VOGEL, A.I.: Química analítica qualitativa. São Paulo: Mestre Jou, 1981.
JACOBI, Pedro. Gestão compartilhada dos resíduos sólidos. São Paulo: Annablume, 2006.
CARR, James D; HAGE, Dvid S. Química analítica e análise quantitativa. Tradução YAMAMOTO,
Sonia Midori. São Paulo: Pearson Brasil, 2011

Sistema de avaliação
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Instrumento de Avaliação

Data prevista para aplicação

Devolução

1ª Avaliação
Atividades discentes orientadas
Composição da Nota Síntese
A avaliação será um processo contínuo e democrático, onde os critérios serão claros e
previamente definidos, baseados nas competências relacionadas na organização curricular e
apontados em instrumentos de registro individual. O processo de avaliação, para o registro se
dará pela participação nas dinâmicas e exercício em sala de aula, realização de prova escrita
individual, apresentação de um trabalho em equipe e entrega de relatórios de palestras a serem
ministradas (TGI) conforme programação da Coordenação do Curso.
Avaliação (A1): 100 pontos
Atividades Discentes Orientadas (ADO): 100 pontos.
Nota Síntese: 0,4*A1 + 0,6*ADO
Metodologia de apoio ao estudante
Acesso ao “Portal do Aluno” (www.portal.sp.senai.br) como apoio às atividades presenciais.
Programação de aulas e atividades orientadas discentes
Data

Carga

Conteúdo Programático

horária

Recursos
Previstos

• Apresentação da Disciplina (conteúdo, estratégias e
avaliação);
• Toxicologia e Segurança dos principais produtos químicos
utilizados em processos de beneficiamentos têxteis: Orientação
3h

para realização do seminário.
• Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico –
FISPQ;

Data Show
Visita às
instalações do
Campus

• EPI e EPC;
• Atividade Discente Orientada – ADO1
• Conceitos de pH, Ácidos, Bases, Sais, Oxidantes, Redutores
3h

e Estequiometria;

Data Show

• Soluções: tipos, preparo e utilizações.
• Panorama nacional das principais fibras;
3h

• Estrutura das principais fibras têxteis, métodos de obtenção,

Data Show

propriedades químicas e físico-químicas.
• Identificação das principais fibras têxteis, chama e
3h

solubilidade;
• Atividade Discente Orientada 2 – ADO2.

Data Show
Laboratório
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3h

• Principais impactos ambientais nos ciclos biogeoquímicos;
• Legislação ambiental – Palestra ISO 14000
• Resíduos líquidos, gasosos e sólidos;

3h

Data Show
Data Show

• Atividade Discente Orientada 3 – ADO3.

Visita às
instalações do
Campus

3h

• Tipos de Energia – Eletricidade, Combustão e Corrosão;
• Cálculos estequiométricos.

Data Show

• Principais características e parâmetros de utilização de água,
3h

dureza, seqüestrantes e complexantes;

Data Show

• Recuperação e reutilização de produtos químicos.
3h
3h

• Tratamento de afluentes e efluentes.

Data Show

• Seminário sobre Toxicologia e Segurança;

-

• Palestra Técnica Instituto Hohestein

Componente curricular: Processos de Preparação, Equipamentos e Métodos
de Controle de Qualidade
Carga horária: 30 h
Período:

Turma:

Unidade:

Dia(s) da semana:
Horário das aulas:
Docente responsável:

Ementa
Contempla os principais processos e equipamentos utilizados nas etapas de pré-tratamento de
fibras, fios e tecidos plano e de malha compostos por fibras celulósicas, sintéticas, nitrogenadas e
misturas diversas. Aborda também métodos de controle de qualidade dos pré-tratamentos e dos
insumos utilizados para tal.

Objetivos
Conhecer, analisar e interpretar gráficos, aplicar técnicas de cálculos e de ensaios para
controle de qualidade de produtos e processos, identificar e avaliar a não só a função dos
insumos químicos e os possíveis impactos por eles gerados, bom como as fontes poluidoras.
Identificar e analisar o consumo de energia dos equipamentos, consumo este necessário para o
Desenvolvimento dos processo de pré-tratamento.

Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.):
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SALEM, V.. Tingimento têxtil. São Paulo: Edgar Blucher, 2010.
DALTIN, D.: Tensoativos: química, propriedade e aplicações. São Paulo: Edgar Blucher, 2011
SHORE, J.. (Ed.): Colorants and auxiliaries: organic chemistry and application properties, 2ª.
Ed.. v. 2. Auxiliaries, Perkin House: Society of Dyes and Colourists, 2002.

Bibliografia Complementar (títulos, periódicos, etc.):
MANSOR, M.T.C.; CAMARÃO, T.C.R.C.; Capelini, M.; KOVACS, A.; FILET, M.; SANTOS, G.A.
SILVA, A.B.. Resíduos sólidos. São Paulo:Secretaria do Meio Ambiente, 2010.
LIMA, R.L.. Elementos básicos de engenharia química. São Paulo: McGraw-Hill, 1978.
VOGEL, A.I.. Química Analítica Qualitativa. São Paulo: Mestre Jou, 1981.
CARR, James D; HAGE, Dvid S. Química analítica e análise quantitativa. Tradução
YAMAMOTO, Sonia Midori. São Paulo: Pearson Brasil, 2011
JACOBI, Pedro. Gestão compartilhada dos resíduos sólidos. São Paulo: Annablume, 2006.

Sistema de avaliação
Instrumento de Avaliação

Data prevista para aplicação

Devolução

1ª Avaliação
Atividades discentes orientadas
Composição da Nota Síntese
O processo de avaliação, para o registro se dará pela participação nas dinâmicas e exercício
em sala de aula, apresentação de um trabalho em equipe e entrega de relatórios de palestras a
serem ministradas (TGI) conforme programação da Coordenação do Curso.
Avaliação (A1): 100 pontos
Atividades Discentes Orientadas (ADO): 100 pontos.
Nota Síntese: 0,4*A1 + 0,6*ADO

Metodologia de apoio ao estudante
Acesso ao “Portal do Aluno” (www.portal.sp.senai.br) como apoio às atividades presenciais.
Programação de aulas e atividades orientadas discentes
Data

Carga
horária

Conteúdo Programático

Recursos
Previstos

• Apresentação da Disciplina (conteúdo, estratégias e avaliação);
3h

• Processos contínuos, semi-contínuos e por batelada:

Data show

equipamentos, acondicionamentos, variáveis e principais
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cálculos.
• Processos de termofixação: água, vapor e calor;
3h

• Variáveis de processos;

Data show

• Correlações entre equipamentos de planta piloto e produção;
• Processos de pré-tratamento: purga, alvejamento,
3h

mercerização, caustificação e desengomagem;

Data show

• Tensoativos, seqüestrante e complexantes, álcalis e enzimas.
• Métodos de controle qualitativo dos processos de pré3h

tratamento: capilaridade, residual de amido, pH e peróxido de

Data show

hidrogênio;
• Palestra sobre pré-tratamento do Algodão – Golden Química.

3h

• ADO1 – Prática de Laboratório: execução de ensaios de purga,

Laboratório

desengomagem e alvejamento, com posterior avaliação visual.

Químico

• Controle de qualidade quantitativo aplicado aos insumos
3h

químicos utilizados em processos de pré-tratamento;

Data show

• Indicadores, titrimetria de neutralização e capilaridade.
• ADO2 – Prática de Laboratório: ensaios de controle de
3h

qualidade quantitativo de álcalis e ácidos – preparação dos

Laboratório
Químico

reagentes.
• ADO3 – Prática de laboratório: ensaios de controle de
3h

qualidade quantitativo de álcalis e ácidos – execução dos

Laboratório
Químico

ensaios.
3h
3h

• Como elaborar uma planilha eletrônica para cálculo da

Data show

quantidade de insumos de um processo de pré-tratamento,

Laboratório

fórmulas e macros.

Informática

• Avaliação

-

Componente curricular: Espectrofotometria UV/Visível aplicada à Química Têxtil
Carga horária: 30 h
Período:

Turma:

Unidade:

Dia(s) da semana:
Horário das aulas:
Docente responsável:

Ementa
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Contempla os fenômenos de cor e luz interpretados por espectrometria de transmitância e
reflectância, estudando a estrutura de sistemas cromógenos e suas propriedades. Aborda o uso
do espectrofotômetro em análises qualitativas e quantitativas em processos de pré-tratamento,
colo-ração e tratamento de efluentes por processos de oxidação avançados.

Objetivos
Conhecer, analisar e interpretar gráficos de espectrofotometria, aprender a calibrar os
equipamentos, montar curvas de calibração, efetuar ensaios de medição por transmitância e
absorvância aplicados em controle de qualidade, efetuar acompanhamento de processos de
oxidação avançados em tratamento de efluentes, determinar do residual de peróxido de
hidrogênio em banhos de alvejamento e determinar cinéticas em processos de coloração.

Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.):
Sustentabilidade no Beneficiamento Têxtil: Produção de tingimentos com reuso de efluente
tratado

por

fotocatálise

via

UV/H2O2.

Disponível

em

www.uninove.br/PDFs/Mestrados/Eng/Jorge%20Marcos%20Rosa.pdf
SALEM, V.: Tingimento Têxtil. São Paulo: Editora Edgar Blucher, 2010.
Estudo da difusão de corantes reativos em tecido de algodão. Disponível em:
"http://www.bibliotecadigital. unicamp.br/document/?code=000780967"

Bibliografia Complementar (títulos, periódicos, etc.):
BARNES, J.D.; DENNEY, R.C.; MENDHAM, J.: Vogel: Analise quimica quantitativa. 6ª. ed.. São
Paulo: LTC, 2002.
Corantes Têxteis: Disponível em: "www. scielo.br/pdf/qn/v23n1/2146.pdf"
HIRSCHLER, R.; ZWINKELS, J.. Use of CIE Colorimetry in the pulp, paper, and textile
industrie.. Disponível em: "http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9780470175637.app3/pdf
Periódico Química Têxtil.
Periódico Química Nova - Livre acesso disponível no sítio “Scielo.org.br”.

Sistema de avaliação
Instrumento de Avaliação

Data prevista para aplicação

Devolução

Entrega da Resenha
Atividades discentes orientadas
Composição da Nota Síntese
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O processo de avaliação, para o registro se dará pela participação nas dinâmicas e exercício
em sala de aula, juntamente com a apresentação de uma resenha de um artigo que envolva a
espectrofotometria UV/Vis aplicada à Química Têxtil.
Resenha (A1): 100 pontos
Atividades Discentes Orientadas (ADO): 100 pontos.
Nota Síntese: 0,4*A1 + 0,6*ADO

Metodologia de apoio ao estudante
Acesso ao “Portal do Aluno” (www.portal.sp.senai.br) como apoio às atividades presenciais.
Programação de aulas e atividades orientadas discentes
Data

Carga

Conteúdo Programático

horária

Recursos
Previstos

• Apresentação da Disciplina (conteúdo, estratégias e resenha);
• Cor e luz: dualidade onda-partícula;
3h

• Espaços colorimétricos: CIELab e CIELCh;

Data show

• Sistemas aditivo e subtrativo, cores e luzes primárias,
secundárias e complementares.
• Lei de Lambert-Beer: limites de detecção;
3h

• Espectrofotômetro: calibração; leituras e interpretação dos

Data show

gráficos de absorvância.
• ADO1 – Prática de Laboratório: Preparo e leitura da
3h

absorvância de soluções simples, bicromias e tricromias, de
corantes solúveis e insolúveis;

Laboratório
Químico

• Correlação entre absorvância e concentração.
3h
3h

• ADO2 – Prática de Laboratório: Preparo de efluentes reais e
ideais para posterior tratamento fotoquímico (copa).
• ADO3 – Cinética da degradação fotoquímica de um corante
em efluente ideal e real.

Laboratório
Químico
Laboratório
Químico

• Espectrofotômetro: calibração; leituras e interpretação dos
gráficos de reflectância;
3h

• A espectrofotometria como auxílio na tomada de decisões
para escolha de tricromias;

Laboratório
Químico

• A Escala Cinza: Alteração e transferência, luzes
padronizadas.
3h

• ADO4 – Controle da concentração de corante, no banho e no
substrato, em um tingimento de poliéster;.

Laboratório
Químico
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3h

• ADO5 – Execução de três tingimentos consecutivos

Laboratório

utilizando-se o mesmo banho após tratamento fotoquímico.
• ADO5 (continuação) – Execução de três tingimentos

3h

consecutivos utilizando-se o mesmo banho após tratamento
fotoquímico.

Químico
Laboratório
Químico

• ADO5 (continuação) – Execução de três tingimentos
3h

consecutivos utilizando-se o mesmo banho após tratamento
fotoquímico.

Laboratório
Químico

• Entrega da Resenha em formato digital, arquivo em “PDF”.

	
  
Componente curricular: Fenômenos Químicos e Físico-Químicos de Interação
Corante/Fibra
Carga horária: 30 h
Período:

Turma:

Unidade:

Dia(s) da semana:
Horário das aulas:
Docente responsável:

Ementa
Estuda os principais mecanismos de interação entre corantes reativos e diretos sobre fibras
celulósicas; ácidos sobre fibras nitrogenadas; catiônicos sobre fibras de acrílico; dispersos sobre
fibras de poliéster. Contempla também a influência da concentração de produtos auxiliares, tempo
e temperatura nos processos de coloração, abordando conceitos sobre fenômenos de sorção
(adsorção e absorção), difusão (migração) e reações de ligação iônica e covalente.

Objetivos
Desenvolver, analisar e aplicar processos de coloração sobre as principais fibras têxteis,
conhecer e aprender a operação dos principais equipamentos de tingimento, interpretar gráficos
de processos, cinéticas e isotermas, executar ensaios para posterior análise e aplicação dos
resultados na otimização de processos.

Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.):
MANO, E. B.; Mendes, L. C.. Introdução a polímeros. 2ª. ed.. São Paulo: Blucher. 1999.
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MANO, E. B.; Dias, M. L; OLIVEIRA, C. M. F.. Química experimental de polímeros. São Paulo:.
Blucher, 2004.
MORELL, J.P.; MARTÍN, J.R.S.: Problemas de tintorería. São Paulo: Golden Química, 2005.

Bibliografia Complementar (títulos, periódicos, etc.):
SHORE, J. (Ed.): Colorants and auxiliaries: organic chemistry and application properties, 2nd Ed.,
v. 1 - Colorants, Perkin House: Society of Dyes and Colourists, 2002.
SALEM, V.. Apostila do curso de tingimento têxtil. vol.1. Golden Química do Brasil, 1999.
SALEM, V.; MARCHI, A.; MENEZES, G.M.. O Beneficiamento têxtil na prática. São Paulo:
Golden Química, 2005.
Estudo

da

difusão

de

corantes

reativos

em

tecido

de

algodão.

Disponível

em

http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=000780967.
A química das cores. Disponível em: http://www.qmc.ufsc.br/qmcweb/artigos/dye/corantes.html
SALEM, V.; MARCHI, A.; MENEZES, G.M.. O Beneficiamento têxtil na prática. São Paulo: Golden
Química, 2005.
A Study of Textile Dyeing Auxiliaries. Disponível em: http://pt.scribd.com/doc/17117011/AStudy-of-Textile-Dyeing-Auxiliaries.
ERKINS,

W.S..

A

Review

of

textile

dyeing

processes.

"Disponível

em:

http://www.revistavirtualpro.com/files/TIE08_200704.pdf"

Sistema de avaliação
Instrumento de Avaliação

Data prevista para aplicação

Devolução

Seminário
Atividades discentes orientadas
Composição da Nota Síntese
O processo de avaliação, para o registro dar-se-á pela participação nas dinâmicas e exercícios
em sala de aula, juntamente com a apresentação de um trabalho desenvolvido em equipe no final
da disciplina, na forma de seminário sobre corantes catiônicos e reativos.
Seminário (A1): 100 pontos
Atividades Discentes Orientadas (ADO): 100 pontos.
Nota Síntese: 0,4*A1 + 0,6*ADO
Metodologia de apoio ao estudante
Acesso ao “Portal do Aluno” (www.portal.sp.senai.br) como apoio às atividades presenciais.
Programação de aulas e atividades orientadas discentes
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Data

Carga

Conteúdo Programático

horária

Recursos
Previstos

• Apresentação da Disciplina (conteúdo, estratégias e
seminário);
3h

• Definição de corante, análises das principais propriedades

Data show

físico-químicas, tipos e classes, estruturas, solubilidade,
caráter iônico, afinidade tintorial e reatividade, panorama.
• Solvatação: a água como meio de transporte;
3h

• Fenômenos de transporte: adsorção, difusão, interação,
desassorção e termodifusão.

Data show

• Interações corante/auxiliar nos processos de coloração.
• Isotermas de Langmuir, Nerst e Freundlich;
3h

• Equação de Fick;
• Cinética e termodinâmica de tingimentos.
• ADO2 – Determinação da cinética de tingimento: poliéster

3h

com corantes dispersos;

3

Químico
Laboratório
Químico

• Discussão.
3h

Laboratório

• ADO3 – Determinação da cinética de tingimento: poliamida
com corantes ácidos – Aplicação.
• ADO3 – Determinação da cinética de tingimento: poliamida
com corantes ácidos – Discussão.

Laboratório
Químico
Laboratório
Químico

• ADO4 – Determinação da cinética de tingimento: celulósicas
3h

com corantes diretos – Aplicação.
• ADO4 – Determinação da cinética de tingimento: celulósicas

Laboratório
Químico

com corantes diretos – Discussão.
3h
3h

• ADO5 – Determinação da cinética de tingimento: celulósicas
com corantes reativos – Aplicação.
• ADO5 – Determinação da cinética de tingimento: celulósicas
com corantes reativos – Discussão.

Laboratório
Químico
Laboratório
Químico

• Seminário sobre corantes:
- Corantes catiônicos, propriedades, solubilidade e
3h

temperatura de tingimento;

Data show

- Cálculo de receitas com corantes catiônicos;
- Principais classes de corantes reativos.

	
  
	
  
Componente curricular: Estamparia: Fundamentos, Processos e Equipamentos.
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Carga horária: 30 h
Período:

Turma:

Unidade:

Dia(s) da semana:
Horário das aulas:
Docente responsável:

Ementa
Estuda os principais processos de impressão em tecidos, conceitos de reologia e tipos de
espessantes, métodos de preparação e fotogravação de matrizes, tipos de equipamentos e
reagentes utilizados nos fenômenos de interação entre corantes e substratos. Contempla também
a preparação de substratos para posterior impressão convencional e digital.

Objetivos
Desenvolver, analisar e aplicar processos de impressão sobre as principais fibras têxteis,
conhecer e aprender a operação dos principais equipamentos de estamparia, interpretar gráficos
de processos de preparação e uso de espessantes e também executar ensaios para posterior
análise.

Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.):
JOHNSON, A.: The theory of coloration of textiles. 2nd Edition. London, UK: Society of Dyers
and Colourists - SDC, 1989.
SALEM, V.; MARCHI, A.; MENEZES, G.M.. O beneficiamento têxtil na prática. Golden Química,
São Paulo, 2005.
SHORE, J. (Ed.): Colorants and auxiliaries: organic chemistry and application properties. 2nd ed..
v. 1. Bradford. Perkin House: Society of Dyes and Colourists, 2002.

Bibliografia Complementar (títulos, periódicos, etc.):
FOULDS, J.: Dyeing and printing: a handbook. London: Intermediate Technology Publications.
1995.
WELLS, K.: Fabric dyeing & printing. London: Conran Octopus, 1997.
WINN, M.J. (Coord.). Textura printing design magazine: trends 09. Madrid: Circulo Textil, 2007.
Inlcui CD-Rom.
SHORE, J. (Ed.): Colorants and auxiliaries: organic chemistry and application properties. 2nd ed..
v. 2. Bradford: Perkin House - Society of Dyes and Colourists, 2002.
Duckworth, C.. Engineering in textile coloration. Bradford: The Dyers Company Publications
Trust, 1983
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Sistema de avaliação
Instrumento de Avaliação

Data prevista para aplicação

Devolução

Seminário
Atividades discentes orientadas
Composição da Nota Síntese
O processo de avaliação, para o registro dar-se-á pela participação nas dinâmicas e exercícios
em sala de aula, juntamente com a apresentação de um trabalho sobre estamparia desenvolvido
em equipe durante a disciplina para posterior apresentação, na forma de seminário.
Seminário (A1): 100 pontos
Atividades Discentes Orientadas (ADO): 100 pontos.
Nota Síntese: 0,4*A1 + 0,6*ADO

Metodologia de apoio ao estudante
Acesso ao “Portal do Aluno” (www.portal.sp.senai.br) como apoio às atividades presenciais.
Programação de aulas e atividades orientadas discentes
Data

Carga

Conteúdo Programático

horária

Recursos
Previstos

• Apresentação da Disciplina (conteúdo, estratégias e seminário);
• Principais cálculos utilizados em estamparia;
6h

Fundamentos de reologia, propriedades e tipos de espessante;

Data show

• Resinas acrílicas na estamparia com pigmentos;
• Ftalatos em estampas com relevo.
3h
3h
3h

• ADO1 – Influência da viscosidade em processos de estamparia
com pigmentos.
• Tipos de estampagem: rotativa, quadro manual e pneumático;
• Preparação de matrizes: quadros, fotolitos e fotogravação.
• ADO2 – Influência do tempo de exposição na fotogravação de
matrizes de impressão.
• Estamparia em tecidos de fibras celulósicas com corantes

3h

reativos: preparação, estampagem e tratamento posterior;
• Variáveis de processo.

3h

• ADO3 – Influência da umidade na termofixação de estampas
com corantes reativos em tecidos de algodão e viscose.

Data show
Laboratório
Químico
Data show
Laboratório
Químico
Laboratório
Químico
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3h
3h
3h

• ADO4 – Reativo ou ácido: avaliação das propriedades na
estampagem de tecidos de seda.

Laboratório
Químico

• Principais métodos de avaliação da qualidade em estampas.
• Palestra Técnica sobre Estamparia Digital – Sintequímica;
• Entrega dos trabalhos e considerações finais.

Data show
Data show

Componente curricular: Efeitos de superfície em artigos têxteis.
Carga horária: 30 h
Período:

Turma:

Unidade:

Dia(s) da semana:
Horário das aulas:
Docente responsável:
Ementa
Aborda os principais processos de acabamentos especiais em tecidos; tingimentos e efeitos
especiais em peças confeccionadas, lavagens e efeitos de envelhecimento através de tratamentos
químicos, bioquímicos e mecânicos, aplicados isoladamente ou em conjunto, tipos de
equipamentos e reagentes utilizados nos fenômenos de interação. Contempla também a influência
da concentração de reagentes nas etapas do processo produtivo.

Objetivos
Conhecer, desenvolver, analisar e aplicar processos de acabamento sobre tecidos, suas
propriedades finais, além de análises do custo/benefício, tratamentos efetuados em peças
confeccionadas e valores agregados, interpretar gráficos de processos de preparação e
tingimento, executar ensaios para posterior análise.

Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.):
JOHNSON, A.. The theory of coloration of textiles. 2nd Edition. UK, London: Society of Dyers
and Colourists - SDC, 1989.
SALEM, V.; MARCHI, A.; MENEZES, G.M.. O Beneficiamento têxtil na prática. São Paulo:
Golden Química, 2005.
SHORE, J. (Ed.): Colorants and auxiliaries: organic chemistry and application properties. 2nd ed..
v. 1. Bradford: Perkin House: Society of Dyes and Colourists, 2002.

Bibliografia Complementar (títulos, periódicos, etc.):
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SCHINDLER, W.D.; HAUSER, P.J.. Chemical finishing of textiles. Woodhead Publishing Ltd
and CRC Press LLC, 2004.
WELLS, K.. Fabric dyeing & printing. London: Conran Octopus, 1997.
FOULDS, J.. Dyeing and printing: a handbook. London: Intermediate Technology Publications,
1995.
SHORE, J. (Ed.): Colorants and auxiliaries: organic chemistry and application properties. 2nd ed..
v. 2.Bradford: Perkin House: Society of Dyes and Colourists, 2002.
Duckworth, C.. Engineering in textile coloration. Bradford: The Dyers Company Publications
Trust, 1983

Sistema de avaliação
Instrumento de Avaliação

Data prevista para aplicação

Devolução

Avaliação
Atividades discentes orientadas
Composição da Nota Síntese
O processo de avaliação, para o registro dar-se-á pela participação nas dinâmicas e exercícios
em sala de aula, juntamente com a apresentação de um trabalho sobre estamparia desenvolvido
em equipe durante a disciplina para posterior apresentação, na forma de seminário.
Seminário (A1): 100 pontos
Atividades Discentes Orientadas (ADO): 100 pontos.
Nota Síntese: 0,4*A1 + 0,6*ADO

Metodologia de apoio ao estudante
Acesso ao “Portal do Aluno” (www.portal.sp.senai.br) como apoio às atividades presenciais.
Programação de aulas e atividades orientadas discentes
Data

Carga

Recursos

Conteúdo Programático

horária

Previstos

• Apresentação da Disciplina (conteúdo, estratégias e
3h

avaliação);
• Palestra técnica: Acabamentos com Nanotecnologia;

Data show

• Principais cálculos utilizados em acabamento de tecidos.
•
6h

Amaciantes,

encorpantes,

resinas

anti-chama,

acrílicas,

impermeabilizantes,

bactericidas

e

fungicidas,

Data show

interações, função dos produtos e métodos de aplicação;
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• Variáveis de processo.
3h
3h

• ADO1 – Correlação entre o pick-up, a umidade retida e
quantidade de produto a ser utilizado.

Laboratório
Químico

• Palestra técnica: O universo das lavanderias industriais;

Data show

• Equipamentos de lavanderia e suas variáveis.
• Corantes de cuba: propriedades e métodos de aplicação;

3h

• comparação entre corantes de cuba, reativos e diretos no
tingimento

de

peças

confeccionadas:

vantagens

e

Data show

desvantagens.
3h
3h
3h

• Enzimas no tratamento de peças confeccionadas: interação,
métodos de utilização e resultados.
• ADO1 – Influência da b-celulase na lavagem de peças de
índigo.
• Avaliação.

Data show
Laboratório
Químico
Data show
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VI. Organização das Turmas
O curso é oferecido na modalidade presencial, no período noturno, com turmas às quartas e
sextas-feiras. Sua estrutura é de 12 disciplinas de 30 horas-aula cada, distribuídas em Básicas e
Específicas para a Formação, perfazendo um total de 360 horas-aula, sendo 15 (quinze) o número
máximo de alunos por turma.
VII. Recursos Humanos
Os docentes serão contratados por disciplina na modalidade de prestação de serviços, quando
externos e, quando internos, com ampliação da carga horária.
VIII. Recursos Físicos
As instalações, equipamentos e biblioteca são as já existentes, que atendem diversos cursos
da Faculdade Tecnológica SENAI Antoine Skaf.
IX. Critério de Avaliação
O critério de Avaliação atende ao disposto no Regulamento SENAI para os cursos de pósgraduação e está disposto no programa de cada disciplina.
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