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 1. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO 

 

 1.1. Identificação 

NOME: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo 

SIGLA: IFSP 

CNPJ: 10.882.594/0001-65 

NATUREZA JURÍDICA: Autarquia Federal 

VINCULAÇÃO: Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação 

(SETEC) 

ENDEREÇO: Rua Pedro Vicente, 625 – Canindé – São Paulo – SP 

CEP: 01109-010 

TELEFONES: (11) 3775-4502 (Reitoria) 

PÁGINA INSTITUCIONAL NA INTERNET: http://www.ifsp.edu.br 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: gab@ifsp.edu.br 

DADOS SIAFI: UG 15815-4 

GESTÃO: 26434 

NORMA DE CRIAÇÃO: Lei Nº 11.892 de 29/12/2008 

NORMAS QUE ESTABELECERAM A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL ADOTADA NO PERÍODO: Lei 

Nº 11.892 de 29/12/2008 

FUNÇÃO DE GOVERNO PREDOMINANTE: Educação 

 

 1.2. Câmpus São Paulo 

NOME: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo 

CÂMPUS: São Paulo 

SIGLA: IFSP-SPO 

CNPJ: 10.882.594/0001-65 

ENDEREÇO: Rua Pedro Vicente, 625 – Canindé – São Paulo – SP, CEP 01109-010. 

TELEFONES: (11) 2763-7520 

PÁGINA INSTITUCIONAL NA INTERNET: http://spo.ifsp.edu.br 

DADOS SIAFI: UG XXXX 

GESTÃO: XXXXX 

AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO: Portaria MEC nº XXX de X de xxxxxxx de XXXX 

http://www.ifsp.edu.br/
mailto:gab@ifsp.edu.br
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 1.3. Missão do IFSP 

 Consolidar uma práxis educativa que contribua para a inserção social, a formação 

integradora e a produção do conhecimento. 

 

 1.4. Histórico Institucional  

 A origem do Instituto Federal São Paulo (IFSP) remonta o ano de 1909, ainda na 

Primeira República, momento em que, por meio de decreto federal, deu-se a criação das Escolas 

de Aprendizes e Artífices em cada capital de estado, todas custeadas pela União. O objetivo era 

oferecer ensino gratuito e profissional para a formação de uma mão de obra minimamente 

especializada que pudesse favorecer o desenvolvimento econômico nacional. Em São Paulo, os 

primeiros cursos oferecidos foram os de tornearia, mecânica e eletricidade. 

 O ensino profissional no Brasil passou por inúmeras transformações desde então. 

Nesse percurso histórico, a instituição de ensino de São Paulo também experimentou mudanças 

no seu perfil, na oferta de cursos e em sua própria denominação ― Escolas de Artífices, Liceu 

Industrial, Escola Industrial, Escola Técnica, Escola Técnica Federal e CEFET. Todas essas fases 

contribuíram para firmar o caráter do IFSP, assegurando a oferta de trabalhadores qualificados 

para as demandas do mercado nacional. 

 Atualmente a instituição é capaz de atuar em diferentes frentes de ensino: desde a 

modalidade integrada no nível técnico até o ensino superior; desde a oferta de oportunidades 

para aqueles que não conseguiram acompanhar a escolaridade regular até a promoção de cursos 

de pós-graduação. O compromisso com a qualidade e a oferta de formação, em diferentes níveis e 

distintas áreas do saber, auxilia na consolidação do IFSP, como referência para a pesquisa e o 

ensino público no estado de São Paulo, articulando a reflexão crítica, a ciência, a cultura, a 

tecnologia e a produção material às demandas do país. 

 

 2. JUSTIFICATIVA E CONCEPÇÃO DO CURSO 

2.1. Características do Município e da Região 

No Estado de São Paulo, há 22 aeroportos regionais administrados pelo Departamento 

Aeroviário do Estado de São Paulo, DAESP, que, em 2019, movimentaram 158.337 aeronaves e 

2.461.887 passageiros (DAESP, 2019). Os dados referentes aos aeroportos federais existentes no 

Estado de São Paulo, segundo o DECEA (2019), são: Congonhas – 222.784 movimentações; 

Viracopos – 117.458 movimentações; São José dos Campos – 26.758 movimentações. Cabe, ainda 
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citar o recém-privatizado Aeroporto de Guarulhos – maior aeroporto do país, que registrou 

291.987 movimentações, em 2019, com mais de 43 milhões de passageiros transportados (GRU, 

2019) e, em conjunto com Congonhas, foi responsável por cerca de 30% dos passageiros 

transportados no Brasil. 

Números tão grandiosos dão conta da importância da infraestrutura aeroportuária e, 

consequentemente, da oferta deste curso, que não é ofertado na região e em outras instituições 

públicas de ensino. 

 

 2.2. Justificativa 

Dentre os modernos meios de transporte, o avião está, cada vez mais, sendo uma 

ferramenta útil, quando se busca economia de tempo para vencer grandes distâncias ou redução 

de custos operacionais, quando se trata de passageiros em atividades profissionais e, também, 

serviços de carga. Essa ferramenta que nasceu e cresceu no século 20, para ser operada, necessita 

de um equipamento público denominado aeroporto – um equipamento complexo, tanto pela sua 

grandeza em termos de figura no meio urbano, como também pelas tecnologias envolvidas, além 

das questões econômicas que representam elevadas cifras financeiras. Similar a uma cidade, o 

aeroporto envolve uma grande variedade de componentes, sistemas, cargas, trabalhadores, 

regulamentos, segurança e usuários das mais diferentes origens e culturas. Com o intuito cada vez 

maior de atender ao usuário do mundo corporativo, passando pelo transporte de carga, lazer e 

também por questões de segurança nacional e ajuda humanitária, a aviação está cada vez mais 

presente na vida dos brasileiros, mesmos nas mais remotas cidades do país. 

Desde 2010, o avião tem sido o principal meio de transporte utilizado pelos passageiros nas 

viagens interestaduais, quando considerados os serviços de transporte regular dos modais aéreo e 

rodoviário. Em 2008, a participação do transporte aéreo neste mercado era de 43,9%, contra 

56,1% do rodoviário (ANAC, 2009). Em 2017 a participação do modal aéreo foi de 67,5%, frente 

32,5% do rodoviário. Assim, a participação do transporte aéreo avançou 3,2% neste mercado na 

comparação com o ano anterior (ANAC, 2018). 

Em 2017, o transporte aéreo apresentou aumento de 1,8% em relação a 2016. A demanda 

de passageiros por vôos internacionais, por sua vez, aumentou 64% desde 2008, com crescimento 

médio de 5,6% ao ano. A demanda das empresas aéreas brasileiras respondeu por 28,8% do 

transporte internacional de passageiros no Brasil em 2017, aumento 12,0% na comparação com 

2016 (ANAC, 2018). Esses números indicam, por si só, as condições propícias geradas no segmento 

da aviação para as atividades denominadas mundialmente de Business and Commerce. 
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Parte dessa expansão está associada à inserção no mercado de um tipo de empresa aérea 

que atende à filosofia do “low cost”. Coligado à diminuição do preço do ticket surgiram novas 

companhias motivadas pelo crescimento do Business and Commerce em muitas regiões do interior 

do país, em particular no Estado de São Paulo onde o Agronegócio tem desempenhado um papel 

importante no aumento do PIB. 

Atualmente o Brasil possui, de acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC 

(2021), 505 aeródromos públicos e 2490 privados, perfazendo um total de 2995 aeródromos. 

Durante décadas não houve investimento na ampliação e modernização da malha 

aeroviária e dos aeroportos no país refletindo recentemente no episódio que culminou em 2006, 

denominado “apagão aéreo”, ou seja, total falta de resposta em termos factuais da 

operacionalização do sistema aéreo. 

A construção ou a transformação de aeroportos da viação geral para terminal de 

passageiros/carga é muito complexa, além de envolver desde investimentos públicos e demanda, 

até o que se denomina facilities, ou seja, implantação dos equipamentos sociais que irão compor o 

complexo aeroportuário, não excluindo as questões ambientais, geográficas, topográficas e a 

própria malha aeroviária. 

Em virtude da ausência de uma política e planejamento aeroespaciais/aeroportuários, bem 

como uma discussão aprofundada com os responsáveis municipais, corre-se o risco de em poucos 

anos termos uma série de campos de pouso/decolagem utilizados pelos aeroclubes transformados 

em aeroportos.  Em consequência, haverão aeroportos limitados tanto em termos de operação, 

segurança e sustentabilidade, como em termos de vida útil. 

O aeroporto é um bem social que além da responsabilidade para com a população, é um 

instrumento de desenvolvimento econômico regional, podendo ser um ótimo contribuinte para 

alavancar novos negócios em seu entorno. Uma literatura de fácil compreensão, apresentando os 

benefícios que um aeroporto traz à municipalidade, pode estimular a sua construção, bem como o 

seu desenvolvimento, quando em posse dos responsáveis envolvidos no projeto. 

  

Além do transporte de passageiros e cargas, o setor aeroviário abarca prestações de 

serviços, como demosntrado na tabela a seguir: 
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Empresas atuantes no segmento de serviço aéreo especializado no Brasil (ANAC, 2018) 

1. EMPRESAS AEROAGRÍCOLAS  = 277 
2. EMPRESAS DE COMBATE À INCÊNDIO = 12 
3. EMPRESAS de TAXI AÉRO = 235 
4. EMPRESA DE DEMONSTRAÇÃO AÉREA = 4 
5. EMPRESAS DE AEROCINEMATOGRAFIA = 41 
6. EMPRESAS DE AEROFOTOGRAFIA = 40 
7. EMPRESAS DE AEROINSPEÇÃO = 43 
8. EMPRESAS DE AEROLEVANTAMENTO = 32 
9. EMPRESAS DE AEROPUBLICIDADE = 54 
10. EMPRESAS DE AEROREPORTAGEM = 39 

 

Se por um lado os números são encorajadores em termos de mercado crescente, em se 

tratando de mão-de-obra especializada, o País está longe de atingir a demanda crescente de 

profissionais de alto nível de qualificação que o mercado precisa. 

 

Ainda que em termos de recomendação, a FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE 

APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR – CAPES, em seu documento Tabela de 

Áreas de Conhecimento indica, como área de conhecimento, sob código 30105013 - 

AEROPORTOS, PROJETO E CONSTRUÇÃO, não há oferta deste tipo de curso, até então, em 

Instituições Públicas de Ensino. 

 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivos Gerais 

Incorporar conhecimentos sobre AEROPORTOS - PROJETO E CONSTRUÇÃO, aliando-os à 

formação acadêmica do estudante, valorizando e estabelecendo relações sinérgicas com os 

aspectos tecnológico, científico, ambiental e de cidadania, implícitos ao setor da Construção Civil. 
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3.2. Objetivos Específicos 

 Evidenciar os impactos do segmento aeroportuário e indústria do segmento de 

transporte aéreo em relação à economia, emprego, meio-ambiente e na qualidade 

de vida do cidadão; 

 Propiciar a capacidade de atuação no setor aeroportuário da construção civil por 

meio de estudos sobre planejamento, operação e meio ambiente, de projeto e 

construção de: terminais de passageiros; complexo de pistas e pátios destinados às 

operações de pouso, decolagem, taxiamento e estacionamento; das construções 

complementares; 

 Propiciar a capacidade de análise de investimentos, de logística, da segurança e 

manutenção estrutural; 

 Incentivar o comportamento tecnológico no seu próprio negócio ou atuando em 

organizações empresariais; 

 Reforçar a importância da ação multidisciplinar em um ambiente de planejamento, 

dinâmico e globalizado. 

 
4. PÚBLICO-ALVO 

Profissionais portadores de diploma de curso superior em: Arquitetura, Engenharia Civil e 

Tecnologia na área de Construção Civil, que atuem ou desejem atuar na área projeto e construção 

de aeroportos, atividades afins como: Logística e Transportes, todos dentro da atividade 

Construção Civil. 

 

 5. PERFIL DO EGRESSO  

O egresso do curso estará apto a atuar na área de projeto e construção do segmento 

aeroportuário junto a órgãos públicos, empresas de projetos, empreiteiras de mão-de-obra, 

construtoras e empresas de fiscalização, públicas ou privadas. Será capaz de aplicar os 

procedimentos necessários no exercício de suas atividades, planejando a implantação de 

aeroportos e áreas afins elaborando manuais e rotinas de trabalho, definindo métodos de 

execução a serem aplicados e as formas de acompanhamento de desempenho, organizando plano 

de distribuição de trabalho, na área de projeto e construção do equipamento urbano aeroporto. 
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6. CONDIÇÕES DE OFERTA DO CURSO 

 6.1. Carga Horária 

O curso foi organizado em 6 (seis) componentes curriculares com carga horária de 63,33 

horas cada (correspondentes a 4 aulas semanais de 50 minutos/aula, durante 19 semanas), 

perfazendo um total de 380,00 horas. O trabalho de conclusão de curso será desenvolvido em 180 

horas, portanto o curso terá carga horária total de 560 horas. 

 
Componentes curriculares do curso 

1
º
 semestre 

Componentes Curriculares 
Aulas por 

semana 
Horas 

1 Planejamento de Obras Aeroportuárias 4 63,33 

2 Projeto de Terminais de Passageiros e Cargas 4 63,33 

2º semestre 

Componentes Curriculares 
Aulas por 
semana 

Horas 

3 Projeto e Construção de Pavimentos Aeroportuários 4 63,33 

4 Operação, Gestão e Segurança Aeroportuária 4 63,33 

3º semestre 

Componentes Curriculares 
Aulas por 

semana 
Horas 

5 Construções Aeroportuárias e Meio Ambiente 4 63,33 

6 Metodologia Científica e Projeto Experimental 4 63,33 

Trabalho de conclusão de curso 180,0 

Carga Horária 560,0 

 

6.2. Período e Periodicidade 

O curso terá duração de três semestres letivos, com períodos noturnos disponibilizados de 

segunda à sexta-feira e aos sábados matutino e vespertino, com carga horária por turno de 4 

horas-aula de 50 minutos cada.  

A periodicidade de oferta do curso poderá ser semestral ou anual de acordo com a 

disponibilidade do corpo docente. 

O tempo máximo para integralização do curso, inclusive com as dependências, conforme a 

Resolução 64/2017, será de 30 meses, sem possibilidade de recurso. 
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 6.3. Previsão de Início do Curso 

O curso é ofertado desde 2006. 

 
7. VAGAS 

Estão previstas 25 vagas, para cada turma. Em cada processo seletivo, haverá reserva de 

vagas para candidatos por meio da política de ações afirmativas, conforme determina a Resolução 

do IFSP nº 41/2017, de 06/06/2017. 

 
 8. ESTRUTURA CURRICULAR  

 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO 

(Criação: Lei nº 11892 de 29/12/2008) 

Câmpus: São Paulo 

Portaria de criação do Câmpus: n
o
 xxx de x/xx/xxxx 

ESTRUTURA CURRICULAR: 

ESPECIALIZAÇÃO EM AEROPORTOS – PROJETO E CONSTRUÇÃO 

Base Legal: Lei nº 9394/96, Decreto nº 5154/2004 e 

Resolução CNE/CES nº 1/2007 

Habilitação profissional: Especialista em Aeroportos – Projeto e Construção 

Carga horária total do curso:   560 h 

Disciplina Código 
Teoria/ 

Prática 

Nº 

Prof. 

Aulas por semana Total 
de 

aulas 

Total 
de 

horas 
1º 

Semestre 
2º 

Semestre 
3º 

Semestre 

Planejamento de Obras Aeroportuárias A1POA T/P 2 4   76 63,33 

Projeto de Terminais de Passageiros e Cargas A1PTP T/P 2 4   76 63,33 

Projeto e Construção de Pavimentos 
Aeroportuários 

A2PCP T/P 2  4  76 63,33 

Operação, Gestão e Segurança Aeroportuária A2OGS T/P 2  4  76 63,33 

Construções Aeroportuárias e Meio 
Ambiente 

A3CMA T/P 2   4 76 63,33 

Metodologia Científica e Projeto 
Experimental 

A3MCP T/P 2   4 76 63,33 

         

         

         

         

         

         

Total acumulado de aulas / horas 456 380 

Atividades complementares - 

Trabalho de Conclusão de Curso 180 

Total geral 560 
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 9. PLANOS DE ENSINO 

 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,  

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO 
 

CÂMPUS SÃO PAULO 

1. IDENTIFICAÇÃO 
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM AEROPORTOS – PROJETO E CONSTRUÇÃO 
Componente Curricular: Planejamento de Obras Aeroportuárias 

Semestre: 1º Código: A1POA Nº de professores: 2 

Nº de aulas semanais: 4 Total de aulas (50 min.): 76 Total de horas: 63,33 

Abordagem metodológica: 
(  ) T         (  ) P         (X) T/P 

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula? Sim 
Quais: Trabalhos de campo 

2. EMENTA 
A componente curricular desenvolve a capacidade de conceber e planejar a instalação de empreendimentos 

aeroportuários. 

 
 
 
 

3. OBJETIVOS 
- Identificar parâmetros relativos ao futuro da aviação e da indústria aeronáutica; 

- Possuir visão integrada da importância do espírito de equipe, ético, cooperativo e de compartilhamento de 

informações; 

- Possuir compreensão integrada de aspectos organizacionais de um empreendimento aeroportuário; 

- Possuir compreensão da importância dos sistemas de planejamento aeroportuários; 

- Identificar ferramentas de projeto e operação de terminais de passageiros e cargas. 

 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1. O futuro da indústria da aviação e dos aeroportos;  

2. Dinâmica do planejamento estratégico; 

3. Privatização e regulamentação/desregulamentação; 

4. Sistema aeroportuário; 

5. Impactos Ambientais; 

6. Implantação de sistemas aeroportuários, demandas e segurança aeroportuária; 

7. Runways, taxiways, Strips, áreas de escape; 
8. Responsabilidade civil no transporte aéreo. 

5. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
NEUFVILLE, R.; ODONI, A., Airport systems, planning, design and management, New York, Ed. McGraw-

Hill, 2003. 

FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION, Airport design AC 150-5300-13, Washington D.C. , 1989. 

FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION, The airport system planning process AC  150/5070-7 

Washington D.C., 2004. 

MORSELLO, M. F., Responsabilidade civil no transporte aéreo, São Paulo, Editora Atlas, 2006. 
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,  

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO 
 

CÂMPUS SÃO PAULO 

1. IDENTIFICAÇÃO 
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM AEROPORTOS – PROJETO E CONSTRUÇÃO 
Componente Curricular: Projeto de Terminais de Passageiros e Cargas 

Semestre: 1º Código: A1PTP Nº de professores: 2 

Nº de aulas semanais: 4 Total de aulas (50 min.): 76 Total de horas: 63,33 

Abordagem metodológica: 
(  ) T         (  ) P         (X) T/P 

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula? Sim 
Quais: Trabalhos de campo 

2. EMENTA 
A componente curricular aborda os parâmetros essenciais para a concepção e detalhamento de projetos de 

terminais aeroportuários de passageiros e terminais aeroportuários de carga. 

 

 

 

 

 

3. OBJETIVOS 
- Possuir visão integrada do projeto de terminal de passageiros e carga; 

- Identificar e caracterizar os materiais mais adequados para cada tipo de terminal bem como sua relação custo 

benefício; 

- Possuir visão global dos partidos dos projetos, bem como dos processos construtivos. 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1- Conceitos básicos; 

2- Concepção e layout básico de terminais; 

3- Facilities; 

4- Check-in áreas; 

5- Áreas de circulação/espera/restaurantes/segurança e apoio; 

6- Despacho de bagagens, carga viva ; 

7- Terminal de bagagens/carga; 

8- Legislação ambiental e órgãos fiscalizadores; 

9- Gates (fingers); 

10- Sistemas prediais, instalações de ar condicionado abastecimento e despejos; 

11- Acessos, estacionamentos; 

12- Energia e meio ambiente - desenvolvimento sustentável. 

5. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
DAAB, R., Airport Design, Espanha, Ed. Christian Schonwetter, 2005. 

KAZDA, A.; CAVES, R. E.,  Airport design and operation, Grat Britain, Editora Pergamon, 2005. 

FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION, Airport design AC 150-5300-13, Washington D.C., 1989. 
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,  

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO 
 

CÂMPUS SÃO PAULO 

1. IDENTIFICAÇÃO 
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM AEROPORTOS – PROJETO E CONSTRUÇÃO 
Componente Curricular: Projeto e Construção de Pavimentos Aeroportuários 

Semestre: 2º Código: A2PCP Nº de professores: 2 

Nº de aulas semanais: 4 Total de aulas (50 min.): 76 Total de horas: 63,33 

Abordagem metodológica: 
(  ) T         (  ) P         (X) T/P 

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula? Sim 
Quais: Trabalhos de campo 

2. EMENTA 
A componente curricular aborda os parâmetros essenciais para a concepção e detalhamento de projetos de 

pavimentos de pistas e pátios aeroportuários. 

 

 

 

 

 

 

3. OBJETIVOS 
- Possuir uma visão integrada do dimensionamento de estruturas de pavimentos aeroportuários 

tanto em concreto de cimento Portland como asfáltico; 

- Identificar a viabilidade econômica e de segurança para cada tipo de estrutura considerada; 

- Possuir capacidade de detalhar estruturas, especificar materiais e técnicas construtivas. 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1. Comportamento estrutural dos pavimentos e pátios aeroportuários; 

2. Materiais e tecnologias empregados atualmente à luz das novas tecnologias disponíveis; 

3. Dimensionamento, análise de desempenho; 

4. Detalhamento da estrutura; 

5. Especificações de serviço; 

6. Logística de execução; 

7. Orçamento e a formação do preço; 

8. Analise de investimentos. 

 

5. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION, Airport design AC 150-5320-6d, Washington D.C., 2004. 

FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION, Airport pavement design AC 150-5300-13, Washington D.C. , 

1989. 

FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION, Standards for specifying construction for airports, Washington 

D.C., 2007. 
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,  

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO 
 

CÂMPUS SÃO PAULO 

1. IDENTIFICAÇÃO 
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM AEROPORTOS – PROJETO E CONSTRUÇÃO 
Componente Curricular: Operação, Gestão e Segurança Aeroportuária 

Semestre: 2º Código: A2OGS Nº de professores: 2 

Nº de aulas semanais: 4 Total de aulas (50 min.): 76 Total de horas: 63,33 

Abordagem metodológica: 
(  ) T         (  ) P         (X) T/P 

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula? Sim 
Quais: Trabalhos de campo 

2. EMENTA 
A componente curricular estuda aspectos de segurança, que devem ser observados na concepção, nos projetos, 

na construção e na operação das instalações de infraestrutura aeroportuária.  

 

 

 

 

 

3. OBJETIVOS 
- Identificar e classificar os fatores de risco que afetam o sistema aeroportuário. 

- Identificar os fatores intervenientes e conhecer metodologias para avaliação da segurança 

aeroportuária e de navegação aérea. 

- Identificar os principais serviços destinados à operação aeroportuária. 

- Possuir visão integrada da importância dos dispositivos de preservação dos direitos humanos, 

cidadania e respeito às relações étnico-raciais nos sistemas aeroportuários. 

- Identificar pontos críticos e estabelecer Programas de Gestão e Operação de um complexo 

aeroportuário. 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1. Conceitos gerais de segurança aeroportuária e aeronavegação, inclusive atendimento ao 

Programa Nacional de Direitos Humanos e respeito às relações étnico-raciais; 

2. Auxílio à navegação; 

3. Picos operacionais, suas consequências e modelos de gestão; 

4. Operação e despacho de cargas; 

5. Operações de emergências e serviços de emergência; 

6. Gestão de vôos e slots; 

7. Hubs; 

8. Terminal de passageiros; 

9. Abastecimento de aeronaves; 

10. Previsão de demandas. 

5. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
KAZDA, A.; CAVES, R. E., Airport design and operation, Grat Britain, Editora Pergamon, 2005. 

FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION, Airport design AC 150-5300-13, Washington D.C., 1989. 

ASHFORD, N.; STANTON, H.P.M.; MOORE, C.A., Airport operations, New York, McGrawHill, 1997. 

ECHTERHOFF, G.; AMORIM, C.; DIAS, M., Direitos humanos e relações étnico-raciais, São Paulo, Ed. 

Iesde, 2018. 

 

https://www.estantevirtual.com.br/livros/gisele-echterhoff-e-outros
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,  

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO 
 

CÂMPUS SÃO PAULO 

1. IDENTIFICAÇÃO 
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM AEROPORTOS – PROJETO E CONSTRUÇÃO 
Componente Curricular: Construções Aeroportuárias e Meio Ambiente 

Semestre: 3º Código: A3CMA Nº de professores: 2 

Nº de aulas semanais: 4 Total de aulas (50 min.): 76 Total de horas: 63,33 

Abordagem metodológica: 
(  ) T         (  ) P         (X) T/P 

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula? Sim 
Quais: Trabalhos de campo 

2. EMENTA 
A componente curricular aborda aspectos ambientais, que devem ser observados para viabilizar projetos, 

construções e operação de empreendimentos aeroportuários.  

 

 

 

 

 

3. OBJETIVOS 
- Identificar as características dos componentes dos sistemas de construtivos e das respectivas tecnologias; 

- Possuir visão integrada dos sistemas construtivos aeroportuários e sua inter-relação com o meio ambiente; 

- Desenvolver ferramentas de planejamento e operação das construções, de forma integrada a preservação 

ambiental; 

- Possuir visão global dos conceitos de sustentabilidade nos processos de projeto, planejamento e construção 

dos empreendimentos aeroportuários. 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1. Materiais empregados nas construções aeroportuárias, terminais e obras afins; 

2. Sistemas construtivos e aspectos organizacionais; controle de ruído e emissão de gases; 

3. Qualidade total; 

4. Terminais de carga e passageiros; 

5. Canteiro de obras/SHMT/impacto ambiental; 

6. Equipamentos utilizados em construção; 

7. Obras enterradas. 

5. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
THOMAS, E., Tecnologia, gerenciamento e qualidade na construção, São Paulo, Pini, 2001. 

RAMALHO, M.A.; CORRÊA, M.R.S., Projeto de edifícios de alvenaria estrutural, São Paulo, Pini, 2003. 

VASCONCELOS, A.C., O concreto no Brasil, São Paulo, Nobel, 2002. 

GUALDA, N.D.F., Terminais de transportes: contribuição ao planejamento e ao dimensionamento 

operacional, tese de livre docência, São Paulo, EPUSP, 1995. 

CAMERON, K.A.; SMITH, R.C., Principles and practices of heavy construction, New Jersey, Edit. Prentice 

Hall, 1998. 

FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION, Standards for specifying construction for airports, Washington 

D.C., 2007.    
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,  

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO 
 

CÂMPUS SÃO PAULO 

1. IDENTIFICAÇÃO 
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM AEROPORTOS – PROJETO E CONSTRUÇÃO 
Componente Curricular: Metodologia Científica e Projeto Experimental 

Semestre: 3º Código: A3MCP Nº de professores: 2 

Nº de aulas semanais: 4 Total de aulas (50 min.): 76 Total de horas: 63,33 

Abordagem metodológica: 
(  ) T         (  ) P         (X) T/P 

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula? Sim 
Quais: Trabalhos de campo 

2. EMENTA 
A componente desenvolve a capacidade de elaborar a produção de bibliografia científica relativa a 

infraestrutura aeroportuária.  

 

 

 

 

3. OBJETIVOS 
- Identificar fontes bibliográficas de consulta. 

- Desenvolver trabalhos teóricos e práticos. 

- Produzir trabalhos científicos. 

- Apresentar trabalhos científicos. 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1. Conceito de Trabalho Científico; 

2. Pesquisa Bibliográfica; 

3. Experimentação; 

4. Formulação de Hipóteses; 

5. Desenvolvimento Metodológico. 

 
 
 
 
 
 
 

5. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
NBR 14724 – Informação e documentação – Trabalhos acadêmicos – Apresentação, Rio de Janeiro, ABNT. 

NBR 6023 – Informação e documentação – Referências – Elaboração, Rio de Janeiro, ABNT. 

NBR 6024 – Informação e documentação – Numeração progressiva das seções de um documento, Rio de 

Janeiro, ABNT. 

NBR 10520 – Informação e documentação – Citações em documentos, Rio de Janeiro, ABNT. 

NBR 6027 – Informação e documentação – Sumário, Rio de Janeiro, ABNT. 

NBR 6028 – Informação e documentação – Resumos – Apresentação, Rio de Janeiro, ABNT. 
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10. ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Oportunamente, poderão ser propostas atividades complementares. 

 

 11. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 
Considera-se Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) uma atividade de pesquisa que deverá 

ser apresentada ao final do curso de especialização e submetida à avaliação perante banca 

examinadora. Corresponde a um componente curricular e será realizado individualmente. O 

trabalho deverá ser orientado por um professor regular do curso. 

O TCC tem por objetivo o aprimoramento do estudante da especialização, por meio da 

produção e apresentação de um texto que demonstre sua capacidade em sistematizar e dialogar 

com os conhecimentos adquiridos ao longo do curso. O trabalho poderá ter uma natureza 

ensaística ou ser fruto de uma pesquisa teórica ou prática, quer como revisão de literatura 

acadêmica ou fundamentado em pesquisa empírica. O TCC poderá ser apresentado de duas 

formas: (1) como monografia; (2) como artigo completo publicado em revista especializada ou 

apresentado em evento acadêmico. 

Em ambos os casos o trabalho deverá contar com a supervisão de um professor orientador 

do curso, bem como poderá ser apresentado em sessão pública e submetido à aprovação perante 

banca examinadora. A redação do TCC deverá ser feita em língua portuguesa, seguir as instruções 

da ABNT para trabalhos acadêmicos e se adequar às normativas estipuladas pelo “Guia de 

Orientação à Normalização de Trabalhos Acadêmicos” da Biblioteca do IFSP. 

Somente poderá apresentar o TCC à banca examinadora o estudante regularmente 

matriculado. A banca examinadora deverá ser aprovada pelo Colegiado e composta pelo 

orientador e mais dois professores docentes do IFSP, com pelo menos um docente na condição de 

suplente. Em casos excepcionais, poderá ser convidado um professor externo ao curso para a 

composição da banca, cabendo ao orientador a avaliação da conveniência de tal convite. 

A condução dos trabalhos da banca examinadora será feita pelo orientador. O estudante 

terá de 15 (quinze) a 30 (trinta) minutos para apresentação inicial do trabalho. A arguição dos 

membros da banca não poderá exceder a 30 (trinta) minutos. Os parâmetros da avaliação ficarão a 

critério dos componentes da banca, podendo incidir sobre: apresentação oral, domínio do 

conteúdo, clareza, uso adequado da linguagem, apresentação textual, organização e 

desenvolvimento do texto, exploração adequada dos referenciais teóricos, operacionalização 
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quantitativa do tema, aspectos gramaticais ou outros. Ao final, cada membro da banca atribuirá o 

conceito APROVADO ou REPROVADO ao TCC. 

O orientador será o responsável por lavrar a Ata com o relatório final da banca. Uma vez 

aprovado, o trabalho será remetido ao acervo da Biblioteca do Câmpus, em formato digital, como 

arquivo em PDF. O TCC que for aprovado em banca, mas com necessidade de correções pontuais 

sugeridas pelos examinadores, deverá ser entregue corrigido pelo estudante no prazo de 45 

(quarenta e cinco) dias a contar da data da apresentação, cabendo ao orientador a averiguação 

das correções. 

Em caso de reprovação pela banca, o estudante poderá solicitar junto ao colegiado do 

curso uma nova oportunidade, mediante requerimento com justificativa assinada pelo orientador. 

O colegiado poderá recusar ou aceitar a solicitação, com votação do tema entre seus membros. Se 

recusar a solicitação, o estudante será desligado do curso. Se aceitar, o colegiado deverá informar 

ao orientador um novo prazo para a apresentação do TCC em banca, o qual não poderá exceder a 

dois meses, a contar da data da primeira apresentação. Em todo caso, saliente-se que a nova 

apresentação deverá respeitar o tempo máximo para a integralização definitiva do curso de 

especialização: trinta meses. O pedido de reapresentação do trabalho poderá ser requerido 

apenas uma única vez. 

O TCC poderá ser apresentado como artigo completo. O artigo poderá ser aprovado e 

publicado em revista especializada ou apresentado em evento acadêmico com registro em Anais. 

Em caso de artigo, o trabalho publicado deverá ter como autores somente um estudante do curso, 

o orientador e, quando houver, um coorientador. A apresentação de trabalho em evento 

acadêmico deverá ser feita apenas pelo estudante do curso. O registro nos anais do evento poderá 

contar com o nome do orientador e, quando houver, do co-orientador.  

Na condução do TCC, o orientador poderá ser escolhido pelo estudante ou indicado pelo 

colegiado ou indicado pelo coordenador do curso. O tema do trabalho e sua metodologia deverão 

ser definidos em comum acordo entre estudante e orientador. São deveres do estudante: (a) 

executar com empenho as atividades referentes ao TCC; (b) zelar pelo cumprimento de suas 

etapas dentro dos prazos estabelecidos pelo curso e acordados com o orientador; (c) apresentar 

ao orientador suas dificuldades e os problemas na execução do trabalho; (d) submeter o projeto 

ao Comitê de Ética em Pesquisa do IFSP, quando for o caso; e (e) apresentar publicamente o 

resultado final do trabalho diante de banca. São deveres do orientador: (a) acompanhar o 

desenvolvimento do TCC realizado pelo estudante; (b) avaliar criteriosamente a execução do 

trabalho e propor modificações quando necessário; (c) indicar coorientador, quando necessário; 
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(d) orientar os estudantes sobre a submissão do projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa do IFSP, 

quando for o caso; e (e) participar da banca examinadora de seu orientando. A mudança de 

orientador poderá ser requerida mediante justificativa apresentada ao coordenador do curso.  

 

 12. CRITÉRIOS DE RENDIMENTO E PROMOÇÃO 

Será considerado aprovado o estudante que obtiver em cada componente curricular nota 

igual ou superior a 6 (seis), com frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) das aulas, e 

aprovação do TCC. Caberá ao docente de cada disciplina, estabelecer critérios e instrumentos de 

avaliação mais adequados ao objetivo geral do curso e ao de sua disciplina especificamente. 

Considera-se retido: (I) o estudante que obtiver frequência menor que 75% (setenta e cinco 

por cento) das aulas dadas, independentemente da nota que tiver alcançado; (II) o estudante que 

obtiver frequência maior ou igual a 75% (setenta e cinco por cento) e que tenha obtido nota final 

menor que 6 (seis) em qualquer componente curricular. 

O estudante retido em qualquer componente curricular deverá cursá-lo em regime de 

dependência, cuja aprovação estará condicionada ao seu desempenho, desde que respeitado o 

prazo máximo para a integralização do curso — trinta meses — e dentro do cronograma regular 

de oferta da disciplina no curso. 

 

13. CORPO DOCENTE 

Nome Formação 
Regime 

de 
trabalho 

José Carlos Gasparim Graduado em Engenharia Civil, Mestre e Doutor em Engenharia Civil 40 h. 

Omar Ayub Graduado em Engenharia Civil, Mestre em Engenharia Civil 40 h. 

Nelson de Campos Villela Graduado em Administração de Empresas, Mestre em Ciências RDE 

João Virgílio Merighi Graduado em Engenharia Civil, Mestre e Doutor em Engenharia Civil Voluntário 

Rita Moura Fortes Graduado em Engenharia Civil, Mestre e Doutor em Engenharia Civil Voluntário 

   

   

   

 

 14. SETOR SOCIOPEDAGÓGICO 

A Diretoria Sociopedagógica no IFSP Câmpus São Paulo é composta pelos setores: 

Coordenadoria Técnico-Pedagógica CTP, Coordenadoria de Apoio ao Estudante – CAE. A 

Coordenadoria Técnico-Pedagógica (CTP) do IFSP Câmpus São Paulo integra a Diretoria Adjunta 

Sociopedagógica (DSP), sendo o setor que oferta a possibilidade de atendimentos individuais e/ou 

em grupos de orientação e acompanhamento pedagógico e psicológico (no âmbito da Psicologia 
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Escolar) aos estudantes. O setor também disponibiliza orientações técnicas ao corpo docente e 

acolhe as dúvidas e solicitações da comunidade escolar pertinentes à sua área de atuação. 

Atualmente, a equipe da coordenadoria é composta por pedagogos, técnicos em assuntos 

educacionais e psicólogos. Com relação às ações inclusivas, no mínimo um componente da equipe 

da Diretoria Adjunta Sociopedagógica faz parte da equipe do NAPNE (Núcleo de Apoio às Pessoas 

com Necessidades Educacionais Específicas). É importante salientar que as atividades de 

identificação, acolhimento e acompanhamento para inclusão de estudantes com necessidades 

educacionais específicas são realizadas pelo NAPNE do Câmpus, cujos objetivos são: criar a cultura 

da educação para a convivência, o respeito à diversidade, a promoção da acessibilidade 

arquitetônica, bem como a eliminação das barreiras educacionais e atitudinais, incluindo 

socialmente a todos por meio da educação; prestar apoio educacional aos estudantes com 

deficiência, com transtorno do espectro autista e/ou com altas habilidades/superdotação do 

Câmpus; difundir e programar as diretrizes de inclusão dos estudantes com deficiência, com 

transtorno do espectro autista e/ou com altas habilidades/superdotação no Câmpus; integrar os 

diversos segmentos que compõem a comunidade escolar do Câmpus para desenvolver sentimento 

de corresponsabilidade na construção da ação educativa de inclusão; promover a prática 

democrática e as ações inclusivas para estudantes com deficiência, com transtorno do espectro 

autista e/ou com altas habilidades/superdotação como diretrizes do câmpus. A equipe do NAPNE 

é composta por: I. Diretor Adjunto Educacional ou equivalente; II. Um pedagogo; Ill. Um assistente 

social; IV. Um psicólogo; V. Um técnico em assuntos educacionais; VI. Um tradutor-intérprete de 

Libras-português; VII. Um docente de Libras; VIII. Um professor de Educação Especial; IX. Um 

estudante PAEE; X. Um representante da família, preferencialmente familiar de PAEE; Xl. 

Coordenador de curso ou um representante docente de cada curso que tiver estudantes 

acompanhados pelo NAPNE; XII. Um representante de cada coordenadoria: CSP, CRA, CEX, CTI, 

CAE, CBI, DAA; XIII. Um representante estudantil; XIV. Um representante da comunidade externa, 

com aprovação dos membros natos do NAPNE. As reuniões do NAPNE no IFSP Câmpus São Paulo 

ocorrem mensalmente com a finalidade de discutir as demandas de inclusão do Câmpus 

e encaminhar ações propositivas. Os interessados em participar do NAPNE do Câmpus 

podem entrar em contato com a equipe para manifestar o seu interesse e inserir-se nas 

ações inclusivas desenvolvidas na instituição de ensino. O estudante com deficiência, 

transtorno do espectro autista e/ou altas habilidades/superdotação (ou seus 

responsáveis/familiares) deve procurar o representante ou a secretaria do NAPNE, ou 

ainda a um dos demais profissionais da Diretoria Sociopedagógica do câmpus que 
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integrem à equipe do NAPNE imprescindivelmente logo após efetivada a matrícula do 

estudante público-alvo da educação especial no IFSP Câmpus São Paulo. Essa 

providência deve ser tomada a fim de possibilitar que o NAPNE possa acompanhar o 

desenvolvimento acadêmico dos estudantes público-alvo da educação especial desde o 

seu ingresso na instituição educacional, procurando realizar intervenções efetivas durante 

os seus percursos escolares. 

 

15. INFRAESTRURA 

SALA DE AULA  

ÁREA OCUPADA: 168,56 m
2
  

RELAÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS/INSTRUMENTOS 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 1 QUANTIDADE 

01 Carteiras Universitárias 25 

02 Mesas Redondas 5 

03 Aparelho Multimídia 1 

04 Lousa Branca 1 

05 Ventilador 1 

06 Projetor 1 

07 Tela Branca 1 

08 Computadores Dedicados 5 

 

LABORATÓRIO  

ÁREA OCUPADA: 44,20 m
2
  

RELAÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS/INSTRUMENTOS 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE 

01 Computadores Dedicados 20 

02 Ventilador 2 

03 Lousa Branca 1 

 

AUDITÓRIO  

ÁREA OCUPADA: 125,26 m
2
  

RELAÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS/INSTRUMENTOS 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE 

01 Computador Dedicado 1 

02 Carteiras 60 

03 Aparelho Multimídia 1 

04 Aparelho de Áudio 1 

05 Televisão 60 pol. 1 

08 Projetor de Vídeo 1 

09 Aparelho de Ar-condicionado 2 

 



23 

 

 

BIBLIOTECA  

ÁREA OCUPADA: 626 m
2
  

RELAÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS/INSTRUMENTOS 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE 

01 Mesas 18 

02 Cadeiras 92 

03 Computadores 16 

04 Livros 22.232 

05 Revistas e Periódicos 369 

 

A estrutura física possui instalações adaptadas à acessibilidade de portadores de necessidades 

especais (rampas, elevador, banheiros etc.). 

 

 16. CERTIFICAÇÃO 

 Ao aluno concluinte do curso e aprovado em todas as suas etapas, conforme definido neste 

projeto pedagógico, será conferido certificado de Especialista em Aeroportos pelo IFSP, conforme 

o disposto na Lei 11892, de 2008. O IFSP irá chancelar o certificado, observando as condições para 

sua emissão e as formas de controle da documentação nos termos da Resolução nº 1, de 6 de abril 

2018, da Câmara de Educação Superior, vinculada ao Conselho Nacional de Educação, do 

Ministério da Educação. 

 

 17. NORMAS 

 O curso se orientará pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nº 9394 de 1996, 

Resolução nº 01 de 2018, do Conselho Nacional de Educação, ligado ao Ministério da Educação e 

pelas Resoluções do IFSP nº 41/2017 e 64/2017 ou pelas normativas que vierem a substituir ou 

complementar tais documentos. 

 

 18. REFERÊNCIAS 

ANAC- Agência Nacional de Aviação Civil, Relatório de Gestão e Atividades, Brasília, 2009. 
(Disponível em https://www.anac.gov.br) 
 
ANAC- Agência Nacional de Aviação Civil, Relatório de Gestão e Atividades, Brasília, 2018. 
(Disponível em https://www.anac.gov.br) 
 
ANAC- Agência Nacional de Aviação Civil, Relatório de Gestão e Atividades, Brasília, 2020. 
(Disponível em https://www.anac.gov.br) 
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DAESP-Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo, Relatório de Gestão, São Paulo, 2019. 
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