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REFORMA CURRICULAR 

 

APRESENTAÇÃO 

 

O Curso de Engenharia Civil mantido pela UEFS com uma  população discente de 415 

estudantes, foi AUTORIZADO a funcionar em 1980, pela resolução 10/80, do Conselho 

Diretor da então Fundação Universidade de Feira de Santana, publicada no Diário Oficial do 

Estado da Bahia em 02 de julho de 1980. Este curso, que surgiu em substituição ao de 

Tecnólogo em Construção Civil, inicia os trabalhos letivos em agosto deste mesmo ano de 

1980. 

Em janeiro de 1981, pela primeira vez, foram oferecidas em Concurso Vestibular as 

40 (quarenta) vagas autorizadas para o curso. Concorreram 442 candidatos, sendo 

classificados e matriculados quarenta deles. A primeira turma de Engenheiros Civis graduou-

se pela Universidade no segundo semestre de 1983. Neste mesmo ano, é solicitado ao MEC o 

reconhecimento do curso1. 

Em novembro de 1984, o parecer 706/84,de 05/11/1984, é favorável ao 

reconhecimento do curso de Engenharia Civil. 

Desde a sua implantação, o curso sofreu pequenas mudanças  em sua estrutura 

curricular, com a retirada de algumas disciplinas por força de lei e a oferta de um número 

maior de optativas. Em 1993, o então Coordenador do Colegiado do Curso, Prof. Clodoaldo 

Freitas, apresentou uma proposta de reforma curricular do Curso que chegou a ser discutida 

mas que não foi implementada. Em 1996, foi instituída uma Comissão de Reforma Curricular 

pelo Colegiado, formada pelos professores Marisa Almeida, Washington A Moura 

(Coordenador do Colegiado), Jorge Fortes Filho e Clodoaldo Freitas. Os trabalhos dessa 

Comissão resultaram na aprovação, neste Conselho, de uma nova proposta de grade 

curricular. 

Em setembro de 1997, conforme Portaria no 001/97, foi criada uma Comissão de 

Implantação do Currículo, formada pelos professores Paulo Roberto Lima (Coordenador do 

Colegiado), Riseuda Pereira de Sousa, Carlos Alves Queirós, José Mário Lima, Silvio Orrico 

e Áurea Chateaubriand Campos. Tal comissão tinha como objetivo elaborar um projeto de 

reformulação do curso de Engenharia Civil, que defina, além das disciplinas, a forma de 

transição entre os dois currículos, o aproveitamento de certos instrumentos já existentes como 
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parte da formação do aluno (como trabalhos de iniciação científica, por exemplo), o perfil 

desejado para o engenheiro, bem como a estrutura pedagógica e a organização das disciplinas 

do curso. 

O trabalho dessa comissão tomou por base a proposta aprovada pela comissão 

anterior. Contudo buscou seguir as  orientações da comissão de especialistas de ensino de 

Engenharia  do MEC (responsável pela elaboração das diretrizes curriculares, conforme  

Portaria SESU/MEC 146/98), manifestadas no XXIV  Congresso Brasileiro de Ensino de 

Engenharia (COBENGE 98) e que atualmente constam no ANTEPROJETO DE 

RESOLUÇÃO, versão de maio de 1999 (vide anexo IV). Quando as diretrizes forem 

definitivamente estabelecidas, os ajustes ao projeto, caso necessários, poderão ser feitos sem 

maiores prejuízos para o curso e para a  instituição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
1 Relatório de Pedido de Reconhecimento do Curso de Engenharia Civil da UEFS 
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2. A EDUCAÇÃO E A EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA 

 

A Educação é inerente à sociedade humana, originando-se do mesmo processo que 

deu origem ao homem. A prática educativa ocorre continuamente no relacionamento humano. 

Ela é anterior à reflexão, a teoria independe dela. Ela não é exclusividade da escola, e não se 

dá apenas no ensino formal, mas começa antes dele e vai além dele. Todas as formas de 

comunicação constituem-se em processos educativos, mesmo quando nem o transmissor nem 

o receptor tem consciência deste fato2. 

Seguindo o conceito formal dado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), 

Lei no 9394 de 20/12/1996, a Educação abrange todos os processos formativos que se 

desenvolvem na vida de um cidadão, quer seja na convivência familiar e profissional, quer 

seja nas Instituições de Ensino. Nessas, notadamente nas de Ensino Superior, a Educação tem 

por finalidades: 

I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento 

reflexivo; 

II - formar profissionais para participarem do desenvolvimento da Sociedade; 

III - promover a divulgação do conhecimento; 

IV - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica; 

V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional. 

Desta forma, nas Instituições de Ensino Superior, como a Universidade Estadual de 

Feira de Santana, a educação visa o aprimoramento da pessoa em relação ao seu fim último e 

o bem das sociedades de que o homem é membro, e em cujas tarefas terá que participar3. 

Esse objetivo da educação, no entanto, se torna um desafio cada vez maior diante da 

velocidade de alteração dos paradigmas sociais. A Revolução Tecnológica aliada à 

globalização cultural e econômica, tem originado uma aceleração crescente no processo de 

obsolescência do conhecimento técnico e científico, e que vai muito mais rápido que as 

mudanças das leis, das instituições e das estruturas, não permitindo uma adaptação a tudo 

isso. O impacto político, social, ambiental e suas implicações sobre o homem e as instituições 

não tem precedentes na história da humanidade. 

As mudanças tecnológicas chegam a uma velocidade vertiginosa. No início deste 

século a Humanidade tinha acumulado 3% de todo o conhecimento científico e tecnológico 

                                                           
2 WERNECK, Vera Rudge, A Ideologia da Educação, 1989 
3 Cocílio do Vaticano II, Declaração Educationis 
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que tem hoje e certamente, dentro de 10 anos, 50% do que nós estaremos utilizando ainda não 

foram inventados. Ou seja, antes que se forme um engenheiro já se tem certeza que ele sairá 

não sabendo alguma coisa, por melhor que seja a Instituição de Ensino. 

Neste contexto, o profissional Engenheiro passa a se defrontar com uma realidade 

totalmente nova e para qual a estrutura de ensino não está preparada. O nível educacional 

atual é tal que grande parte da população, incluindo-se também Engenheiros, é de analfabetos 

tecnológicos. Estão teoricamente preparados, porque são alfabetizados, mas são 

absolutamente incapazes para os novos postos de trabalho que cria esta Sociedade 

modernizada4. 

O problema da Educação passa então a ser metodológico. Tem que haver uma 

mudança na atual estrutura de ensino, que enfatize o "aprender a aprender" e que utilize novas 

formas de transmissão de conhecimento. É preciso tornar o profissional apto a ser retreinado 

em novas tecnologias, através do desenvolvimento de capacidade de abstração e de  um 

embasamento científico sólido. Até porque todas essas mudanças têm contribuído também 

para profundas alterações no modo de produção, na distribuição da força de trabalho e na sua 

qualificação. Nesta nova realidade, tornam-se cada vez mais elevada as qualificações para os 

postos de trabalho em qualquer setor, fato que coloca uma grande pressão sobre as 

necessidades educacionais da população. 

A rápida evolução tecnológica apresenta além dos seus aspectos positivos, impactos 

sociais grandes, como a redução do emprego. Embora parte da mão-de-obra dispensada possa 

ser reabsorvida, em sua grande maioria isso não ocorrerá devido a necessidade de uma melhor 

qualificação para os postos de trabalho recém criados. Cada vez mais, hoje, trabalhar é 

sinônimo de aprender. 

Enquanto a quarenta anos atrás as principais fontes de riqueza para o país eram a 

energia e o transporte, hoje, para o Brasil e para o mundo, essas fontes de riqueza são a 

Educação e a Telemática. Muito mais que a Era da Informação estamos vivendo a Era do 

Conhecimento, do Redescobrimento da Educação. 

Quanto mais a sociedade se distancia de suas origens “naturais”, tanto mais se torna 

imprescindível, nela, o momento educativo. Quanto mais se torna dinâmica, e é assim ao 

máximo grau uma sociedade tecnológica que rapidamente muda os processos produtivos e 

aumenta os próprios conteúdos científicos, tanto mais se torna necessária uma estrutura 

educativa que gradativamente adapte a esse processo não apenas as novas gerações mas 

                                                           
4 PIRRÓ E LONGO, 1997 
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também as futuras. 

O Curso de Engenharia Civil da UEFS deverá, então, ao longo do processo de 

formação técnico-educacional, desenvolver em seus alunos um conjunto de habilidades e 

conteúdos que além de formar o profissional para inserção em amplos setores profissionais 

prepare-o para participação no desenvolvimento da sociedade brasileira e para um auto-

aprimoramento contínuo. 

Desta forma, o currículo deve ter uma formação básica e generalista, possibilitando, 

entretanto, que o estudante, nas fases finais do curso, tenha a oportunidade de aprofundar-se 

em determinada área específica de conhecimento, à sua escolha. Deve permitir também que a 

formação do estudante seja complementada com atividades extra-classe, permitindo o 

envolvimento com temas não necessariamente técnicos mas que complementem a formação 

profissional e o desenvolvimento da cidadania. Isso só será possível através de uma 

flexibilização da estrutura curricular, que permita ao estudante desenvolver atividades fora da 

sala de aula que possam ser aproveitadas na integralização do curso. Atividades como 

pesquisa científica, participação em eventos técnicos, estágios em empresas e cursos de 

treinamento, incentivam ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia e contribuem para a 

inserção do estudante na Sociedade. 

Obviamente, esta mudança de postura com relação ao ensino não passa somente pela 

alteração nas ementas e carga horária das disciplinas. É preciso um completo envolvimento de 

todos os profissionais que participam desse processo, principalmente dos docentes, uma vez 

que parte da formação do aluno é transmitida através da experiência profissional e de vida dos 

seus educadores. 

Este projeto passa ser o primeiro passo de toda uma mudança estrutural que deverá ser 

implementada pelo Colegiado de Engenharia Civil nos próximos anos, de forma que se possa 

adequar a estrutura do Curso de Engenharia Civil à realidade do mundo.  
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3. PERFIL PROFISSIONAL 

 

O termo engenharia e engenheiro derivam das raízes latinas “in genere” significando 

criar, engenhar. As atividades da engenharia são então tão amplas que envolvem arte aplicada, 

ciência aplicada, economia aplicada, etc.  

Uma definição que inclua o núcleo de atividades da engenharia e que ao mesmo tempo 

permita fixar os limites das atividades a ela associadas é dada por WILLIAM e FABER: 5 

“Engenharia é a utilização científica das forças e materiais da natureza no projeto, 

construção, produção e operação de trabalhos para o benefício do homem”. Por “utilização 

científica” entende-se a escolha do melhor método a ser seguido para se atingir um 

determinado fim, o que requer conhecimentos qualificados, experiências passadas e 

habilidades criativas para fazer face a novas situações. Como deve estar voltada ao benefício 

do homem, sugere-se que as atividades do engenheiro serão norteadas pela ética e cidadania, 

estando em sintonia com a conservação do meio ambiente e com qualidade de vida do ser 

humano. 

 

3.1 ATRIBUIÇÕES LEGAIS 

 

A profissão do Engenheiro foi regulamentada pela Lei Nº 5.194, de 24 dez 1966, 

sendo caracterizada pelas relações de interesse social e humano que importem na realização 

dos seguintes empreendimentos: 

a) aproveitamento e utilização de recursos naturais; 

b) meios de locomoção e comunicações; 

c) edificações, serviços e equipamentos urbanos, rurais e regionais, nos seus 

aspectos técnicos e artísticos; 

d) instalações e meios de acesso a costas, cursos, e massas de água e extensões 

terrestres; 

e) desenvolvimento industrial e agropecuário. 

Sendo que as atividades e atribuições profissionais do engenheiro consistem em: 

a) desempenho de cargos, funções e comissões em entidades estatais, paraestatais, 

autárquicas e de economia mista e privada; 

b) planejamento ou projeto, em geral, de regiões, zonas, cidades, obras, estruturas, 

                                                           
5 WILLIAMS & FARBER, Building and Engineering Career, 1957. 
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transportes, explorações de recursos naturais e desenvolvimento da produção 

industrial e agropecuária; 

c) estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias, pareceres e divulgação 

técnica; 

d) ensino, pesquisa, experimentação e ensaios; 

e) fiscalização de obras e serviços técnicos; 

f) direção de obras e serviços técnicos; 

g) execução de obras e serviços técnicos; 

h) produção técnica especializada, industrial ou agropecuária. 

 

Em 29 junho de 1973, o Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 

(CONFEA), através da Resolução 218, regulamentou as atribuições do Engenheiro Civil. 

 

3.2 PERFIL DO CURSO ATUAL 

 

De acordo com o Relatório para Pedido de Reconhecimento do Curso de Engenharia 

Civil, de 14 de novembro de 1983, o currículo tinha como objetivos formar um profissional 

com amplos conhecimentos específicos, voltados para a solução dos grandes problemas da 

região de Feira de Santana, enfatizando como prioritárias de estudo as áreas de saneamento, 

habitação e transporte.  

 

3.3 PERFIL PROFISSIONAL DESEJADO 

 

Para que o Engenheiro possa, hoje, desenvolver todas as atividades a ele atribuídas é 

preciso uma redefinição do seu perfil profissional. O documento “Perfil do Engenheiro do 

Século XXI”, elaborado pela ABENGE (Associação Brasileira de Ensino de Engenharia) e 

CONFEA (Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia) já em 1991, traçava 

como principais características para os engenheiros do próximo século a capacidade de 

comunicação, principalmente através do conhecimento de vários idiomas, a utilização da 

informática, a capacidade de gerenciamento e de liderança.  

Em 1996, a Escola Politécnica da USP-SP, comemora os seus 100 anos com uma 

pesquisa que visa, entre outras coisas, definir o perfil dos seus ex-alunos. Os resultados 

mostram novamente a necessidade de se introduzir, no curso de graduação de engenheiros, 
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enfoques em relações humanas e conhecimentos de informática, bem como orientar as 

disciplinas ao desenvolvimento do raciocínio lógico e da capacidade de tomar decisões, quer 

sejam elas básicas (física, cálculo, etc.) quer sejam profissionalizantes.  

O perfil dos egressos do Curso de Engenharia Civil da UEFS6, identifica que 14,3% 

atuam como empresários na Engenharia Civil, 13,6% exercem função de gerência e 18,6% de 

orientação e supervisão, o que demonstra a necessidade de desenvolver nos alunos, 

capacidades de gerenciamento e liderança, bem como conceitos de qualidade e produtividade. 

Vários outros estudos apresentados durante os Congressos Brasileiros de Ensino de 

Engenharia, têm chamado atenção sobre a formação do engenheiro nos dias atuais. Destaca-se 

o trabalho apresentado pelo Prof.  Edson Batista (1996) no COBENGE  96, intitulado 

“Reflexões sobre a formação do Engenheiro”. Neste trabalho o perfil desejável a um 

engenheiro deve conter as seguintes características: 

a)  capacidade de trabalhar em grupo; 

b)  capacidade gerencial como elemento chave de mudança (melhor engenheiro de 

manutenção muitas vezes não é o melhor gerente de manutenção); 

c)  utilização e domínio da informática e do inglês; 

d)  facilidade de comunicação escrita e verbal; 

e)  consciência de qualidade e produtividade; 

f)  disposição para ser avaliado e retreinado; 

g)  capacidade de criar e operar sistemas complexos; 

h)  capacidade de investigar. 

Além desses oito pontos desejáveis o Prof. Edson Batista inclue ainda outros 

fundamentais e que dão origem a uma formação plena: 

i)  formação humanista (ética, solidariedade e cidadania); 

j)  preocupações com a melhoria do bem estar do homem; 

k)  preocupações com o meio ambiente. 

 

Todas esses conteúdos e habilidades citados são utilizados pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) do Ministério da Educação (MEC), na Portaria 

Ministerial no 160, de 27 de fevereiro de 1998, que define os objetivos do Exame Nacional de 

Cursos e toma como referência esse perfil profissional.  

Desta forma, é preciso definir no novo currículo, seja como conteúdo ou como 

                                                           
6 CRISTÓVÃO, WASHINGTON e PERUNA, Perfil dos Egressos do Curso de engenharia Civil da UEFS 
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metodologia de ensino, conhecimentos que tragam uma formação adequada aos futuros 

engenheiros, preparando-os para as necessidades do mercado e da vida.  

 

4. ESTRUTURA PEDAGÓGICA 

 

Baseado no objetivo do curso e no perfil do profissional que se pretende formar, a 

reforma do curso de Engenharia Civil da UEFS envolverá a mudança nas disciplinas, no fluxo 

do currículo (grade curricular), bem como na orientação pedagógica das disciplinas, isto 

porquê muitos conhecimentos inerentes ao profissional não poderão simplesmente ser 

passados em disciplinas específicas, mas sim ao longo de todo o curso a partir do contato com 

os professores, com colegas e com a sociedade. 

 

4.1 CICLO BÁSICO  

 

De acordo com o regimento da UEFS,  o Ciclo Básico deveria ter a função de suprir 

deficiências do vestibular, orientar o aluno na escolha da carreira e fazer uma transição entre 

os métodos de ensino. Para isso tornou-se obrigatório, para todos os cursos da UEFS, a oferta 

das disciplinas Língua Portuguesa I, Metodologia do Trabalho Científico e Matemática I, que 

não conseguiram alcançar os objetivos propostos. Nesta proposta de reformulação do 

currículo, ainda com alguns dos objetivos do ciclo básico, serão oferecidas no primeiro 

semestre de curso as seguintes disciplinas: 

a) Introdução à Engenharia - cujo objetivo será orientar o estudante sobre a profissão e sobre 

o seu papel na resolução de problemas da sociedade;  

b) Desenho Básico-E - para suprir as deficiências oriundas do ensino fundamental e que não 

são avaliadas no vestibular; 

c) Computação Aplicada a Engenharia I - dotar o aluno de conhecimentos elementares de 

programação, necessários no desenvolvimento do curso; 

d) Química Aplicada - voltada às aplicações da química na Engenharia Civil; 

Pretende-se com este novo ciclo básico, inserir o estudante no curso de Engenharia 

Civil, consciente da profissão, e capacitado para dar continuidade ao curso, diminuindo a 

evasão nos primeiros semestres. 

 

4.2 CONHECIMENTOS HUMANÍSTICOS 
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Para obter sucesso em todos os seus campos de trabalho, o Engenheiro Civil tem que 

estar preparado para saber lidar com situações de mercado, para enfrentar problemas sociais 

ou ligados à preservação do ambiente, para se relacionar adequadamente com as pessoas, para 

desenvolver qualidades de liderança e para desempenhar com lisura suas obrigações éticas. 

Com esta preocupação, serão oferecidas no curso as seguintes disciplinas obrigatórias: 

a) Introdução à Sociologia - E; 

b) Psicologia das Relações Humanas - E; 

c) Ciências do Ambiente - E; 

d) Econômica Aplicada à Engenharia; 

e) Administração Aplicada a Engenharia - E; 

f) Exercício Profissional do Engenheiro.  

As quatro últimas disciplinas, que têm caráter profissionalizante, devem estar 

diretamente associadas ao trabalho do Engenheiro Civil para que se possa atingir os objetivos 

propostos, o que não tem acontecido devido a forma como são oferecidas atualmente, bastante 

generalizadas. Sugere-se que as mesmas sejam ministradas por profissionais ligados à área da 

Engenharia, devendo portanto serem oferecidas pelo Departamento de Tecnologia.  

 

4.3 CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA 

 

Observa-se que os avanços tecnológicos têm atingido os mais diferentes setores da 

vida humana, e com a educação isso não é diferente. Com o advento da informática a 

veiculação de informações tornou-se rápida e em geral mais produtiva, que faz com que os 

recursos computacionais desempenhem um papel fundamental na educação. 

A Engenharia possui características que lhe são peculiares e que exigem uma demanda 

muito grande pela informática. Curso faz parte da área tecnológica, sendo a utilização do 

computador indispensável devido aos cálculos matemáticos envolvidos. Ganha-se tempo e 

precisão na resolução de complicada operações matemáticas ou na representação de diferentes 

situações através dos métodos numéricos. 

Além de auxiliar a precisão e a velocidade de respostas, o computador passa a ser um 

instrumento de melhora da qualidade de ensino de Engenharia, uma nova ferramenta de 

complementação, de aperfeiçoamento e de possíveis mudanças de aulas teóricas e práticas, e 
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do ensino como um todo7. 

Quando um indivíduo aprende ativa todos os seus sentidos, sendo que grande parte do 

que o homem assimila e compreende provém da visão (72%) e da audição (11%). Quando o 

método de ensino é fundamentalmente visual e oral, o nível de retenção de conhecimento, 3 

horas após a aula, passa de 72%, em aulas expositivas, para 83%8. A informática é um meio 

muito rico em termos de comunicação devido aos seus efeitos multimídia e hipermídia, os 

quais tendem a aumentar a capacidade de aprendizado dos estudantes. 

Um estudo realizado por CINTRA & FILHO (1998) sobre a utilização da computação 

no ensino de Engenharia demonstrou que o computador pode ser bastante útil na 

aprendizagem quando utilizado como suporte ao professor, possuindo as seguintes vantagens: 

a) o computador oferece vantagens sobre os recursos tradicionais, pois possibilita a 

apresentação de situações mais complexas; 

b) é um poderoso recurso audiovisual, possibilitando ao professor mostrar diferentes 

situações de forma ágil e precisa, podendo ilustrar melhor respostas às perguntas de 

alunos, esclarecendo pontos que não estejam claros e solucionando possíveis dúvidas; 

c) é um meio interativo que provê ao professor a habilidade de concretizar visualmente 

conceitos e suas relações; 

d) as imagens, além de apresentarem maior compreensão por parte dos alunos, gerou maior 

satisfação e motivação. 

Ciente da importância da computação no Ensino de Engenharia, o Departamento de 

Tecnologia fundou já em 1996 o Núcleo de Computação Aplicada a Engenharia (NUCAE), 

com o objetivo de permitir a informatização de todas as disciplinas do curso de Engenharia 

Civil, através da utilização de softwares comercias e do desenvolvimento de programas 

próprios. Inicialmente houveram vários entraves para a informatização do curso, 

principalmente quanto à desatualização dos professores com a informática e a má preparação 

dos alunos quanto à programação aplicada de computadores. Após uma fase de adaptação e 

qualificação vários professores têm utilizado a informática como parte das disciplinas, como 

Topografia, Eletricidade, Resistência dos Materias, Ciências do Ambiente, entre outras.  

Para os estudantes foram oferecidos no NUCAE cursos de programação e análise 

numérica e computacional, mas ainda há uma certa resistência principalmente pela falta de 

conhecimentos básicos aplicados. Por isso, serão oferecidas duas disciplinas diretamente 

                                                           
7 VALENTE, José, Computadores e conhecimento: repensando a educação, Editora da UNICAMP, 1993 
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aplicadas: Computação Aplicada a Engenharia, com o objetivo de dotar o estudantes das 

ferramentas básicas de programação aplicando-as à na solução de problemas de Engenharia; e 

a disciplina Métodos Numéricos Aplicados I, que tem importância fundamental na transição 

entre a linguagem matemática e a linguagem de programação servindo de ferramenta básica 

para o desenvolvimento de softwares aplicados em cada disciplina. Inicialmente oferecida no 

curso de Engenharia Civil como Cálculo Numérico, esta última disciplina, não teve os seus 

objetivos plenamente alcançados pela ausência de aplicações na área de Engenharia Civil, o 

que fez com que a disciplina resultasse num fim em si mesmo, sendo inclusive cursada por 

vários formandos. Devido a importância dos métodos numéricos e computacionais para a 

Engenharia Civil atual será oferecida também, mas como optativa, a disciplina Métodos 

Numéricos Aplicados II. 

Complementando a parte computacional será oferecida a disciplina Computação 

Gráfica em Projetos de Engenharia como complemento das disciplinas de desenho, com o 

objetivo de capacitar o estudante a desenvolver projetos de engenharia assistido por 

computador. 

 

4.4 DISCIPLINAS OPTATIVAS 

 

A tendência atual da formação de Engenheiros, pelo que já foi exposto anteriormente, 

é permitir uma formação generalista, baseada na formação básica sólida, facilitando assim o 

acesso a qualquer setor de trabalho. 

Com isso, este novo currículo deve oferecer uma formação profissionalizante também 

básica, essencial a todo Engenheiro Civil, e flexível, substituindo parte da carga horária 

obrigatória por optativas. Pretende-se com isso flexibilizar o perfil profissional ao permitir, no 

final do curso, uma adequação imediata à demanda do mercado, que, especialmente na 

Engenharia Civil, é muito instável e variável. 

A carga horária de disciplinas optativas adotada é de 180 horas. 

 

4.5 ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

O Estágio Supervisionado tem como objetivos gerais possibilitar aos alunos do Curso 

                                                                                                                                                                                     
8 CINTRA, Jorge & FILHO, Dante, A computação gráfica na aprendizagem de Engenharia, Anais do XXVI 

Congresso Brasileiro de Ensino de Engenharia, 1998 
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de Engenharia Civil o levantamento de situações, problemas, fatos, objetivos e processos, na 

realidade de trabalho vivenciada, permitindo a elaboração de sugestões úteis e coerentes de 

alterações e soluções praticáveis e recomendáveis. Desta forma, percebe-se que o estágio, 

junto com o aprendizado teórico, complementa a formação do profissional, devendo portanto 

ser desenvolvido simultaneamente com algumas disciplinas.  

No currículo atual, a disciplina Estágio Supervisionado concentra-se no último 

semestre do curso, e como tal, funciona apenas como um verificador de aprendizagem, ou 

não, dos conhecimentos relativos ao curso. Na prática, na verdade, não tem funcionado assim 

e a disciplina é cursada por alunos do 7o ao 10o semestre. Dois motivos que contribuem para 

que este fato ocorra são a instabilidade da oferta de estágio para a Engenharia Civil, o que 

obriga os alunos a se matricularem assim que conseguem estágio em empresas, e a falta de 

pré-requisito na disciplina, que tem forçado o Colegiado de Curso a uma orientação especial 

aos alunos que querem se matricular na mesma. 

Após a avaliação dos problemas decorridos na disciplina ao longo do curso, optou-se 

com esta reforma por uma completa  reformulação do Estágio Supervisionado, cujo  

regulamento encontra-se em discussão no Colegiado de Engenharia. As principais mudanças 

são: 

a) adoção  de uma estrutura mais flexível para a disciplina que possibilite inscrever o 

estudante em qualquer época do calendário acadêmico - desta forma pode-se orientar os 

estágio "informais" que os estudante conseguem no meio do semestre ou nos recessos das 

aulas; 

b) criação de uma Coordenadoria de Estágio para manter contato com empresas, prefeituras e 

demais campos de estágio, além de manter atualizada todas as informações necessárias ao 

aperfeiçoamento da disciplina e do curso;  

c) definição de pré-requisitos por área de conhecimento;   

d) adoção do estágio parcial - possibilitando ao estudante dividir a carga horária de estágio 

em áreas de conhecimento diferentes;  

e) exigência de defesa oral do relatório de Estágio Supervisionado para uma banca de 

professores.  

Continuam existindo todos os procedimentos legais exigidos pela Universidade. A 

Coordenação do Estágio deverá ser feito por um professor por um período mínimo de um ano, 

o qual encaminhará, a cada final de semestre, a lista dos alunos avaliados na disciplina para 

que seja anexado o conceito no histórico escolar.  Cada aluno terá um professor orientador e 
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um profissional responsável no local do estágio. A banca será composta por três professores. 

 

4.6 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é um dos principais instrumentos, 

existentes em cursos de Engenharia de várias universidades do país, utililizados como forma 

de demonstrar o grau de habilitação adquirido, o aprofundamento temático, o estímulo à 

produção científica, à consulta de bibliografia especializada e o aprimoramento da capacidade 

de interpretação e crítica da Engenharia Civil. Além disso, permite uma agregação de 

conhecimentos aprendidos pelos alunos em diferentes disciplinas, permitindo uma visão 

holística da Engenharia. 

Dada a sua importância, o Trabalho de Conclusão de Curso passa inclusive a fazer 

parte dos indicadores das condições de oferta, reconhecimento e recredenciamento das 

habilitações do curso de Engenharia, conforme descrito no documento “Padrões de Qualidade 

para Cursos de Graduação em Engenharia”, do Ministério da Educação e do Desporto, de 

maio de 19989. 

O Trabalho de Conclusão de curso (TCC), cujo regulamento encontra-se também em 

dicussão no Colegiado de Engenharia, consiste em um projeto ou pesquisa individual 

orientado, relatado sob a forma de uma monografia ou projeto, em qualquer área da 

Engenharia Civil. Para iniciar o TCC, o aluno deverá desenvolver, na disciplina Projeto de 

Engenharia, um projeto do trabalho que deseja realizar. Aprovado nesta disciplina, e já sob 

orientação de um docente, o aluno após desenvolvimento do TCC, matricular-se-á na 

disciplina Projeto Final para proceder a defesa do mesmo. 

Com a disciplina Projeto de Engenharia, busca-se suprir um deficiência do atual curso 

de Engenharia que não aborda a elaboração de projetos, enquanto que, segundo o perfil dos 

egressos6 , 15,3% dos engenheiros trabalham no desenvolvimento de projetos. 

A implantação do TCC neste curso tem também como objetivo, propiciar ao estudante 

um contato maior com a Sociedade, através da prestação de serviços a comunidades carentes 

que precisem de assistencialismo nas áreas de Engenharia Civil, como urbanismo, 

saneamento, habitação, etc. 

 

 

                                                           
9 MEC Padrões de Qualidade para Cursos de Graduação em Engenharia, 1998 
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4.7 ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

Uma das principais mudanças imposta pela LDB foi o aumento da carga horária letiva 

dos cursos para 200 dias letivos anuais (aproximadamente 17 semanas).Como as disciplinas 

do currículo apresentam uma carga horária múltipla de 15, ao final de 15 semanas a disciplina 

estaria concluída. Ao invés de redistribuir a carga horária, a Comissão optou por reservar ao 

estudante um tempo livre para o desenvolvimento de atividades extra-classe (Atividades 

Complementares) que complementem a sua formação geral. 

Pretende-se com estas Atividades Complementares, que deverão compreender 120 

horas, aproveitar e incentivar nos estudantes o estudo de língua estrangeira e informática, bem 

como de atividades técnico-científicas de projetos de pesquisa, eventos, monitorias, etc. 

Serão computados inicialmente, pelo Colegiado de Curso, para complementação da 

integralização do tempo de curso, as seguintes atividades: 

a) Estudo de Língua Estrangeira: deverá ser solicitado pelo Colegiado de Engenharia Civil 

ao Departamento de Letras e Artes da UEFS, a abertura de oficinas semestrais de Inglês 

Instrumental e Espanhol para os alunos do Curso. Poderão ser aproveitados também 

cursos de idiomas oferecidos por instituições credenciadas pela Secretaria de Educação ou 

órgão competente. A carga horária desta atividade não poderá exceder em 25% da carga 

horária total das Atividades Complementares. 

b) Estudo de Informática: atividade oferecidas pelo NUCAE, por outros órgãos da UEFS ou 

por instituições credenciadas pela Secretaria de Educação ou órgão competente, serão 

computadas como Atividade Complementar desde que sejam Aplicadas a Engenharia, por 

avaliação do Colegiado. A carga horária desta atividade não poderá exceder em 20% da 

carga horária total das Atividades Complementares. 

c) Iniciação Científica, Monitoria, Estágios Técnicos na UEFS - qualquer uma destas 

atividades, ou a soma delas, não poderá exceder a 30% das Atividades Complementares. 

d) Eventos Técnicos, Científicos, Humanos e Sociais que sejam devidamente comprovados e 

promovidos por instituição reconhecida. Qualquer uma destas atividades, ou a soma delas, 

não poderá exceder a 25% das Atividades Complementares. 

 

 

 



 

 

 22 

4.8 INTEGRAÇÃO TEORIA-PRÁTICA 

 

No curso de Engenharia Civil, por sua natureza tecnológica, o conhecimento teórico 

precisa necessariamente vir associado à atividades práticas que facilitem o aprendizado, 

facilitem o aprofundamento do conhecimento, desenvolvam a percepção sensorial e  

permitam a atualização profissional. 

Atualmente, a estrutura física e laboratorial que atende ao Curso de Engenharia Civil 

passa por uma grande reformulação, com a construção de novos laborátórios e a ampliação e 

atualização dos já existentes, que permitirá que mais de 50% das disciplinas do curso tenham 

aulas práticas. A seguir são descritos os laboratórios e as disciplinas que atenderão:  

a) Laboratórios de Física: Física I-E, Física II-E, Física III-E; 

b) Laboratório de Geociências: Geologia Básica; 

c) Laboratório de Química: Química Aplicada; 

d) Laboratório de Estruturas: Mecânica, Resistência dos Materiais I-E , Resistência dos 

Materiais II-E, Estruturas de Concreto I, Estruturas de Concreto II, Estrutura Metálicas I, 

Estruturas de Madeira; 

e) Laboratório de Materiais: Materiais de Construção I-E, Materiais de Construção II-E, 

Resistência dos Materiais de Construção I-E, Resistência dos Materiais  II-E. 

f) Laboratório de Hidráulica e Mecânica dos Fluidos: Hidráulica-E, Mecânica dos Fluidos; 

g) Laboratório de Saneamento: Saneamento I e Saneamento II ; 

h) Laboratório de Tecnologia da Construção Civil: Tecnologia das Construções I, Tecnologia 

das Construções II, Instalações Elétricas Prediais, Instalações Hidráulico Sanitárias 

Prediais. 

i) Laboratório de Topografia: Topografia Geral, Estradas I-E e Estradas II-E. 

j) Laboratório de Geotecnia: Mecânica dos Solos, Fundações e Obras de Terra, Estradas  II-

E, Materiais de Construção  II-E. 

Além dos laboratórios supra citados o curso de engenharia conta ainda com: 

k) Sala de Pranchetas: Desenho Básico -E, Desenho Arquitetônico I, Geometria Descritiva-

E; 

l) Núcleo de Computação Aplicada a Engenharia: Computação Aplicada a Engenharia I, 

Métodos Numéricos Aplicados a Engenharia I -E. Além destas, está apto a atender a todas 

as disciplinas do curso, com a utilização de softwares aplicados. 

m) Aulas de campos: além das aulas em laboratórios, algumas disciplinas necessitam 
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obrigatoriamente desenvolver atividades de campo ou visitas técnicas, como Topografia, 

Tecnologia das Construções e Fundações e  Obras de Terra. 

Nas aulas práticas e nos laboratórios, sempre que possível dever-se-á atribuir uma 

qualificação ao grupo de alunos que desenvolvem experiências ou trabalhos práticos, 

obrigando as turmas ao estudo coletivo e ao autoconhecimento, que traz como benefício o 

desenvolvimento da crítica construtiva e o senso de responsabilidade coletiva. 

 

4.9 ORIENTAÇÃO ACADÊMICA 

Os estudantes ao ingressarem no ensino superior, na grande maioria das vezes, não 

estão preparados para desenvolver o curso por vários motivos: diferença entre os métodos e 

qualidade do ensino utilizado no ensino médio e ensino superior, incertezas quanto a 

definição da carreira, desconhecimento da estrutura acadêmica universitária e do curso, etc. 

Além disso, a média de idade dos ingressantes na universidade tem reduzido 

sensivelmente. Na época do ingresso o estudante está iniciando sua juventude, com todas as 

suas dúvidas e expectativas, e nos anos finais está ingressando na idade adulta, e passa a ter a 

necessidade (ou o desejo) de se tornar independente financeiramente. Desta forma, percebe-se 

que entre o ingresso no curso e sua conclusão, os estudantes passam por profundas mudanças 

na sua vida pessoal e social, e que muitas vezes afetam consideravelmente o seu desempenho 

acadêmico.  

Nessa fase de transição, a Orientação Acadêmica passa a ser fundamental para garantir 

a integração do estudante ao curso de Engenharia, e também para servir de apoio em suas 

incertezas e dificuldades. Nesse sentido, o curso de Engenharia adotará uma Orientação 

Acadêmica por Turma, onde para cada turma de 40 alunos ingressantes no curso serão 

designados 5 professores para sua orientação ao longo de todo o curso.  

O Orientador Acadêmico, conjuntamente com o Colegiado de Curso, deverá:  

a) fornecer as informações necessárias sobre a estrutura acadêmica, física e administrativa; 

b) criar mecanismos de adaptação ao ensino superior; 

c) desenvolver, com os seus orientandos, atividades em grupo que complementem a 

formação humana e profissional; 

d) acompanhar o desempenho de cada um dos orientandos, tentando evitar possíveis 

abandonos ou reprovações nas disciplinas; 

Para o funcionamento da Orientação Acadêmica, deverá o Colegiado dispor de uma 

sala específica para orientação acadêmica, onde o Professor Orientador  deverá, no mínimo 4 
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horas semanais, atender aos orientandos. 

 

5. PROCESSOS DE AVALIAÇÃO E APRIMORAMENTO DO CURSO 

A qualidade de um curso de Engenharia depende de um grande número de fatores, os 

quais devem ser avaliados ao longo do desenvolvimento do curso, para que possam ser feitas 

as alterações necessárias a manutenção dos objetivos propostos. 

Assim, deverá ser formado no Colegiado de Curso, um Grupo Permanente de 

Avaliação e Aprimoramento do Ensino de Engenharia (GPAE), que deverá atuar em 

consonância com o Grupo de Avaliação Institucional (GTAI) da UEFS, buscando manter a 

qualidade do Curso de Engenharia Civil. 

O processo de avaliação deverá ser feito em todas as partes da estrutura acadêmica: 

a) Relação ensino-aprendizado: buscando identificar e sanar possíveis falhas na transmissão 

de conhecimento por parte do professor e no aprendizado por parte dos alunos. Deverá ser 

feita semestralmente. 

b) Currículo: deve ser atualizado sempre que necessário, com a revisão periódica dos 

programas das disciplinas e mesmo com a alteração da estrutura curricular. Nos cursos da 

área tecnológica, a  atualização curricular deverá ser prevista a cada 5 anos; 

c) Processo de Formação: devem ser previstas avaliações parciais ao longo do curso, 

notadamente entre a parte básica e a parte profissionalizante, buscando manter a 

integração entre as mesmas. Anualmente, os alunos do 5 e 6 semestres deverão fazer uma 

prova de Avaliação do Ensino Básico da Engenharia, que deverá servir de base para 

análise do curso; 

d) Estrutura física: deverá ser adequada para complementar a formação do estudante, 

devendo ser avaliada e atualizada constantemente, no máximo a cada 5 anos. 

Anualmente, GPAE deverá encaminhar ao Colegiado do Curso um relatório sobre a 

avaliação do curso, identificando as principais deficiências e possíveis soluções.  

 

5.1 FORMAÇÃO DO PROFESSOR 

 

Um dos grandes problemas dos cursos de Engenharia vem da má formação didático-

pedagógica do professor, que na maioria das vezes é um bacharel e não um licenciado. 

Infelizmente, uma forte tendência entre os professores, quando admitem a existência 

de problemas na aprendizagem (altos índices de reprovação, evasão, etc.), é a de transferir 
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totalmente a responsabilidade desses fracassos ou para os alunos ou para as deficiências 

materiais para sua execução. Alguns professores não se questionam, nesses casos, sobre a sua 

contribuição para os problemas da turma. 

Embora seja praticamente um consenso entre qualquer profissional da área de 

Engenharia a valorização do planejamento e da otimização dos processos, na área de ensino, 

responsável pela formação desses engenheiros, encontra-se ainda o amadorismo e o 

empiricismo. 

É preciso que o Colegiado de Curso, conjuntamente com os Departamentos, criem 

uma cultura de formação contínua dos professores, não só de caráter técnico mas 

principalmente em qualidade de ensino. Junto a isso, é necessário uma mudança de postura de 

alguns docentes que relutam em atualizar seus conteúdos e técnicas didáticas. 
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6. ESTRUTURA CURRICULAR 

 

6.1 MATÉRIAS DE FORMAÇÃO BÁSICA 

 

Compreenderão aquelas com metodologia da investigação científica que contribuam 

para o desenvolvimento dos fundamentos científicos e tecnológicos da Engenharia. 

Encontram-se listadas abaixo com as suas respectivas disciplinas: 

Matéria Disciplinas Carga Horária 

(hora-aula) 

MATEMÁTICA Cálculo I-E 90 

 Cálculo II-E 90 

 Cálculo III-E 75 

 Álgebra Linear – E 75 

 Vetores e Geometria Analítica 60 

FÍSICA Física I-E 90 

 Física II-E 90 

 Física III-E 90 

QUÍMICA Química Aplicada 75 

 Desenho Básico –E 45 

 Desenho Técnico –E 60 

 

DESENHO 

Desenho Arquitetônico I  75 

 Geometria Descritiva –E 60 

GEOLOGIA Geologia Básica 75 

ESTATÍSTICA   E 

PROBABILIDADE 

Probabilidade e Estatistica–E 75 

  1125 

 

6.2  MATÉRIAS DE FORMAÇÃO GERAL  

Conterão assuntos que contribuam para complementar a formação básica do 

engenheiro, capacitando-o à utilização da natureza sócio-econômica no processo de 

elaboração criativa. Dentre os seus objetivos deverá estar a educação dos engenheiros para as 

consequências sociais dos seus trabalhos. 
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Matéria Disciplinas Carga Horária 

(hora-aula) 

SOCIOLOGIA Introdução à Sociologia – E 45 

 Psicologia da Relações Humanas – E  45 

 Introdução à Engenharia 45 

ADMINISTRAÇÃO Administração Aplicada à Engenharia –E 60 

ECONOMIA Econômica Aplicada à Engenharia 60 

DIREITO Exercício Profissional do Engenheiro 45 

CIÊNCIAS DO AMBIENTE Ciências do Ambiente –E 45 

  345 

 

6.3 MATÉRIAS DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA 

 

Correspondem a um aperfeiçoamento profissional inserido no contexto de uma área 

específica. 

Matéria Disciplinas Carga Horária 

(hora-aula) 

MÉTODOS NUMÉRICOS E 

COMPUTACIONAIS 

Computação Aplicada a Engenharia I 60 

 Métodos Numéricos Aplicados à Engenharia I-E  75 

  135 
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6.4 MATÉRIAS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 

Conterão assuntos que possibilitem o adequado conhecimento dos fundamentos, 

materiais, sistemas e processos nas diferentes áreas de habilitação. Deverão ainda incluir 

tópicos relativos à segurança na concepção dos projetos e obras de engenharia. 

 
Matéria Disciplinas Carga Horária 

(hora-aula) 

RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS Resistência dos Materiais I-E 75 

 Resistência dos Materiais II-E 60 

TOPOGRAFIA Topografia  90 

MECÂNICA Mecânica 75 

MECÂNICA DOS SOLOS Mecânica dos Solos  75 

 Fundações e Obras de Terra 75 

MECÂNICA DOS FLUIDOS Mecânica dos Fluidos 90 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Materiais de Construção I-E 75 

 Materiais de Construção II-E 75 

HIDRÁULICA Hidráulica –E 75 

 Instalações Hidráulicas e Sanitárias Prediais 60 

HIDROLOGIA APLICADA Hidrologia Aplicada –E 75 

TRANSPORTES Estradas I-E 75 

 Estradas II-E 75 

CONSTRUÇÃO CIVIL Tecnologia das Construções I 75 

 Tecnologia das Construções II            60 

 Instalações Elétricas Prediais 75 

 Planejamento, Controle e Gerenciamento de Obras 60 

SANEAMENTO BÁSICO Saneamento I 60 

 Saneamento  II 60 

SISTEMAS ESTRUTURAIS Análise Estrutural I  60 

 Análise Estrutural II 60 

 Estruturas de Concreto I 75 

 Estruturas Metálicas I 75 

 Estruturas de Madeira 60 

PROJETO FINAL Projeto de Engenharia 45 

 Projeto Final I 30 

 Projeto Final II 30 

ESTÁGIO SUPERVISONADO Estágio Supervisionado -E 180 

  2055 
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6.5 SISTEMA DE PRÉ-REQUISITOS 

 

O curso de Engenharia Civil, devido a sólida formação básica, tem nas disciplinas 

básicas um grande número de pré-requisitos, tornando o curso muito “amarrado”, ou seja, a 

reprovação em algumas destas disciplinas, faz com que o aluno inevitavelmente atrase a 

integralização do curso. 

Por outro lado, para adiantar o curso, os alunos deixam de se matricular nas disciplinas 

reprovadas e optam por disciplinas com “melhor horário” ou que não têm pré-requisitos, 

independente do semestre. Além de atrasar o curso posteriormente, por só poder matricular-se 

em poucas disciplinas, o aluno afasta-se da sugestão de semestralização, que é a ideal para o 

desenvolvimento gradual dos conhecimentos e capacidades do futuro Engenheiro. 

Atualmente, essa situação chega a extremos, como de alunos do 3o semestre querendo cursar a 

disciplina Estágio Supervisionado, “...porque não tem pré-requisito” e “...por estar num 

horário bom”. 

Analisando soluções adotadas em outros cursos de Engenharia do país, procurou-se 

chegar a uma forma de sistema de pré-requisitos que resolvesse simultaneamente os dois 

problemas identificados. Adotou-se dois sistemas simultaneamente, o de Pré-Requisitos por 

disciplina e o Sistema Modular. 

O Sistema Modular adotado divide o curso em três módulos de formação, só sendo 

permitida a passagem de um módulo para outro após a aprovação nas disciplinas do módulo 

anterior. O Módulo de Formação Básica engloba as disciplinas dos três primeiros semestres; o 

Módulo de Formação Profissional Geral, engloba disciplinas dos semestres 4, 5, e 6; e o 

Módulo de Fomação Profissional Específica, engloba disciplinas dos semestre 7, 8, 9 e 10. O 

fluxograma  curricular e as disciplinas de cada módulo encontram-se nos anexos IV e V.  

Para que o aluno não atrase o curso, é fundamental que dentro de cada módulo existam 

poucos pré-requisitos entre as disciplinas, permitindo que o aluno com reprovação, possa 

matricular-se na próxima oferta semestralizada. 

Na transição entre os Módulos, será permitida a matrícula num Módulo posterior 

mesmo que o aluno esteja cursando duas disciplinas (Dependência) do Módulo anterior. No 

entanto, se houver reprovação na Dependência, o estudante será obrigado a cursá-la 

isoladamente para poder dar continuidade ao curso. Essa rigidez é necessária após duas 

reprovações porque demonstra que o estudante necessita dar uma atenção especial àquela 

disciplina. 
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Para que o sistema possa funcionar bem, é preciso também que as disciplinas de um 

semestre sejam oferecidas em um único turno, e que os horários de semestres subsequentes 

sejam em turnos alternados. 

 

6.6 CARGA HORÁRIA DO CURSO 

 

A) CARGA HORÁRIA TOTAL 

Matéria No Disciplinas Carga Horária 

(hora-aula) 

FORMAÇÃO BÁSICA 15 1125 

FORMAÇÃO GERAL 7 345 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 29 2055 

FORMAÇÃO ESPECÍFICA 2 135 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES - 205 

OPTATIVAS 3 180 

 56 4045 

 

 

B) CARGA HORÁRIA EM SALA DE AULA 

Matéria No Disciplinas Carga Horária 

(hora-aula) 

FORMAÇÃO BÁSICA 15 1125 

FORMAÇÃO GERAL 7 345 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 28 1920 

FORMAÇÃO ESPECÍFICA 2 135 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES - 0 

OPTATIVAS 3 180 

 55 3690 

 

6.6.1 DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA 

Durante muitos anos, o curso de Engenharia Civil vem sendo oferecido 

predominantemente nos turnos matutino e vespertino, e com algumas disciplinas à noite. 

Sendo que na mesma oferta semestralizada, é comum haver aulas em dois ou mais turnos. 

Esse horário de oferta de disciplinas, no entanto, tem gerado um grande número de 

problemas para o curso concernentes a permanência do aluno na Instituição: 

a) Parte do tempo livre dos estudantes é perdida em deslocamentos, geralmente quando há 
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aulas na manhã e tarde do mesmo dia. Além da perda do tempo, há um aumento do custo 

do curso para os estudantes e uma descontinuidade das horas livres o que impede uma 

continuidade de trabalho ou estudo.  

b) Outro problema fundamental, encontra-se na situação de alunos que precisam de renda 

própria (trabalho, estágio, etc.), para manter-se no curso. A solução adotada pelos mesmos 

é ajustar o horário através da diminuição no número de disciplinas matriculadas e 

consequente atraso no curso.  

Desta forma, a oferta do curso em um único turno, reduziria a evasão dos alunos, 

dando-lhes oportunidade de também desenvolver outras atividades. Além disso, sendo 

semestres por turno alternado, haveria a possibilidade do aluno reprovado em determinada 

disciplina, continuar semestralizado por ausência de choques de horário, e pela implantação 

do novo sistema de pré-requisito com Sistema Módular. 

É certo, porém, que a oferta semestralizada em um único turno não poderá ser 

implementada nos primeiros semestres do curso devido a sua grande carga horária de aula. 

 

6.6.2 TEMPO DE INTEGRALIZAÇÃO DO CURSO 

 

Tempo Mínimo de Integralização do curso: 10 semestres 

Tempo Máximo de Integralização do curso: 15 semestres 
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ANEXO I - EMENTAS DAS DISCIPLINAS 

 

 

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS 
 

 

 

1o. SEMESTRE 
 

INTRODUÇÃO À ENGENHARIA 

 

Ementa: Conceito de Engenharia e de Engenharia Civil. Perfil Profissional e atribuições: campos de atuação. 

Importância da Engenharia na Sociedade Contemporânea: responsabilidade social do Engenheiro. Ciência e 

tecnologia. Métodos de pesquisa científica. Metodologia para solução  de problemas: formulação e análise, 

escolha e especificação de soluções. Exemplos de soluções de problemas. Modelos conceituais, experimentais, 

matemáticos e numéricos. Importância da simulação/modelagem computacional de problemas de engenharia. 

Exemplos elementares. Conceito de otimização e sua relevância na solução de problemas de engenharia. 

Aspectos probabilísticos e tomada de decisões. Análise de Alguns problemas reais.               

 

Objetivos: Fornecer uma visão geral da profissão de Engenharia e sua integração na Sociedade, objetivando a 

integração do aluno no curso pretendido. 

 

C.H.: 45 (15;30)                                 

 

QUÍMICA APLICADA 

 

Ementa: Ligações químicas. Arranjos atômicos. Soluções. Materiais polifásicos. Oxiredução. Eletroquímica. 

Corrosão. Noções de química orgânica. 

 

Objetivos: Fornecer uma introdução aos conceitos básicos de Química necessária para outras disciplinas do 

curso, que necessitam de conhecimentos fundamentais dessa matéria. Apresentar os mecanismos básicos de 

corrosão.  

 

C.H.: 75 h (45,30)  

 

CÁLCULO I - E 

 

Ementa: Limite. Derivadas e diferencial . Análise de Funções. Máximos e mínimos.  

 

Objetivos: Aplicar   os  conhecimentos  de  derivados na resolução de problemas com funções elementares, 

crescentes e decrescentes e determinação de máximas e mínimas. 

 

C.H.: 90 (60;30)  

 

DESENHO BÁSICO -E 

 

Ementa: Apresentação, utilização e manuseio dos materiais de desenho. Normas e convenções básicas de  

representação do desenho de projetos. Observação e representação esquemática das formas, volumetrias e 

sombras. Croquis.  

 

Objetivos: Desenvolvimento da capacidade de observação e representação através do desenho.  

 

C.H.: 45 (15;30)   
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COMPUTAÇÃO APLICADA À ENGENHARIA I 

 

Ementa: Histórico e conceitos básicos de computação. Lógica de programação. Algoritmos. Linguagem de 

programação. Aplicações na Engenharia Civil.  

 

Objetivos: Apresentar o computador (características básicas, funcionamento e programação) e sua importância 

na solução de problemas. Mostrar as principais técnicas para construção e verificação de algoritmos. Estudar a 

linguagem de programação estruturada e desenvolver programas para a solução de problemas de Engenharia. 

 

C.H.: 60 horas (30;30) 

 

VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA 

 

Ementa:  Sistema de coordenadas cartesianas no espaço. Álgebra vetorial. Equação da reta e do plano.  Cônicas 

e superfícies. 

 

Objetivos: Estudar vetores e suas aplicações. Relacionar a representação gráfica com a representação algébrica 

das figuras geométricas. Estudar retas e planos, a partir de um tratamento vetorial, destacando paralelismo, 

perpendicularismo, posições relativas, distâncias relativas e ângulos. Calcular propriedades de área e volume de 

figuras geométricas. Reconhecer propriedades das cônicas e suas aplicações. 

 

C.H.: 60h (30;30)                          

 

 

2o. SEMESTRE 
 

FÍSICA I - E 

  

Ementa: Medidas e unidades. Vetores. Forças. Cinemática. Dinâmica de  uma partícula. Dinâmica de um corpo 

rígido. Trabalho e energia. Leis da conservação.  Gravitação.  

 

Objetivos: Desenvolver  habilidades de realizar medidas com precisão. Formular e resolver problemas físicos e 

exercitar o método científico. 

 

C.H.: 90h (30;60)  

Pré-Requisitos: Cálculo I-E; Vetores e Geometria Analítica  

 

CÁLCULO II - E 

 

Ementa:  Integral indefinida. Integral definida. Técnicas de Integração. Funções de várias variáveis.  Derivadas 

parciais. Integrais múltiplas, de linha e de superfície.   

 

Objetivos: Analisar e aplicar integrais indefinidas e definidas. Discutir os métodos de integração, comparando-

os. Aplicar  derivadas parciais na resolução de problemas físicos e de engenharia. 

 

C.H.: 90 (30;60)                          

Pré-Requisitos: Cálculo I-E;  

 

GEOMETRIA DESCRITIVA-E  

 

Ementa: Sistema de representação gráfica aplicada aos métodos de projeção (ponto, reta, plano e figuras 

planas). Representação e desenvolvimento da percepção espacial através da representação e seção nos sólidos. 

Planificação e construção dos sólidos. Uso de ferramentas computacionais. 

 

Objetivos: Desenvolver o raciocínio tridimensional do aluno, capacitando-o a correlacionar a visualização e 

representação gráfica do tridimensional no bidimensional, inclusive animação gráfica em computador. 

C.H.: 60h (30;30)  

Pré-Requisitos: Desenho Básico -E 
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PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA-E 

 

Ementa: Introdução ao cálculo de probabilidades. Probabilidade condicional e independente. Principais 

distribuições de probabilidades. Conceito de estatísticas. Distribuição de freqüência. Medidas de posição. 

Medidas de dispersão. Séries temporais. Correlação e regressão linear simples. Ajuste das distribuições teóricas 

às distribuições de freqüências das amostras. Ajustamento de curvas: método dos mínimos quadrados. 

 

Objetivos: Fornecer ao estudante embasamento estatístico no que se refere às técnicas de levantamento, 

tabulação, análise e interpretação de dados. 

 

C.H. :  75 (45;30)  

 

GEOLOGIA BÁSICA 

 

Ementa: Geologia Histórica. As esferas materiais: estrutura e composição da Terra. Os materiais terrestres. Os 

ciclos geológicos e a geodinâmica. Os paradigmas geológicos. Processos de Geodinâmica interna. Intemperismo. 

Origem e formação do solo. Processos naturais da dinâmica superficial: transporte de massa e movimentos 

gravitacionais de massa. Investigação geológica e geotecnia. 

 

Objetivos: Situar o aluno no contexto das transformações de matéria e energia responsáveis pela conformação 

atual da paisagem, considerando a dimensão temporal geológica. Conhecer a composição química e 

mineralógica dos materiais que formam a Terra, sua distribuição e utilização pelo homem. Compreender os 

mecanismos que operam os processos geológicos originados no interior do planeta e suas conseqüências ao 

habitat humano. Conhecer os processos naturais operantes no meio geológico externo e suas interferências no 

ambiente construído. Interpretação  de sondagem rotativas. 

 

C.H.: 75 (45;30) 

 

 

3o. SEMESTRE 
 

CÁLCULO III-E 

 

Ementa: Equações diferenciais ordinárias. Séries numéricas e de funções. Transformadas de Laplace e Fourier. 

Problemas de valor inicial e de contorno. Introdução à equações diferenciais parciais. Aplicações.  

 

Objetivos: Classificar as equações diferenciais ordinárias resolvê-las e aplicá-las a problemas de engenharia. 

Utilizar séries de funções na resolução de equações diferenciais. Equacionar problemas, resolve-los pelas 

equações diferenciais e discuti-las. Estudar a convergência de uma série numérica. Desenvolver  funções 

elementares em série polinomiais e trigonométricas.  

 

C.H.:  75 (45;30)                         

Pré-Requisitos: Cálculo II – E,  

 

ÁLGEBRA LINEAR-E 

 

Ementa: Sistemas Lineares: análise matricial. Espaço vetorial. Transformações lineares. Auto valores e auto 

vetores. Formas bilineares e quadráticas. Diagonalização de operadores. 

 

Objetivos: Aplicar a teoria das matrizes à resolução de sistemas lineares; definir valores com suas operações e 

generalizar esses conceitos para um conjunto mais amplo, que é o espaço vetorial; estudar as aplicações lineares 

e bilineares, relacionando-as também com as matrizes; definir auto valores e determiná-los a parti da resolução 

de equações polinomiais. 

 

C.H.:  75 (45; 30)                  

TOPOGRAFIA  

 

Ementa: Planimetria. Altimetria, Fotogrametria. Desenho Topográfico. GPS. 
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Objetivos: Dotar os alunos de conhecimentos teóricos e práticos que permitam planejar e fiscalizar a execução 

de trabalhos topográficos necessários à implantação de projetos de engenharia. Incluindo o uso de  ferramentas 

computacionais. 

 

CH: 90 (30;60)          

Pré-requisitos: Vetores e Geometria Analítica. Desenho Básico -E . 

 

MECÂNICA 

 

Ementa: Forças e Momentos: binários, sistemas equivalentes de forças, equilíbrio de corpos rígidos. 

Propriedades geométricas de área: centro de gravidade, momento de inércia, momento polar de inércia, produto 

de inércia, momentos principais de inércia e raio de giração. Estudo das estruturas isostáticas: vinculações; ações 

e carregamento; cálculo de esforços solicitantes em vigas, treliças e pórticos. Aplicações à  problemas de 

Engenharia.  

 

Objetivo:  Capacitar o aluno a entender os efeitos da ação de forças e momentos sobre os corpos, no plano e no 

espaço, e a determinar  os esforços solicitantes externos e internos (forças e momentos) em estruturas isostáticas.  

 

C.H. : 75(45;30)                         

Pré-Requisitos: Física I-E. Cálculo II-E 

 

 

FÍSICA II - E 

 

Ementa: Fluidos: Hidrostática e hidrodinâmica. Oscilações. Ondas.  Temperatura e dilatação. Calorimetria. 

Teoria cinética dos gases. Introdução à Termodinâmica. 

 

Objetivos: Analisar os princípios e aplicações da hidrostática e hidrodinâmica. Estudar o movimento harmônico 

e suas aplicações na Engenharia. Caracterizar os fenômenos térmicos, dando ênfase à análise dos fenômenos 

macroscópicos de dilatação e transmissão de calor. Avaliar as leis da termodinâmica. 

 

C.H.: 90h (30;60) 

Pré-requisitos: Cálculo II-E 

 

 

4o. SEMESTRE 
 

DESENHO ARQUITETÔNICO  I 

 

Ementa: Normas e convenções básicas de representação do projeto de arquitetura: situação, localização, 

cobertas, planta baixa, cortes e vistas. Normas e convenções básicas do desenho de coberturas, telhados, escadas 

e rampas. Normas e convenções do desenho de urbanização: topografia, saneamento, paisagismo e ambientação 

urbana. 

  

Objetivos: Capacitar o aluno para ler, interpretar, representar graficamente projetos de Arquitetura e de 

urbanização. 

 

C.H.: 75h (15;60)                              

Pré-Requisitos: Geometria Descritiva-E. 

 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  I-E 

 

Ementa: Introdução a Ciência dos Materiais. Normalização. Processos de obtenção e fabricação Propriedades 

físicas e mecânicas dos materiais: metais; ligas; madeira. Produtos cerâmicos. Vidros. Materiais para 

revestimentos: tintas, vernizes, porcelanatos. Polímeros. 

 

Objetivos: Fornecer conhecimentos de diversos materiais utilizados em Construção Civil.. Aplicar a tecnologia 

de ciências dos Materiais ao conhecimento das estruturas constituintes dos materiais de construção civil. 

Normatização. Certificação da qualidade   
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C.H.: 75 horas (45:30)         

Pré-Requisitos: Química Aplicada, Geologia Básica.  

 

RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS I-E 

 

Ementa: Conceitos Básicos sobre Mec6anica dos corpos deformáveis: elasticidade, plasticidade e 

viscoelasticidade. Esforços axiais: tração e compressão. Cisalhamento. Teoria das tensões e deformações. 

Equações constitutivas. Critérios de resistência. Flexão em barras: tensão normal e cisalhante e deflexão 

(equação da elástica).        

 

Objetivos: Capacitar o aluno analisar o comportamento de elementos estruturais em barras quando submetidos a 

ações externas, através do cálculo de tensões, deformações e deslocamentos.  

C.H.: 75 (45;30) 

Pré-Requisitos: Mecânica 

 

MÉTODOS NUMÉRICOS APLICADOS À ENGENHARIA  I-E 

 

Ementa: Estudo de erros. Aproximações de funções. Zeros de funções polinomiais e transcendentais. Resolução 

numérica de sistema de equações lineares e não lineares. Integração numérica. Método dos mínimos quadrados. 

Equações diferenciais: Método das diferenças finitas, Runge-Kutta.. Aplicações em Engenharia. 

 

Objetivos: Capacitar os alunos a solucionar  numericamente problemas de engenharia modelados 

matematicamente através de equações algébricas diferenciais e integrais.  

C.H.: 75  (45;30)    

Pré-Requisitos: Álgebra Linear - E; Cálculo II-E; Computação Aplicada a Engenharia I. 

 

FÍSICA III - E 

 

Ementa: A carga elétrica; o campo elétrico; o potencial elétrico. Capacitores. Resistores. Corrente elétrica: 

contínua e alternada. Circuitos elétricos. Campo magnético. Efeitos magnéticos da corrente elétrica. Indução 

eletromagnética. Propriedades magnéticas da matéria. O campo eletromagnético e as equações de Maxwell. 

Noções de Física Moderna.  

 

Objetivos:Interpretar as equações de Maxwelle e do magnetismo e aplicá-las na resolução de problemas de 

eletricidade e magnetismo na Engenharia Civil. 

 

C.H.: 90h (30;60)                           

Pré-Requisitos: Cálculo III-E 

 

5o. SEMESTRE 
 

MECÂNICA DOS FLUIDOS 

 

Ementa: Sistemas de medida. Propriedades dos fluidos. Estática dos fluidos. Cinemática e dinâmica dos fluidos. 

 

Objetivos: Estudo de conceitos fundamentais, sobre o comportamento e escoamento de fluidos em geral, 

fornecendo subsídios para o estudo especifico de Hidráulica, com aplicações nos campos da Engenharia Civil,  

Engenharia Sanitária, meteorologia, oceanografia, astronomia, ecologia e medicina. 

 

C.H.: 90 (60;30) 

Pré-Requisitos: Mecânica, Física II-E 

 

 

CIÊNCIAS DO AMBIENTE-E 

 

Ementa: Conceitos de ecologia. Meio ambiente. Qualidade de vida. Legislação ambiental. Impacto ambiental. 

Desenvolvimento sustentável. Educação Ambiental. 
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Objetivos: Trabalhar a importância da preservação ambiental na qualidade de vida. Desenvolver a “consciência  

ecológica” objetivando a reorientação humana na relação com o meio ambiente, apontando para a conciliação 

entre conservação da natureza e crescimento econômico e justiça social. 

 

CH: 45 (15;30)   

               

RESISTÊNCIAS DOS MATERIAIS  II-E 

 

Ementa: Métodos e teoremas energéticos. Teoria de torção em barras. Flexão de placas delgadas: equação de 

estado, esforços internos, tensões, deformações e deslocamentos. Estabilidade estrutural de barras e placas: carga 

crítica de flambagem.  

 

Objetivos: Capacitar o aluno a analisar o comportamento de placas delgadas quanto a flexão;  a verificar as 

condições de estabilidade de placas e barras; a aplicar os métodos energéticos na solução de problemas de 

mecânica estrutural. 

 

C.H.: 60 (30;30) 

Pré-Requisitos : Resistência dos Materiais  I-E 

 

ECONOMICA APLICADA À ENGENHARIA 

 

Ementa: Introdução à Ciência Econômica: Concepções fundamentais, recursos econômicos e problemas 

econômicos básicos. Elementos de microeconomia: teoria da demanda, teoria da oferta, mercado e equilíbrio. 

Elementos de macroeconomia: agregados fundamentais. O macro-complexo da Engenharia. O setor da 

Construção Civil. Inflação e estabilidade: políticas econômicas. Números índices. Índice Nacional de Construção 

Civil (INCC): metodologia de cálculo e aplicações. Projetos Econômico-financeiros: noções de viabilidade. 

   
Objetivos: Dar ao aluno uma visão do sistema econômico, destacando os aspectos mais relacionados com a área 

de Engenharia Civil. 

 

C.H.: 60 horas (60;00)              

 

DESENHO TÉCNICO-E 

 

Ementa: Representação gráfica estrutural: planta de locação, formas, pilares, vigas, sapatas e reservatórios. 

Desenho de ligações metálicas e de madeira. Desenho de instalações: hidráulicas, sanitárias, elétricas e 

telefônicas. Perspectiva: tratamento dos métodos de representação e arte: finalização das perspectivas 

axonométricas, cavaleira e exata. 

 

Objetivos: Capacitar o aluno a ler, interpretar e representar graficamente projetos estruturais e de instalações.  

 

C.H.: 60 horas (30;30)    

Pré-Requisitos : Desenho Arquitetônico I 

 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO II-E 

 

Ementa: Agregados naturais e artificiais. Aglomerantes. Concretos e argamassas. Adições aditivos.. 

Elastômeros. Materiais alternativos. Certificação de qualidade. 

 

Objetivos: Fornecer conhecimentos sobre pedras naturais e agregados e suas aplicações. Fornecer 

conhecimentos teóricos e práticos para determinação de traços de concretos e argamassas. Estabelecer os 

principais parâmetros para controle tecnológico. Estudar materiais alternativos com vistas ao desenvolvimento 

de novas tecnologias e redução dos custos das habitações. Efetuar estudos in loco de corrosão, resistência (ultra 

som). Ensaios destrutivos e não destrutivos.   

 

C.H.: 75 horas (45;30)          

Pré- Requisitos: Probabilidade e Estatística -E. Materiais de Construção I-E 
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6o. SEMESTRE 
 

ESTRADAS I-E 

 

Ementa: Estudo de tráfego. Viabilidade econômica das estradas. Estudos do impacto ambiental e social: estudos 

topográficos. Economia dos Transportes. Projeto geométrico. Projeto de interseções. Projeto de sinalização. 

Operações de transporte em vias Urbanas: fixação de tarifa, custo de transporte. Uso de ferramentas 

computacionais.  

Objetivos: Ensinar aos alunos os fundamentos de projeto de estradas visando prepará-los para o 

desenvolvimento futuro das disciplinas afins, também capacitá-los à exercer as funções deste ramo da 

Engenharia. 

 

C.H. : 75 (45;30)                      

Pré-Requisitos : Topografia. Economia Aplicada a Engenharia.  

 

ANÁLISE ESTRUTURAL I 

 

Ementa: Conceitos básicos de análise estrutural: modelos estruturais,  equilíbrio e compatibilidade.  Princípio da 

superposição  dos efeitos e comportamento linear. Concepção  do sistema estrutural. Classificação das estruturas: 

isostáticas, hipostáticas e hiperestáticas. Classificação de esforços internos em: pórticos, articulações, arcos ( e 

linha de pressão ) e grelhas. Cálculos de deslocamento em estruturas isostáticas: Princípio dos trabalhos virtuais.  

Ações  nas  estruturas permanentes e acidentais: Ações dos ventos               

Objetivos: Apresentar conceitos básicos sobre topologia das estruturas e calcular reações, esforços internos e 

deslocamentos em estruturas reticuladas estaticamente determinadas submetidas a carga fixas e móveis.   

 

C.H: 60 horas   (30;30)                    

Pré-Requisitos: Resistência dos Materiais  II-E. 

 

HIDRÁULICA-E 

 

Ementa: Foronomia. Escoamento permanente em condutos forçados. Escoamento permanente em condutos  

livres. Sistemas de bombeamento. Medição de vazões. 

 

Objetivos:  Ampliar os conhecimentos sobre a mecânica dos fluidos visando as aplicações na engenharia de 

forma geral e em especial na engenharia sanitária e na engenharia de recursos hídricos. 

 

CH: 75 (45;30)                

Pré-Requisitos: Mecânica dos Fluidos, Computação Aplicada à Engenharia I. 

 

MECÂNICA DOS SOLOS  

 

Ementa: Introdução a Mecânica dos Solos; Sistema SI – Simbologia: origem e formação dos solos; Solos 

lateríticos, dispersivos, colapersíveis e expansivos; Reologia; Composição química e minerológica; textura e 

estrutura dos solos; plasticidade e consistência dos solos; caracterização e classificação dos solos; Índices físicos; 

compactação e CBR; permeabilidade e fluxo unidimensional  e bidimensional; noções de rede de fluxo; 

capilaridade e sucção; introdução a resistência e ao cisalhamento.      

 

Objetivos: Dotar os alunos dos conhecimentos teóricos e práticos básicos de Mecânica dos solos, dando ênfase 

às múltiplas aplicações em Engenharia. 

 

C.H. :   75 (45;30)               

Pré-Requisitos: Geologia Básica e Mecânica dos Fluidos. 

 

INTRODUÇÃO À SOCIOLOGIA  - E  
 

Ementa: Conceito de sociedade. Sociedade brasileira contemporânea.  Categoria,  trabalho  e processo de 

industrialização. Urbanismo. Tecnologia e desenvolvimento.  

 

Objetivos: Oferecer aos estudantes os elementos básicos da Teoria da Sociedade, familiarizando-os com os 
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conceitos mais gerais do conhecimento sociológico.  

 

C.H.: 45 (45; 00)                                           

 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS 

 

Ementa: Análise de Circuitos em corrente alternada. Potência e Energia. Noções de Máquinas Elétricas. 

Instalações: dimensionamento, aterramento e proteção. Iluminação Elétrica. Utilização racional de Energia 

Elétrica. Automação e controle. Fontes de energias alternativas.   

 

Objetivos: Proporcionar ao aluno: conhecimento das leis gerais de eletricidade e sobre análise de circuitos. 

Condições de projetar instalações elétricas de baixa tensão. Conhecimento sobre os avanços e as tendências na 

concepção das instalações elétricas. 

 

C.H.: 75h (45;30)  

Pré-Requisitos: Física III-E; Desenho Técnico-E. 

 

 

7o. SEMESTRE 
 

ANÁLISE ESTRUTURAL II 

 

Ementa: Cálculos dos deslocamentos em estruturas heperrestática. Método dos deslocamentos. Método das 

Forças. Formulação  matricial do método dos deslocamentos para grelha, pórticos, planos  e  treliças.  Uso de 

programas de computador em análise estrutural. Efeito de cargas móveis em estruturas: linhas de influência e 

envoltória de esforços. 

 

Objetivo: Avaliar  reações,  esforços internos e deslocamentos em estruturas reticuladas,  estaticamente 

indeterminadas, submetidas a cargas  móveis. 

 

C.H. 60 (30;30) 

Pré-Requisito: Análise Estrutural I           

 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  E SANITÁRIAS PREDIAIS  

 

Ementa: Projeto e dimensionamento de instalações prediais: de água potável (fria e quente);  de esgotamento 

sanitário; de drenagem pluvial; de incêndio; e de acondicionamento de lixo. 

 

Objetivos: Desenvolver a concepção e o dimensionamento de projetos de instalações hidráulicas e sanitárias 

prediais, objetivando a higiene, a segurança, a economia e o controle do desperdício e o conforto do usuário. 

 

C.H.:  60 (30;30)                  

Pré-Requisitos: Desenho Técnico-E; Hidráulica-E.  

 

TECNOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES I 

 

Ementa: Evolução da técnica da construção. Fases da Construção. Gerenciamento de projetos. Locação de 

obras. Execução de fundações superficiais e profundas. Estruturas em concreto: formas; cimbramento; 

armaduras. Execução de estruturas em madeira e metálicas. Alvenaria. Cobertura. 

 

Objetivos: Transmitir os conhecimentos necessários à execução de edificações, levando-se em consideração os 

aspectos construtivos, técnicos, econômicos e práticos. 

 

C.H.: 75  (45;30)   

 

HIDROLOGIA APLICADA-E 

 

Ementa: Ciclo Hidrológico. Bacia Hidrográfica. Precipitação. Infiltração. Evaporação. Evapotranspiração. 

Escoamento superficial. Análise estatística de dados pluviométricos e fluviométricos. Águas subterrâneas. 
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Objetivos: Trabalhar a observação e a interpretação dos fenômenos hidrológicos. Desenvolver a capacidade de 

avaliação e processamento das variáveis hidrológicas, com previsão de dados básicos aplicáveis em projeto. 

 

C.H.: 75 (45;30)                 

Pré-Requisitos: Hidráulica  E; Probabilidade e Estatística E. 

 

PSICOLOGIA  DAS RELAÇÕES HUMANAS -E 

 

Ementa: Objeto da Psicologia das relações humanas e problemas básicos. Princípios fundamentais da 

aprendizagem. Personalidade. Motivação e emoção. Comunicação Humana. Dinâmica de grupo: estrutura, 

formação e tipos de grupos. Liderança: competição, colaboração e conflito. Papéis, divisão de trabalho e 

produtividade. Técnicas de trabalho e avaliação de atividades grupais 

 

Objetivos: Desenvolver no aluno a capacidade de trabalhar em grupo, coordenando ou gerenciando atividades 

humanas. Melhorar a capacidade de expressão, escrita e verbal. Facilitar a disposição do aluno ser avaliado e 

retreinado. 

 

C.H.: 45 (45; 00) 

 

SANEAMENTO I 

 

Ementa: Saúde e Saneamento; Sistemas de abastecimento de água; urbano e rural: Projeto, construção e 

operação. Qualidade da água. Tratamento de Água.  

 

Objetivos: Informar sobre a importância da água potável na melhoria da qualidade de vida da população; 

Fornecer  conceitos gerais de concepção e dimensionamento de sistemas de abastecimento de água.  

 

C.H.: 60 (30;30)  

Pré-Requisitos: Hidráulica-E; Química Aplicada.   

 

 

8o. SEMESTRE 
 

ESTRUTURAS DE CONCRETO I 

 

Ementa: Propriedades do concreto, do aço e do  concreto armado. Estados limites (últimos e de utilização). 

Estudo da flexão simples. Cisalhamento com flexão. Compressão símples e flexo- compressão normal: aplicação 

a pilares. Aderência. Ancoragem. Disposições construtivas. Lages, vigas isostáticas e sapatas:  dimensionamento 

e detalhamento. 

 

Objetivos : Capacitar o aluno a compreender o funcionamento de estruturas do concreto armado, seu 

dimensionamento e detalhamento. Determinar tensões e deformações no material nos estados limites de 

utilização e último.  

 

C.H. : 75 (45;30) 

Pré-Requisitos: Materiais de Construção II-E, Análise Estrutural II 

 

 

TECNOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES II 

 

Ementa: Esquadrias. Revestimentos. Pavimentações. Pinturas. Acabamentos e limpeza. Aspectos construtivos 

das instalações. Impermeabilização. Isolamento termo-acústico. Orçamento. Sistemas construtivos não-

convencionais. 

 

Objetivos: Transmitir os conhecimentos necessários à execução de edificações, levando-se em consideração os 

aspectos construtivos, técnicos, econômicos e práticos. 

 

C.H:  60 horas   (30; 30)                    
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Pré-Requisitos: Tecnologia das Construções I. 

 

FUNDAÇÕES E OBRAS DE TERRA 

 

Ementa: Exploração do sub-solo. Pressões no solo devido ao peso próprio e a cargas aplicadas. Pressões de 

contato. Projeto de  fundações superficiais e profundas. Aspectos geotécnicos das fundações. Dimensionamento 

e fundações especiais. Capacidade de carga. Recalque. Empuxo e obras de arrimo. Deformabilidade dos solos 

    

Objetivos: Capacitar o aluno para a solução de projetos e problemas mais freqüentes encontrados pelos 

Engenheiros Civis, no que diz  respeito à  fundações. 

 

C.H.: 75 (45;30) 

Pré-Requisitos:  Mecânica dos Solos  e Resistência dos Materiais II-E. 

 

PROJETO DE ENGENHARIA 

 

Ementa: Conceitos básicos: definição, tipos. Processo de Projeto: identificação do problema; coleta de 

informações; concepção da solução. Especificação do Projeto. Estruturação e redação de trabalhos técnicos. 

Apresentação: memorial descritivo, memorial de cálculo, lista de materiais, cronogramas, orçamento e 

representação gráfica. Avaliação do projeto. Elaboração de projeto de engenharia. 

 

Objetivos: Capacitar o aluno a elaborar um projeto de engenharia, através da elaboração de projetos acadêmicos 

com grau de complexidade reduzido, mas suficiente para abordar todas as suas fases.   

 

C.H. 45 (15;30) 

 

SANEAMENTO II 

 

Ementa: Sistemas de esgotamento sanitário. Tratamento de esgoto (individual e coletivo). Projeto de Drenagem 

urbana.  Gerenciamento de resíduos sólidos urbanos. 

 

Objetivos:. Informar sobre a importância do sistema de limpeza rural e urbana e do esgotamento sanitário para  

melhoria da qualidade de vida da população. Fornecer princípios básicos  de dimensionamento, construção e 

operação  de sistemas de esgotamento sanitário e de sistema de coleta e disposição de lixo.  

C.H.: 60 (30;30)      Pré-Requisitos: Saneamento I 

 

ESTRUTURAS DE MADEIRA 

 

Ementa: Normas. Materiais e produtos.  Tratamento e conservação. Projeto e dimensionamento de elementos 

submetidos à esforço axial: pilares, tirantes; treliças. Projeto e dimensionamento de elementos flexionados. 

Ligações e emendas. 

 

Objetivos:  Capacitar o aluno a desenvolver projeto de estruturas de madeira e dar conhecimento do estado atual 

do uso e da técnica de construção com madeira. 

 

C.H. : 60 (30;30) 

Pré-Requisitos: Análise Estrutural II. 

 

9o SEMESTRE 
 

ESTRADAS  II-E 

 

Ementa: Estudos geológicos e geotécnicos. Projeto de Terraplanagem.  Projeto de drenagem. Projeto de 

paisagismo. Custo,  orçamento e medição. Construção de infra-estrutura das estradas. Noções de pavimentação.  

 

Objetivos: Dotar os alunos de conhecimentos teóricos e práticos necessários ao desenvolvimento dos projetos e 

para implantação da infra-estrutura das estradas. 

 

C.H.: 75 (45;30)               
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Pré-Requisitos: Mecânica dos Solos; Estradas I-E; Hidrologia Aplicada -E. 

 

ESTRUTURAS METÁLICAS I 

 

Ementa: Normas. Materiais e produtos. Projeto e dimensionamento de elementos submetidos à esforço axial: 

pilares, tirantes; treliças. Projeto e dimensionamento de elementos flexionados. Ligações e emendas. Vigas e 

colunas mistas. 

 

Objetivos: Capacitar o aluno a elaborar projetos de estruturas metálicas. 

  

C.H. : 75 (45;30) 

Pré-Requisitos: Análise Estrutural II. 

 

ADMINISTRAÇÃO APLICADA À ENGENHARIA E 

 

Ementa: Evolução da Administração. Empresas: implantação, administração e organização. Gestão de empresas 

de Engenharia: suprimentos, pessoal, finanças, contratos e comércio. Sistemas de informações gerenciais. Chefia 

e liderança. Marketing. 

 

Objetivos: Situar estágio de desenvolvimento do estudo da administração analisando as contribuições das 

escolas pioneiras do pensamento administrativo. Identificar as funções básicas da administração, relacionando-as 

ao desempenho da função do engenheiro numa organização. Identificar e avaliar as áreas funcionais da empresa 

caracterizando seus elementos e os problemas que as envolvem no contexto organizacional. 

 

C. H. :  60 ( 60;00) 

 

PROJETO FINAL I 

 

Ementa:  Confecção do projeto final: normas. Formas de apresentação oral e escrita. Apresentação de um 

projeto de Engenharia Civil. 

Objetivo: Verificar no estudante a capacidade de utilização, integração e representação dos conhecimentos 

adquiridos no decorrer do curso. Capacitar o estudante para apresentação e defesa de um projeto de engenharia.  

 

C.H.: 30 (0;30) 

Pré-requisito: Projeto de Engenharia. 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

Ementa: Realização de atividade profissional em empresa de engenharia sob a orientação de um professor. 

Relacionamento humano no trabalho. Gerenciamento de pessoas. Legislação profissional. Relatório de Estágio. 

Comunicação escrita e oral.  

 

Objetivo: Possibilitar o levantamento de situações,  problemas,  fatos objetivos e processos,  na realidade do 

trabalho vivenciado, permitindo a elaboração de sugestões úteis e soluções práticas e recomendáveis. Contribuir 

para o desenvolvimento das seguintes habilidades: comunicação escrita,    comunicação oral em público, 

interação em grupo, percepção crítica, antever e avaliar problemas e propor soluções. 

C.H.   180 (0,0,180)  

 

Pré-requisito: Tecnologia das Construções I, Hidráulica –E,  Mecânica dos Solos, Estrada I- E  

 

10o. SEMESTRE 
 

PLANEJAMENTO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE OBRAS 

 

Ementa: Orçamento. Gerência de empreendimentos. Organograma da obra. Planejamento e organização do 

canteiro de obras. Instalações provisórias. Máquinas e equipamentos. Sistemas de Controle (Projetos e 

Suprimentos). Níveis de cronogramas. Técnicas de caminho crítico (PERT/CPM). Sistema de planejamento, 

Programação e controle de obras. Gerência de obras. Relatórios de progresso. Conclusão da obra e entrega ao 

cliente. Gerenciamento da qualidade total. 
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Objetivos: Capacitar o aluno quanto ao planejamento, controle e gerenciamento de uma obra de engenharia, 

permitindo a otimização do tempo e recursos disponíveis, bem como um aumento na qualidade dos serviços e 

produtos. 

 

C.H.: 60 ( 30;30) 

Pré-requisitos: Tecnologia das Construções II; Administração Aplicada a Engenharia E. 

 

EXERCÍCIO PROFISSIONAL DO ENGENHEIRO 

 

Ementa: Conceitos fundamentais sobre Direito e seus atos. Regulamentação da profiComercial. Direito 

Trabalhista.. Lei de Licitação e Contratos. Código de Obras. Código de defesa do Consumidor. Código de  ética 

profissional. 

 

Objetivos: Proporcionar ao aluno os conceitos fundamentais de Direito, necessários à formação do Engenheiro e 

ao exercício da profissão. 

 

C. H. : 45h (45; 00)  

 

PROJETO FINAL II 

 

Ementa:  Confecção do projeto final: normas. Formas de apresentação oral e escrita. Apresentação de um 

projeto de Engenharia Civil. 

 

Objetivo: Verificar no estudante a capacidade de utilização, integração e representação dos conhecimentos 

adquiridos no decorrer do curso. Capacitar o estudante para apresentação e defesa de um projeto de engenharia.  

 

C.H.: 30 (0;30) 

Pré-requisito: Projeto Final I. 
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DISCIPLINAS OPTATIVAS 
 

 

 

 ÁREA DE ESTRUTURAS 

 

         

ANÁLISE MATRICIAL DE ESTRUTURAS 

 

Ementa: Definições e conceitos básicos. Panorama dos métodos de resolução das estruturas hiperestáticas. 

Principio dos trabalhos virtuais aplicados a estruturas deformáveis. Método dos deslocamentos. Método dos 

esforços. Estruturas de comportamento não linear: efeito p. 

 

Objetivos: A disciplina tem como objetivo capacitar o aluno a dispor adequadamente os diversos tipos 

estruturais, determinar os esforços solicitantes e deslocamentos de estruturas hiperestáticas e introduzir conceitos 

de estruturas com comportamento não linear. Desenvolver programa numérico computacional para análise de 

estruturas reticuladas. 

 

C. H.: 60 (30;30)  

Pré- Requisitos:  Análise Estrutural II,  Métodos Numéricos Aplicados à Engenharia I-E 

 

DINÂMICA DAS ESTRUTURAS 

 

Ementa: Vibração livre e forçada de sistemas estruturais não amortecidos e amortecidos. Amortecimento crítico. 

Fator de amplificação dinâmica. Ressonância. Integral de Duhamel. Modos de vibração. Método da superposição 

modal. Resolução das equações modais desacopladas. Utilização de programas automáticos. Aplicações: 

fundações de máquinas e avaliação das vibrações em pontes, passarelas e estruturas hidráulicas. 

 

Objetivos:  Analisar estruturas sob a ação de solicitações dinâmicas. 

 

C.H.: 60 horas (30;30)  

Pré-Requisitos: Análise Estrutural II 

 

ESTRUTURAS DE CONCRETO II   

 

Ementa: Torção. Concepção de sistemas estruturais. Projeto de lajes (esbeltas, circulares, em L, trapezoidais e 

mistas), marquises, vigas hiperestáticas, pilares submetidos a flexo- compressão obliquo, sapatas excêntricas, 

muros de arrimo, escadas, reservatórios: pré-dimensionamento, esforços solicitantes,  dimensionamento , 

detalhes construtivos e representação grafo- técnica. 

    

Objetivos: Capacitar o aluno a dimensionar e verificar estruturas de concreto armado  e apresentar a 

representação grafo-técnica de tais estruturas 

 

C.H. : 60 (30;30) 

Pré-Requisitos: Estruturas de Concreto I  

  

ESTRUTURAS DE CONCRETO III 

 

Ementa: Estruturas complementares de concreto armado:  Vigas balção, piscinas, tubulões, blocos de transição e 

radier, Grelhas. Lajes cogumelos e nervuradas. Projeto completo de um edifício: concepção estrutural, 

dimensionamento e representação gráfica. 

 

Objetivos: Capacitar o aluno a dimensionar e verificar estruturas de concreto e apresentar a documentação 

gráfica de um projeto de uma construção em concreto armado. 

 

C.H.:60 (30;30) 

Pré-Requisitos: Estruturas de Concreto II  
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ESTRUTURAS DE CONCRETO PROTENDIDO 

 

Ementa: Conceitos básicos. Materiais: aço e concreto. Sistemas de protensão e equipamentos. Estados limites. 

Perdas de protensão. Verificação da segurança. Aplicações práticas. Disposições construtivas. Execução e 

fiscalização. 

 

Objetivos: Fornecer ao aluno conhecimentos básicos de concreto protendido, tanto na parte de projeto como na 

parte de execução de obras. 

 

C.H.:  60 horas (30;30)     

Pré-Requisitos: Estruturas de Concreto I  

 

MÉTODOS NUMÉRICOS APLICADOS  À ENGENHARIA II-E 

 

Ementa: Histórico: engenharia estrutural versus  mecânica computacional. Modelos matemáticos discretizados 

para problemas de Engenharia e suas soluções. Modelos matemáticos contínuos de sistemas de Engenharia e 

suas soluções aproximadas: Método das Diferenças Finitas; Método Variacional  (Rayleigh-Ritz);  Método dos  

Resíduos Ponderados (Galerkin). Princípios gerais do Método dos Elementos Finitos: princípio variacional, 

discretização, func’~oes de interpolação e integração numérica. Formulaçào de elementos estruturais( vigas 

placas e cascas). Formulação de elementos contínuos de elasticidade e potencial: bi e tri dimensional. 

Convergência e erros. Modelagem. Aplicações a problemas de Engenharia ( geotecnia, hidráulica, estruturas em 

geral etc.) 

  

Objetivos: Iniciar o aluno nas principais técnicas numérico-computacionais aplicadas na análise e solução de 

sistemas de engenharia, capacitando-o a entender seus pricípios fundamentais, formulações, modelagens e 

aplicações em análise linear estacionária de sistemas discretos e contínuos. 

      

C.H.: 60 horas (30;30) 

Pré-Requisitos: Análise Estrutural II ; Métodos Numéricos Aplicados à 

Engenharia I-E. 
 

PONTES  

 

Ementa: Conceitos gerais do projeto de pontes. Elementos das pontes. Carregamentos da superestrututa: cargas 

móveis, linhas de influências. Solicitações, dimensionamento e detalhamento do vigamento principal. 

Carregamento e solicitações da meso e infraestrutura. Aparelhos de apoio. Pilares de pontes. Dimensionamento 

da meso e infraestrutura. Solicitações,  dimensionamento e detalhamento de superestrutura em viga contínua.  

Encontro de pontes.  

 

Objetivos: Projetar estruturas de pontes rodoviárias em concreto armado: carregamento solicitações 

dimensionamento e detalhamento . Projetar uma superestrutura de ponte rodoviária de concreto armado em viga 

contínua. Dimensionar e detalhar  seções de encontro de pontes. 

 

C. H.: 60 (30;30)  

Pré- Requisitos:  Estruturas de concreto I 

 

 

TÓPICOS ESPECIAIS EM ESTRUTURAS 

 

Ementa: Avanços científicos e tecnológicos em estruturas. Análise de casos especiais. Sistemas e técnicas não 

convencionais.  

 

Objetivos: Possibilitar avaliação técnica e ampliação de conhecimentos na área de estruturas, envolvendo 

diversos materiais (aço, madeira, concreto armado, concreto protendido, etc.). 

 

C.H.: 60 horas (30;30)     

Pré-Requisitos: Análise Estrutural II 
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 ÁREA DE GEOMENSSURA, TRANSPORTE E GEOTECNIA 

 
BARRAGENS DE TERRA  

 

Ementa: Fases de um projeto de barragem. Tipos de barragens. Causas de rupturas de barragens. Segurança de 

barragens. Aspectos ambientais para o planejamento de barragens. Escolha de Sitios para implantação de 

barragens. Elementos constituintes de uma barragem de terra e terra-enrocamento. Estudos geológico-

geotécnicos. Critérios de projeto e construção.Instrumentação para monitoramento do desempenho das 

estruturas. Análise de um projeto de barragem de terra-enrocamento. 

 

Objetivos: Proporcionar, aos estudantes de engenharia civil, conhecimentos técnicos atualizados sobre 

Barragens de Terra e Terra-Enrocamento, com ênfase aos aspectos de critérios de projeto, construção e operação; 

além de aspectos ambientais de segurança de barragens. 

 

C.H.: 60 (30;30) 

Pré-Requisitos: Hidrologia Aplicada-E,  Mecânica dos Solos. 

 

ESTRADAS III-E  

 

Ementa: Pavimentação das estradas. Materiais utilizados. Etapas de pavimentação. Projeto do pavimento. 

Sinalização, conservação e restauração de pavimentos. 

 

Objetivos : Complementar os conhecimentos dos alunos no desenvolvimento das etapas construtivas de uma 

estrada, iniciados com o curso de Estradas I. Será transmitido ao aluno os informes básicos que lhe permitirão o 

melhor conhecimento das técnicas do projeto do pavimento, sua execução, conservação e restauração. 

 

C.H.: 75 (45;30)    

Pré -Requisitos: Estradas II-E e Materiais de Construção II-E 

 

PLANEJAMENTO DE TRANSPORTES 

 

Ementa: Histórico. Tipos de transporte. Demanda e oferta de transporte. Transporte e Desenvolvimento 

Regional e Urbano. Tráfego urbano. Transporte de massa. Planejamento e operações. Tarifação. Características 

de vias de transporte (rodovias, ferrovias, aerovias, e outros). Custos e benefícios. Sistemas de transporte 

especiais. 

 

Objetivos: Analisar a estruturação dos sistemas de transporte, sua implantação, adequação e eficiência, com 

custos e benefícios envolvidos. 

 

C.H.: 60 (30;30) 

Pré-Requisitos: Estradas  I-E 

 

TÓPICOS ESPECIAIS EM GEOTECNIA 

 

Ementa: Resistência ao cisalhamento. Critérios de classificação de movimentos de massa, agentes e causas 

(métodos de investigação). Tópicos de fluxo de água em solos. Métodos para o cálculo de estabilidade de 

taludes. Estabilização de taludes e instrumentação. Tópicos de Empuxos de Terra. Tipos de Contenções, 

características e critérios de escolha. Análise da Estabilidade de obras de Contenção. Projeto e dimensionamento 

de contenções. Fluxo de água e rede de fluxo 

 

Objetivos: Transmitir aos alunos de graduação conhecimentos relativos a problemas de estabilidade de taludes e 

encostas, bem como a aplicação de obras de estabilização e contenção. 

 

C.H. : 75 (45;30) 

Pré-Requisitos: Fundações e Obras de Terra 
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TÓPICOS ESPECIAIS EM TOPOGRAFIA 

 

Ementa: Técnicas especiais de levantamento. Avanços Tecnológicos em topografia. Problemas especiais de 

topografia. 

 

Objetivos:  Possibilitar a ampliação de conhecimentos na área de topografia envolvendo técnicas específicas. 

 

C.H.: 45 (15;30)                  

Pré-Requisitos: Topografia 

 

 

TÓPICOS ESPECIAIS DE ENGENHARIA DOS TRANSPORTES- SISTEMAS DE TRANSPORTE 

 

Ementa: Planejamento, projeto e avaliação dos sistemas de transporte. Estudos de “lay-out”. Implantação de 

sistemas de transporte, construção do sistema viário e instalação de equipamentos e terminais. Estudos de 

operação dos sistemas de transporte.     

 

Objetivos: Apresentar os principais elementos do estudo dos sistemas de transporte. Oferecer conhecimento 

atualizado sobre os sistemas de transporte, bem  como as tecnologias que se empregam contemporaneamente. 

 

C. H.: 45 h (15:30) 

 

Pré – Requisito: Topografia 
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 ÁREA DE MATERIAIS E CONSTRUÇÃO CIVIL 

 
GERENCIAMENTO DE CONTRATOS 

 

Ementa: Elaboração de cadernos de encargos e especificações. Reajustamento. Licitações públicas e contratos. 

Preparação e apresentação de propostas (técnicas e de preço). Cronogramas.  

 

Objetivos: Transmitir os conhecimentos necessários para a elaboração de propostas técnicas, cadernos de 

encargo e contratos. 

  

C.H:  60 (30;30)          

Pré-Requisitos: Planejamento, Controle e Gerenciamento de Obras. 

 

HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO-E 

 

Ementa: Higiene e Medicina do Trabalho. Acidentes do Trabalho e Doenças ocupacionais; conceitos e causas. 

Riscos do Trabalho. Legislação. Proteção individual e Coletiva. Prevenção de Incêndios. Segurança na 

construção Civil. 

 

Objetivos:Informar aos alunos de engenharia civil, sobre a importância e os princípios básicos da Segurança e 

Higiene do Trabalho. 

 

C.H.:  60 horas ( 30;30)  

Pré-Requisitos:  Tecnologia das Construções I 

 

PATOLOGIA E TERAPÊUTICA DAS CONSTRUÇÕES-E 

 

Ementa:Conceitos básicos. Controle de qualidade no projeto, na construção e na manutenção. Métodos para  

levantamento de problemas patológicos e elaboração de procedimentos terapêuticos. Materiais e técnicas 

empregadas na terapêutica. Patologia e Terapêutica de projetos, de implantação da obra, das fundações, dos 

materiais ( concreto, aço, madeira e alvenaria), de revestimentos e de pavimentação. 

 

Objetivos:Fornecer aos discentes o conhecimento de métodos e processos aplicáveis ao estudo patológico das 

construções e informar os procedimentos terapêuticos para recuperação e reforço. 

 

C. H.: 60 horas (30;30)    

Pré-Requisitos: Tecnologia das Construções I e Estruturas de Concreto I. 

 

QUALIDADE E PRODUTIVIDADE NA ENGENHARIA 

 

Ementa: Caracterização da Indústria. Qualidade. Gerenciamento. Gestão: da mão de obra, de Projetos, de 

Recursos Físicos, de Máquinas e Equipamentos, da Produção, do Uso e Manutenção. Manual da Qualidade. 

Marketing e Atendimento ao Cliente. Sistemas de Certificação. 

 

Objetivos: Permitir ao aluno o conhecimento das técnicas de gestão da construção, relacionados a qualidade, 

produtividade e gestão das etapas do processo construtivo, capacitando-os como gerentes técnicos. 

 

C.H.: 60 (30;30)  

Pré-Requisitos: Materiais de Construção II-E 

 

TECNOLOGIA AVANÇADA DO CONCRETO 

 

Ementa: Novos métodos de dosagem de concreto; Concreto de alto desempenho; Concreto Especiais. Cura 

acelerada; Durabilidade. Inspeção e controle do concreto. 

 

Objetivos: Proporcionar aos alunos conhecimentos sobre concretos especiais; suas características e técnicas de 

produção. Estudar técnicas de inspeção e controle do concreto. 

 

C.H.: 60 (30;30)                
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  Pré-Requisitos: Materiais de Construção II-E 

 

PLANEJAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E 

 

Ementa: Planejamento de obras municipais. Prioridades. Recursos financeiros. Controle e fiscalização de obras. 

 

Objetivos: Situar o planejamento das obras municipais dentro do contexto urbanístico. Definir as prioridades das 

obras municipais considerando as diretrizes de plano urbanístico. Identificar as diversa fontes de recursos 

financeiros de que podem os municípios se utilizarem para o custeio de suas obras. Aplicar métodos e técnicas 

de controle e fiscalização das obras municipais. 

 

C.H.: 75 (45;30) 
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 ÁREA DE SANEAMENTO, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE 

 
APROVEITAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 

 

Ementa: A água como recurso natural: importância e principais usos. Sistemas de aproveitamento de recursos 

hídricos. Regime dos cursos d’água. Regularização de vazões. Previsão e controle de enchentes.. Sistemas de 

irrigação. Sistemas de drenagem. Bombeamento de água de poços. 

 

Objetivos: Desenvolver a concepção e o dimensionamento de projetos de sistemas de aproveitamento de 

recursos hídricos superficiais e subterrâneos.  

 

C.H.: 60 (30;30)              

Pré-Requisitos: Hidrologia Aplicada -E 

 

FUNDAMENTOS DE URBANISMO E 

 

Ementa: Importância e conceituação do Urbanismo. Estruturas e Sistemas Urbanos. Planos de Desenvolvimento 

Urbano.  

 

Objetivos: Avaliar a importância do urbanismo nos assentamentos humanos através da história da Humanidade. 

Definir urbanismo no mundo contemporrâneo. Identificar os diversos tipos de estruturas e sistemas urbanos, 

analisando-os criticamente. Identificar as principais etapas do planejamento urbano integrado, local ou regional.  

 

C.H.: 75 horas (45;30)  

PréRequisitos: Saneamento I 

 

GERENCIAMENTO DE RESÍDUO SÓLIDOS URBANOS 

 

Ementa: Resíduos sólidos urbanos: definição, origem, tipos e características. Impactos sobre o meio ambiente e 

a saúde. Legislação. Dados para projeto de gerenciamento de resíduos. Coleta. Transporte. Processamento e 

destino final. Aterro sanitário. Educação Ambiental. 

 

Objetivos: Conscientizar sobre a influência dos resíduos sólidos no meio ambiente e na saúde da população, 

tornando-o um multiplicador da educação ambiental. Capacitar o estudante para o gerenciamento dos resíduos 

sólidos.  

 

C.H.: 60 (30;30)  

Pré- Requisitos:  Hidrologia Aplicada -E e Mecânica dos Solos. 

 
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA 

 

Ementa: Estudo de concepção de sistema; Projeto de sistema de abastecimento de água (rural e urbano);Projeto 

de tratamento de água ( rural e urbano). 

 

Objetivos: Proporcionar conhecimentos para : Conceber sistemas; Avaliar alternativas quanto aos aspectos 

técnicos, econômicos e Financeiros; Elaborar projetos de sistemas de abastecimento e de tratamento de água. 

 

C.H.: 60 (30;30)         

Pré - Requisitos: Saneamento I 

 

SISTEMAS DE DRENAGEM URBANA E 

 

Ementa: Concepção de projeto e dimensionamento de sistemas de drenagem urbana. Estudo econômico, social e 

ambiental de alternativas integradas ao planejamento urbano local.  

 

Objetivos: Capacitar o aluno para a concepção e o dimensionamento de sistemas de drenagem urbana. 

C.H.: 60 (30;30)         Pré-Requisitos: Saneamento II 

 

SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E TRATAMENTO DE ESGOTO 
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Ementa: Estudo de concepção de sistema. Projeto de sistema de coleta e transporte de esgoto; Projeto de 

tratamento de esgoto sanitário, e destino final. 

 

Objetivos: Proporcionar conhecimentos para: Conceber sistemas; Avaliar alternativas quanto aos aspectos 

técnicos, econômicos e financeiros; Elaborar projetos de sistemas de esgotamento sanitário e de tratamento de 

esgoto. 

 

C.H.:  60 (30;30)                    

Pré-Requisitos:  Saneamento II 

 

 

 OUTRAS ÁREAS 

 

COMPUTAÇÃO GRÁFICA EM PROJETOS DE ENGENHARIA 

 

Ementa: Noções de Computação Gráfica: softwares de representação gráfica. Desenvolvimento de projetos de 

engenharia assistido por computador: de construção civil; estrutural; de instalações hidro-sanitárias e elétricas. 

 

Objetivos: Capacitar o aluno a ler, interpretar e desenvolver a representação gráfica de projetos utilizando 

recursos computacionais. 

 

C.H.: 60 horas (30;30)            

Pré-Requisitos: Desenho arquitetônico I; Computação Aplicada a Engenharia I. 

 

DESENHO ARQUITETÔNICO II 

 

Ementa: Desenho e detalhamento do Projeto de arquitetura: telhados e cobertas, escadas e rampas, topografia, 

instalações, estrutural.  

 

Objetivos: Capacitar o aluno a ler e desenvolver desenhos de detalhamento no âmbito da engenharia civil. 

 

C.H.: 60 horas (00;60)            

Pré-Requisitos: Desenho Arquitetônico I. 

 

DESENHO URBANO I 

 

Ementa: Origem e definição do desenho urbano. Morfologia urbana. Análise visual. Percepção do meio 

ambiente. Comportamento ambiental. 

 

Objetivos: Capacitar o aluno a ler, interpretar e desenvolver a representação gráfica de projetos de urbanização,  

utilizando recursos computacionais. 

 

C.H.: 60 horas (30;30)            

Pré-Requisitos: Desenho Arquitetônico I. 

 

GEOLOGIA APLICADA À ENGENHARIA 

 

Ementa: Processos geotecnogênicos. Levantamentos geológicos expeditos. Construção e interpretação de mapas 

geológicos. Esferas antrópicas: Noosfera e Tecnosfera. Escavabilidade e Erodibilidade. Obras civis enterradas, 

escavadas, sustentadas e submersas. Passivo ambiental das obras civis. Análise de sustentabilidade ambiental das 

obras civis. Cartografia Geotécnica. 

 

Objetivos: Compreender o papel do homem como principal agente geológico da atualidade. Dispor das 

especificações dos materiais geológicos visando uma apropriação racional dos recursos naturais e do espaço 

ambiental. Entender a formação e propriedades dos solos e sua resposta ás múltiplas solicitações de uso pela 

Engenharia. Aprender as técnicas de campo para levantamento de informações geológico-geotécnicas. Saber 

manusear e interpretar os documentos de síntese do conhecimento geológico. 
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C. H.: 60 (30;30)              

Pré-Requisitos: Mecânica dos Solos. 

 

FÍSICA IV-E 

 

Ementa: Aspectos quantitativos da radiação. Ondas eletromagnéticos, ótica física. Noções de ótica geométrica. 

Noções introdutórias de física moderna. 

 

Objetivo: Analisar os princípios da ótica física e geométrica. Apresentar os princípios da física moderna. 

 

C.H.: 75h (45;30)  

Pré-Requisito: Física III-E   

 

CÁLCULO IV-E 

 

Ementa: Teorema das funções inversa e das funções implícitas. Integrais múltiplas. Integrais curvilíneas 

Teorema de Green e de Gauss. 

 

Objetivo:  

C.H.: 75h (45;30)  

   

INGLÊS INSTRUMENTAL I 

  

Ementa: Compreensão de textos escritos em língua inglesa de nível inicial e de natureza diversa, para atender as 

necessidades de áreas específicas.  

 

Objetivo:  

 

C. H.:45(15,30) 

 

TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO 

 

Emente: Módulos, interfaces, acoplamento. Construção e uso de bibliotecas ; compilação independente e em 

separado. Tipos abstratos de dados; independência entre especificação e implementação.  Conceitos de 

orientação e objetos, classes, atributos, métodos,  herança composição polimorfismo, ligação  dinâmica; 

programação orientada a eventos: interfaces visuais, ambientes de desenvolvimento rápido (RAD), tratamento de 

eventos. Tratamento de exceções.         

 

Objetivo:  

 

C. H. 60h (30;30) 

 

Pré – Requisito: Computação  Aplicada à Engenharia I 

 

PRINCÍPIOS DE ESTRUTURAS DE DADOS 

 

Emente: Estruturas de dados básicos: tabela, listas simples e encadeadas, pilhas, filas, filas com prioridades; 

Implementação e aplicações. Árvores: terminologia e implementação. Árvores binárias e árvores B. Hashing. 

Métodos de busca e ordenação. Gerenciamento de memória.       

 

Objetivo: 

 

C. H. 60 (30;3-) 

 

Pré – Requisito: Computação  Aplicada à Engenharia I 
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ANEXO II – MÓDULOS DE FORMAÇÃO 

 

MÓDULO FORMAÇÃO BÁSICA 

 

1º  SEMESTRE 

 

DISCIPLINA C. H. CÓDIGO PRÉ-REQUISITO 

Cálculo I – E 90 EXA 162 - 

Vetores e Geometria Analítica 60 EXA 163 - 

Química Aplicada 75 EXA 416 - 

Desenho Básico-E 45 LET 610 - 

Introdução à Engenharia 45 TEC 146 - 

Computação  Aplicada a Eng. I  60 EXA 164 - 

                 TOTAL   375   

 

 

2º  SEMESTRE 

DISCIPLINA C. H. CÓDIGO PRÉ-REQUISITO 

Cálculo II – E 90 EXA 165 Cálculo I-E 

Física I – E 90 FIS 618 Cálculo I-E, Vetores e Geometria Analítica  

Probabilidade e Estatística –E 75 EXA 213 - 

Geologia Básica 75 EXA 516 - 

Geometria Descritiva - E 60 LET 615 Desenho Básico –E 

TOTAL 390   

 

3º  SEMESTRE 

DISCIPLINA C. H. CÓDIGO PRÉ-REQUISITO 

Física II – E 90 FIS 209 Cálculo II-E 

Topografia  90 TEC 147 Desenho Básico-E, Vetores e Geometria 

Analítica 

Álgebra Linear – E 75 EXA 167 - 

Mecânica  75 TEC 148 Cálculo II –E , Física I-E 

Calculo III-E 75 EXA 166 Cálculo II-E 

                   TOTAL 405   
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MÓDULO FORMAÇÃO PROFISSIONAL GERAL 

 

4º SEMESTRE 

DISCIPLINA C. H. CÓDIGO PRÉ-REQUISITO 

Física III-E 90 FIS 309 Cálculo III-E 

Métodos Numéricos Aplicado à 

Engenharia I –E 

75 EXA 168 Cálculo  II-E,  Computação Aplicada à 

Engenharia  I, Álgebra Linear E 

Resistência dos Materiais I-E 75 TEC 149 Mecânica  

Desenho Arquitetônico I  75 LET 616 Geometria Descritiva –E   

Materiais de Construção I-E 75 TEC 156 Química Aplicada, Geologia Básica  

TOTAL 390   

 

 

5º  SEMESTRE 

DISCIPLINA C. H. CÓDIGO PRÉ-REQUISITO 

Materiais de Construção  II-E 75 TEC 157 Probabilidade e Estatística –E, Materiais 

de Construção  I-E    

Resistência dos Materiais  II-E 60 TEC 150 Resistência dos Materiais I-E 

Mecânica dos Fluidos 90 TEC 161 Mecânica, Física II-E  

Ciências do Ambiente –E 45 TEC 167  

Economia Aplicada à Engenharia 60 CIS 245 - 

Desenho Técnico-E 60 LET 617 Desenho Arquitetônico I 

TOTAL 390   

 

 

6º  SEMESTRE 

DISCIPLINA C. H. CÓDIGO PRÉ-REQUISITO 

Mecânica dos Solos  75 TEC 170 Geologia Básica, Mecânica dos Fluidos 

Introdução à Sociologia –E 45 CHF 215 - 

Análise Estrutural I 60 TEC 151 Resistência dos Materiais  II –E 

Estradas  I-E 75 TEC 168 Topografia  , Economia Aplicada à 

Engenharia 

Instalações Elétricas Prediais 75 TEC 158 Física III –E, Desenho Técnico -E   

Hidráulica –E  75 TEC 162 Mecânica dos Fluidos, Computação 

Aplicada à Engenharia I.  

                  TOTAL 405   
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MÓDULO FORMAÇÃO PROFISSIONAL ESPECÍFICA 

 

7º  SEMESTRE 

DISCIPLINA C. H. CÓDIGO PRÉ-REQUISITO 

Instalações Hidráulicas e Sanitárias 

Prediais 

60 TEC 166 Hidráulica –E, Desenho Técnico –E   

Psicologia das Relações Humanas –E 45 CHF 987 - 

Hidrologia  Aplicada – E 75 TEC 163 Hidráulica –E,  Probabilidade e Estatística 

–E  

Tecnologia das Construções I 75 TEC 159 - 

Análise Estrutural II 60 TEC 152 Análise Estrutural I 

Saneamento I 60 TEC 164 Hidráulica  -E,  Química Aplicada 

TOTAL 375   

 

8º  SEMESTRE 

DISCIPLINA C. H. CÓDIGO PRÉ-REQUISITO 

Fundações e Obras de Terra 75 TEC 171 Mecânica dos Solos , Resistência dos 

Materiais II-E 

Estruturas de Concreto I 75 TEC 155 Materiais de Construção II -E Análise 

Estrutural II 

Projeto de Engenharia 45 TEC 172 - 

Estruturas de Madeira 60 TEC 154 Análise Estrutural II 

Saneamento II 60 TEC 165 Saneamento I 

Tecnologia das Construções II 60 TEC 160 Tecnologia das Construções I 

TOTAL 375   

 

9º  SEMESTRE 

DISCIPLINA C. H. CÓDIGO PRÉ-REQUISITO 

Estradas  II-E 75 TEC 169 Mecânica dos Solos, Hidrologia Aplicada- 

E, Estradas  I –E 

Projeto Final I 30 TEC 173 Projeto de Engenharia 

Estruturas Metálicas I  75 TEC 153 Análise  Estrutural II 

Administração Aplicada à 

Engenharia –E 

60 CIS 323 - 

             TOTAL 240   

 

9º SEMESTRE 

 

DISCIPLINA C. H. CÓDIGO PRÉ-REQUISITO 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO–E 180 TEC 176 Tecnologia das Construções I Hidráulica – 

E 

Mecânica dos Solos  

Estradas I –E 

                TOTAL 180   

 

10º  SEMESTRE 

DISCIPLINA C. H. CÓDIGO PRÉ-REQUISITO 

Exercício Profissional do Engenheiro. 45 CIS 116   

Planejamento, Controle e 

Gerenciamento de Obras 

60 TEC 175 Tecnologia das Construções II, 

Administração Aplicada à Engenharia E 

Projeto Final  II 30 TEC 174 Projeto Final I 

                TOTAL 165   
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DISCIPLINAS OPTATIVAS 

 

DISCIPLINA C. H. CÓDIGO PRÉ-REQUISITO 

Análise Matricial de Estruturas  60 TEC 177 Análise Estrutural II, Métodos Numéricos 

Aplicados à Eng. I -E  

Dinâmica das Estruturas 60 TEC 178 Análise Estrutural II 

Estruturas de Concreto II 60 TEC 179 Estruturas de Concreto I 

Estruturas de Concreto III 60 TEC 180 Estruturas de Concreto II 

Estruturas de Concreto Protendido 60 TEC 181 Estruturas de Concreto I 

Métodos Numéricos Aplicados à 

Engenharia II -E 

60 TEC 182 Análise Estrutural II, Métodos Numéricos 

Aplicados à Eng. 1-E 

Pontes  60 TEC 183 Estruturas de Concreto I 

Tópicos Especiais em Estruturas 60 TEC 184 Análise Estrutural II 

Barragens de Terra 60 TEC 185 Hidrologia Aplicada E, Mecânica dos Solos  

Estradas III-E 75 TEC 186 Estradas II-E, Materiais de Construção II 

–E 

Planejamento de Transportes 60 TEC 187 Estradas I-E 

Tópicos Especiais em Geotecnia 75 TEC188 Fundações e Obras de Terra  

Tópicos Especiais em Topografia 45 TEC 189 Topografia 

Tópicos Especiais de Engenharia dos 

– Sistemas de Transporte 

45 TEC 205 Topografia 

Gerenciamento de Contratos 60 TEC 190  Planejamento Controle e Gerenciamento 

de Obras 

Higiene e Segurança do Trabalho- E 60 TEC 191 Tecnologia das Construções I 

Patologia e Terapêutica das 

Construções- E 

60 TEC 192 Tecnologia das Construções I, Estruturas 

de Concreto I 

Qualidade e Produtividade  na 

Engenharia- E 

60 TEC 193 Materiais de Construção II-E 

Tecnologia Avançada do Concreto 60 TEC 194 Materiais de Construção II-E 

Planejamento de Obras Municipais E 75 TEC195  

Aproveitamento de Recursos Hídricos  60 TEC 196 Hidrologia Aplicada E 

Fundamento de Urbanismo -E 75 TEC 197 Saneamento I  

Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

Urbanos 

60 TEC 198 Hidrologia Aplicada E, Mecânica dos Solos 

Sistemas de Abastecimento e 

Tratamento de Água 

60 TEC 199 Saneamento I 

Sistemas de Drenagem Urbana E 60 TEC 200 Saneamento II 

Sistemas de Esgotamento Sanitário e 

Tratamento de Esgoto 

60 TEC 205 Saneamento II 

Computação Gráfica em Projetos de 

Engenharia 

60 LET 618 Desenho Arquitetônico I Computação 

Aplic. à  Engenharia I 

Desenho Arquitetônico II 60 LET 619 Desenho Arquitetônico I 

Desenho Urbano I 60 LET 620 Desenho Arquitetônico I 

Geologia Aplicada à Engenharia  60 EXA 517 Mecânica dos Solos 

Física IV-E 75 FIS 013 Física III-E 

Cálculo IV-E 75 EXA 169 Cálculo III –E 

Inglês Instrumental I 45 LET 521 - 

Técnicas de Programação 60 EXA 153 Computação Aplic. à Engenharia I 

Princípios de Estruturas de Dados 60 EXA 154 Computação Aplic. à Engenharia I 

             TOTAL    
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FLUXOGRAMA CURRICULAR DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL

MÓDULO DE FORMACÁO BÁSICA  MÓDULO DE FORMAÇÃO GERAL MÓDULO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL

CARGA  HORÁRIA  TOTAL  DE

DISCIPLINAS  OBRIGATÓRIAS 

3480 horas

Legenda:   CARGA HORÁRIA TOTAL DO 

  CURSO       - 4045 horas

EXA  162                 CH 90

CÁLCULO I-E   

FIS  618                  CH  90 

FÍSICA I-E 

PR.: EXA162,  EXA 163 

EXA 416                  CH  75

QUÍMICA APLICADA   

EXA 163                  CH  60

VETORES E GEOMETRIA 
ANALITICA

LET 610                 CH  45

DESENHO BÁSICO -E

EXA 516                  CH 75

GEOLOGIA BÁSICA 

EXA 213                  CH  75

PROBABILIDADE  E  
ESTATISTICA -E   

LET  615                CH  60

GEOMETRIA DESCRITIVA 
E  

PR.: LET 610

Específ ica

FIS 309                CH  90

FÍSICA III-E 

PR.. EXA 166

EXA 166                 CH  75

CÁLCULO III-E 

PR. :EXA 165   

EXA 165                  CH  90

CÁLCULO II-E 

PR.:    EXA 162

EXA 167               CH  75

ALGEBRA LINEAR- E 

TEC 146                  CH  45

INTRODUÇÃO  À 
ENGENHARIA 

TEC 147               CH  90

TOPOGRAFIA

PR.: LET 610,  EXA- 163                    

EXA 168               CH  75

MÉTODOS  NUMÉRICOS. 
APLI CADOS À ENG.  I-E 

PR. : EXA 164, EXA 165

TEC 149                CH  75 

RESISTÊNCIAS DOS 
MATERIAIS I -E

PR.: TEC 148

TEC 156                CH  75

MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO I-E 

PR.: EXA  416,  EXA 516

LET 616                CH  75

DESENHO
ARQUITETÔNICO - I  

PR.. LET 615

TEC 161                CH  90

MECÂNICA DOS FLUIDOS 

PR.: TEC 148, FIS 209

TEC 150                CH  60

RESISTÊNCIA DOS
MATERIAIS II -E

PR.:  TEC 149

TEC 157                CH 75

MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO II-E   

PR.. TEC 156, EXA 213

TEC 167               CH  45

CIÊNCIAS DO AMBIENTE -
E

CIS 245                CH  60

ECONÔMIA APLICADA À 
ENGENHARIA

LET 617                CH 60

DESENHO TÉCNICO -E

PR. : LET 616

TEC 162               CH75

HIDRÁULICA -E

PR.: TEC 161, EXA 164

TEC 170                 CH  75

MECÂNICA DOS SOLOS

PR.: TEC 161, EXA 516

TEC 151                CH  60

ANÁLISE ESTRUTURAL  I

PR.: TEC 150

TEC 168                 CH  75

ESTRADAS I-E 

PR.: TEC147, CIS 245

TEC 158                 CH  75

INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS PREDIAIS

PR.: FIS 309,  LET 617

CHF 215                 CH  45

NTRODUÇÃO  À
SOCIOLOGIA - E

TEC 166                CH  60

INST.    HIDRÁULICAS E 
SANITÁRIAS   PREDIAIS 

PR.: TEC 162, LET 617

TEC 163                CH  75

HIDROLOGIA APLICADA-E 

PR.: TEC 162, EXA 213

TEC 164               CH  60

SANEAMENTO I

PR.: TEC 162, EXA 416

TEC 152                  CH  60

ANÁLISE ESTRUTURAL II

PR.: TEC 151

TEC 159                CH  75

TECNOLOGIA DAS 
CONSTRUÇÕES   I 

CHF 987                CH  45

PSICOLOGIA   DAS 
RELAÇÕES HUMANAS-E 

TEC 171                 CH  75

FUNDAÇÕES E OBRAS 
DE TERRA

PR.:TEC 170, TEC 150

TEC 172                CH  45

PROJETO DE 
ENGENHARIA

TEC 165                  CH  60

SANEAMENTO II

PR.: TEC 164

TEC 155                 CH  75

ESTRUTURAS DE 
CONCRETO I

PR.: TEC 152, TEC 156

TEC 154                CH  60

ESTRUTURAS DE 
MADEIRA

PR.:TEC 152

TEC160                 CH  60

TECNOLOGIA DAS 
CONSTRUÇÕES    II 

PR.: TEC 159

TEC 154                  CH  75

ESTRUTURAS  
METÁLICAS I  

PR.: TEC 152

CIS 323              CH  60

ADMINISTRAÇÃO 
APLICADA À 

ENGENHARIA

TEC 173                 CH  30

PROJETO     FINAL   I 

PR.: TEC 172

TEC 174                 CH  30

PROJETO  FINAL II

PR.: TEC 173

CIS 116                 CH  45

EXERCÍCIO PROFISIONAL 
DO ENGENHEIRO

TEC 175                  CH  60

PLANEJ.  CONTROLE E 
GENCIAM. DE OBRAS 

PR.: TEC 160,  CIS 323

OPTATIVAS

180 HORAS

TEC 176                     CH 180

ESTÁGIO SUPERVISIONADO E

PR.: ÁREA DE CONHEC./DISC.

ATIVIDADES
COMPLEMENTARES

205 HORAS

TEC 169                 CH  75

ESTRADAS II -E

PR.: TEC 163, TEC 168 
TEC 170,

FIS 209                  CH  90

FÍSICA II-E 

PR. :EXA 165   

TEC 148                 CH  75

MECÂNICA 

PR. :EXA 165  , FIS 618 

ProfissionalGeralBásico

OPTATIVA

OPTATIVA

OPTATIVA

EXA 164                  CH  60

COMPUTAÇÃO APLICADA 
À ENGENHARIA  I
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