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1. Organização Didático-Pedagógica 

 

1.1 Políticas institucionais no âmbito do curso 

 

 O UNIPTAN – Centro Universitário Presidente Tancredo de Almeida Neves – situa-se 

na cidade de São João del-Rei, localizada no sudeste do estado de Minas Gerais, na região 

de Campo das Vertentes. A Instituição foi criada no ano 2000, credenciada pela Portaria 

MEC nº 2.065 de 21/12/2000, publicada no Diário Oficial da União em 26/12/2000, então no 

status de Faculdade, com o nome IPTAN – Instituto de Ensino Superior Presidente Tancredo 

de Almeida Neves. 

 No ato de sua criação, a Instituição se localizava na Rua Salomão Batista de Souza, 

no Bairro Matosinhos, em São João del-Rei (MG), com os cursos superiores de Turismo e 

Direito. Mais tarde, migrou para o endereço onde funciona o campus atual, na Av. Leite de 

Castro, nº 1.101, Bairro das Fábricas, na mesma cidade. Desde o início, a Instituição visava 

a implantar cursos de formação superior que atendessem às necessidades locais e 

regionais, dada a vocação da cidade como um importante polo turístico nacional – 

decorrente de sua fundação há mais de 300 anos sob a égide da cultura barroca colonial – 

e também na transição de sua economia de um grande centro de produção têxtil para uma 

crescente demanda na área universitária, manifestada especialmente pelo fechamento de 

várias fábricas de produtos de tecelagem e pela criação de uma Fundação de Ensino 

Superior – atual Universidade Federal de São João del-Rei – que atraía e continua atraindo, 

até os dias hoje, uma parcela considerável de jovens de várias partes do estado e do país, 

criando alto impacto na economia são-joanense. Essa vocação acadêmica da cidade foi 

incrementada com a posterior criação do IF – Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais.   

 Com o passar dos anos, vários outros cursos superiores foram sendo criados na 

Instituição, seguindo o fluxo dessa crescente demanda na área acadêmica. Paralelamente 

à autorização e reconhecimento de novos cursos, foram-se incrementando as atividades de 

pesquisa científica e de extensão à comunidade, gerenciadas pela COPEX – Coordenação 

de Pesquisa e Extensão – de forma a atrelar maior embasamento e funcionalidade às 

atividades de ensino. Para isso, foram firmados convênios com a FAPEMIG – Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – e com a FUNADESP – Fundação Nacional 

de Desenvolvimento do Ensino Superior Particular –, que se mantêm até os dias atuais na 
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concessão de bolsas para desenvolvimento de projetos coordenados por professores 

mestres e doutores e envolvendo alunos de iniciação científica. 

 Atualmente, já como centro universitário (credenciado pela Portaria MEC nº 894 de 

25/07/2017, publicada no Diário Oficial da União em 26/07/2017), através dos esforços 

empreendidos pela sua mantenedora, o UNIPTAN mantém outras parcerias e convênios 

para incremento e aperfeiçoamento das atividades nas áreas do ensino, da pesquisa e da 

extensão, a exemplo da sua participação no Consórcio STHEM Brasil, que congrega várias 

instituições do Brasil e do exterior em constante intercâmbio e troca de experiências 

especialmente no âmbito de modernas metodologias ativas de aprendizagem, nas quais o 

UNIPTAN vem se especializando, de forma a oferecer ao seu alunado recursos e 

metodologias próprios desse método, trabalhando aspectos desde a adaptação física dos 

seus espaços acadêmicos até o aprimoramento de posturas docentes dentro do processo 

de ensino e aprendizagem. É nítido o avanço que a Instituição vem angariando nos últimos 

anos nesse quesito, o que se manifesta pela sua constante melhoria nos indicadores 

institucionais nas avaliações externas, bem como nos resultados obtidos pelos alunos nos 

ENADEs e nos exames dos órgãos oficiais de classe que regulamentam os profissionais de 

várias áreas. 

 Com o crescimento e amadurecimento acadêmicos, a Instituição investiu na criação 

de novos setores, avançando em políticas e ações relacionadas ao atendimento ao discente, 

à internacionalização, à empregabilidade, à inovação e ao empreendedorismo, 

paralelamente às atividades de ensino, pesquisa e extensão. Atualmente, integra o grupo 

Afya Educacional, com sede em Nova Lima (MG), que nasceu em 2019 congregando o 

UNIPTAN e outras dezenas de instituições de ensino superior presentes em todas as 5 

regiões do país, consolidando os mais de 20 anos de história desta Unidade e de várias 

outras. Com capital na bolsa norte-americana Nasdaq, o grupo Afya nasceu da fusão da 

NRE Educacional (maior grupo de faculdades de Medicina no Brasil) e da Medcel (marca de 

cursos digitais preparatórios para provas de residência médica).  

 O PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional – do UNIPTAN, elaborado em esforço 

conjunto pelos vários gestores, coordenadores, chefes de setores e técnicos-

administrativos, em suas variadas funções, reflete a realidade apresentada pela Instituição 

e projeta a mesma para um patamar de constantes avanços, o que pode ser exemplificado 

pelas propostas de criação de novos cursos no âmbito da graduação e da pós-graduação 

(lato sensu e stricto sensu), bem como pela expansão das práticas da pesquisa e da 
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extensão. O Curso de Engenharia Civil se insere nesse contexto, uma vez que as suas 

particularidades estão contempladas claramente no PDI, que o considera como importante 

componente dentro do conjunto das ciências humanas, exatas, tecnológicas e da saúde que 

integram o todo do Centro Universitário. 

 Para atingir os objetivos institucionais e do Curso de Engenharia Civil, tanto o PDI 

quanto Projeto Pedagógico de Curso foram elaborados tomando por base o perfil do egresso 

do UNIPTAN, tanto no aspecto de uma formação esperada para o nosso alunado quanto no 

que se refere às vicissitudes apresentadas pelo perfil dos jovens que buscam os nossos 

cursos superiores, além das exigências claras do mercado de trabalho em constante 

mudança nos dias atuais. 

 A Engenharia Civil possui um papel fundamental para a evolução positiva de uma 

sociedade, uma vez que ela engloba a concepção, o projeto, a execução e manutenção de 

infraestruturas necessárias ao bem-estar e desenvolvimento humano, como a construção de 

obras de alimentação de água e saneamento, vias de transporte, moradias e estruturas com 

sustentabilidade energética. No entanto, o desafio atual da Engenheira Civil é atuar com 

visão holística, crítica e humanista, considerando os aspectos sociais, globais, políticos, 

econômicos e ambientais que envolvem o desenvolvimento das suas atividades laborais. 

Portanto, é necessário estar atento à caminhada acadêmica dos discentes para conduzi-los 

a essas competências, pois o Engenheiro Civil tem se tornado uma referência na melhoria 

de processos devido a sua capacidade de aplicar novos conceitos e ações no contexto em 

que está inserido.  

 

1.2 Objetivos do curso 

 

 Os objetivos do Curso de Engenharia Civil foram estabelecidos de acordo com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais e em observância a toda a documentação que normatiza 

a educação superior no Brasil. Além disso, eles foram elaborados tendo em vista o perfil 

profissional do egresso para o qual o projeto foi elaborado, o contexto local de inserção do 

curso em questão, além do atendimento às necessidades regionais mais amplas, de forma 

que o egresso esteja apto a atuar não só na cidade de São João del-Rei e região, mas 

também em quaisquer outras, adaptando os conhecimentos adquiridos ao longo de sua 

formação. 
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 Os conhecimentos e as práticas atuais, emergentes de modernas investigações na 

área do curso, foram também levados em consideração pelo Núcleo Docente Estruturante 

ao estabelecer as diretrizes do curso, revestindo os objetivos do mesmo de novas práticas 

que emergem no seu campo do conhecimento. 

 Visando atender o perfil do egresso do curso de Engenharia Civil instituído pela 

Resolução Nº2, de 24 de abril de 2019 das Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de 

graduação em Engenharia, o UNIPTAN objetiva a formação de Engenheiros Civis com 

competências e habilidades técnicas, científicas, políticas, econômicas, culturais, sociais, 

administrativas e ambientais, de modo que eles possam atuar ativamente na análise, 

projetos, planejamento, execução e fiscalização de obras e serviços técnicos referentes à 

Engenharia Civil. Como diferencial, o UNIPTAN visa a formação de Engenheiros Civis com 

foco em empreendedorismo, sustentabilidade e formação humanística, assim sendo, seus 

egressos deverão ser referência quanto ao comportamento ético, político e social, exercendo 

papeis de liderança positiva onde irão atuar. 

 O curso enfatiza que a graduação é um passo inicial dentro do processo de 

aprimoramento profissional contínuo e, portanto, visa assegurar uma formação geral aos 

discentes de Engenharia Civil que permita o desenvolvimento desse processo. Sendo assim, 

a formação acadêmica dos alunos é desenvolvida em um ambiente social parcipativo e 

colaborativo que envolve os discentes, docentes e funcionários da instituição, e um ambiente 

didático-pedagógico que envolve muita criatividade e papel ativo na resolução de problemas. 

 A constante observação do Núcleo Docente Estruturante (NDE) em relação ao  

exercício profissional do Engenheiro Civil no mercado de trabalho e às Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Engenharia sintoniza o curso com as verdadeiras necessidades 

da profissão e, portanto, o objetivo do curso é conduzir o aluno a desenvolver as seguintes 

competências específicas: 

 Atuar de maneira ética, humanística e profissional, promovendo transformações 

sociais, políticas, econômicas, ambientais e culturais mediante o exercício da 

profissão; 

 Buscar o aprimoramento e a atualização profissional de forma contínua;  

 Atuar e liderar equipes multidisciplinares e transdisciplinares para buscar soluções 

inovadoras para problemas encontrados;  
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 Utilizar conhecimentos tecnológicos, matemáticos, científicos e instrumentais para 

resolução de problemas;  

 Atuar no planejamento, concepção, execução e supervisão de projetos de bens e 

serviços de Engenharia Civil;  

 Avaliar os impactos sociais, legais, econômicos e ambientais dos projetos de bens e 

serviços que envolvem a Engenharia Civil;  

 Avaliar a viabilidade econômica de projetos de Engenharia Civil;  

 Atuar na gestão de pessoas e da segurança no ambiente de trabalho;  

 Identificar, formular e resolver problemas de Engenharia Civil de forma criativa e 

reflexiva;  

 Compreender e utilizar novas ferramentas e técnicas profissionais;  

 Avaliar sistemas, processos e etapas de forma crítica para propor soluções e 

melhorias;  

 Exercer uma comunicação escrita, oral e gráfica de forma eficiente. 

 

1.3 Perfil profissional do egresso 

 

 O UNIPTAN – Centro Universitário Presidente Tancredo de Almeida Neves – situa-se 

na Mesorregião de Campo das Vertentes, na região sudeste de Minas Gerais, numa cidade 

que possui atualmente 90.082 habitantes (Fonte: IBGE, 2019), distante 180 quilômetros da 

capital do estado (Belo Horizonte), num local que possui fácil acesso a outros grandes 

centros, como Juiz de Fora (MG), Lavras (MG), São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ). Essas 

características conferem à cidade e à região algumas particularidades que influenciam 

diretamente no perfil dos alunos que frequentam os cursos superiores da Instituição. Apesar 

de se tratar de uma IES que se localiza no interior do estado, com ampla disponibilidade de 

recursos de transporte, logística, informação e comunicação, abriga alunos com amplo 

acesso ao conhecimento, seja através do estudo presencial, seja através dos recursos 

proporcionados pelo ensino a distância através de várias instituições. 

 O mundo do trabalho apresenta demandas que vão além das necessidades locais, 

exigindo dos cursos superiores uma organização didático-pedagógica que atenda também 

a essa demanda ampliada. Tendo isso em vista, o Núcleo Docente Estruturante, com base 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino superior, vislumbra um perfil de egresso 
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cuja formação articula os conteúdos trabalhados no curso com as características do contexto 

apresentado. 

 O egresso do Curso de Engenharia Civil compartilha suas características com os 

acadêmicos de outras instituições de ensino, haja vista que a cidade de São João del-Rei 

firma-se, cada vez mais, como uma cidade universitária, pela presença também da 

Universidade Federal de São João del-Rei e do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia Sudeste de Minas Gerais, que, em conjunto com o UNIPTAN, conferem um novo 

perfil à cidade e região, substituindo antigas formas de economia e base de sustentação 

financeira das famílias em seu entorno. 

 O UNIPTAN tem como missão institucional desenvolver e disseminar competências 

nos discentes a partir do ensino, pesquisa e extensão para formar profissionais capazes de 

transformar o Brasil a partir de suas regiões e, em consonância com essa missão, o curso 

de Engenharia Civil promove uma formação acadêmica que resulta em egressos com um 

perfil profissional dotado de responsabilidades sociais e ambientais, comportamentos éticos 

e humanistíscos e capacidades e habilidades técnicas ligadas ao exercício do Engenheiro 

Civil. 

 Ainda, o perfil do egresso do curso de Engenharia Civil do UNIPTAN se encontra em 

conformidade com o que é instituído pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) das 

Engenhariais, na Resolução Nº2 de 24 de abril de 2019. No artigo 3º do Capítulo II, o texto 

define que o perfil do egresso do curso de graduação em Engenharia deve, compreender, 

entre outras, as seguintes características: 

I - ter visão holística e humanista, ser crítico, reflexivo, criativo, cooperativo e ético e 

com forte formação técnica; 

II - estar apto a pesquisar, desenvolver, adaptar e utilizar novas tecnologias, com 

atuação inovadora e empreendedora; 

III - ser capaz de reconhecer as necessidades dos usuários, formular, analisar e 

resolver, de forma criativa, os problemas de Engenharia; 

IV - adotar perspectivas multidisciplinares e transdisciplinares em sua prática; 

V - considerar os aspectos globais, políticos, econômicos, sociais, ambientais, 

culturais e de segurança e saúde no trabalho; 

VI - atuar com isenção e comprometimento com a responsabilidade social e com o 

desenvolvimento sustentável. 



7 
 

 

Portanto, o egresso do curso de Engenharia Civil do UNIPTAN apresenta um perfil 

profissional crítico e criativo, com desejo de aprimoramento contínuo, tecnicamente 

competente e cônscio do contexto em que atua, capaz de trabalhar em equipe 

multidisciplinares, com capacidade de expressão e liderança. Assim sendo, o egresso pode 

atuar na escolha de projetos, administração do trabalho e da segurança, gestão ambiental e 

análise de viabilidade econômica de bens e serviços com qualidade e responsabilidade 

social, sempre atendendo às crescentes e variáveis demandas impostas pelas alterações 

tecnológicas, sociais e econômicas de São João del-Rei e região, do estado de Minas Gerais 

e do Brasil.  

 

1.4 Estrutura curricular 

 

 A estrutura curricular do Curso de Engenharia Civil contempla as modernas 

exigências tanto da legislação que regulamenta o ensino superior no país quanto do próprio 

mercado de trabalho relativo à área do conhecimento em questão. 

 Tal estrutura pauta-se nos aspectos da: 

 Flexibilidade da matriz curricular manifestada pela presença de disciplinas eletivas e 

de atividades de ensino e de extensão curriculares e extracurriculares em horários 

extraclasse; 

 Interdisciplinaridade manifestada através de projetos integradores, em que 

professores e conteúdos se alternam para o desenvolvimento de atividades práticas 

que exigem a confluência de diversos tipos de conhecimentos trabalhados ao longo 

do curso; 

 Acessibilidade metodológica, garantindo a ausência de barreiras nos métodos, teorias 

e técnicas de ensino-aprendizagem desenvolvidos nas atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, a exemplo da disponibilização de modernos recursos 

tecnológicos para todos os discentes; 

 Compatibilidade da carga horária total do curso, garantindo ao alunado o tempo de 

formação suficiente e necessário para o desenvolvimento pleno de suas 

potencialidades, com vistas ao perfil traçado para o egresso. 

 Na concepção da estrutura curricular do Curso de Engenharia Civil, desde os 

momentos iniciais de sua formação, até a consolidação das práticas mais recentes e atuais, 
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vêm sendo privilegiados alguns aspectos fundamentais para a formação plena do alunado, 

tais como: 

 Oferta da disciplina de Libras (Língua Brasileira de Sinais), oficialmente instituída no 

UNIPTAN como obrigatória para os cursos de licenciatura e opcional – e, além disso, 

preferencial – para os cursos de bacharelado, reforçada pela constante oferta de 

cursos de extensão em Libras, gratuitos, em horários extraclasse, abertos a toda a 

comunidade interna e externa à IES. 

 Oferta de conteúdo online como forma de familiarização com a modalidade de ensino 

a distância, através de disciplinas da matriz curricular no sistema semipresencial. 

 Prática de metodologias ativas de aprendizagem, como forma de tornar o aluno o 

ponto central do seu processo educativo, revestindo o professor com o papel de 

mediador desse processo. A Instituição vem desenvolvendo, nos últimos anos, 

importantes ações nesse sentido, como: capacitações periódicas do corpo docente 

em metodologias ativas; criação de um grupo de estudos em metodologias ativas, 

responsável, entre outras coisas, pelas capacitações docentes e organização de 

publicações sobre o tema; remodelação das salas de aula em termos de mobiliário e 

equipamentos voltados para o desenvolvimento de práticas de ensino ativo.  

 O Curso de Engenharia Civil, em conformidade com as premissas apresentadas 

acima, objetiva a aproximação do aluno com o mercado de trabalho e com o perfil do egresso 

instituído pelas Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação em Engenharia. 

Assim sendo, além da oferta de conteúdos curriculares, o curso promove visitas técnicas a 

empresas, parcerias de estágio, palestras, semanas acadêmicas, minicursos e cursos de 

aperfeiçoamento profissional. Ainda, o corpo docente é antenado às exigências do mercado 

de trabalho quanto ao exercício da profissão e sempre busca capacitar os alunos para lidar 

com essas situações de maneira ética, técnica e proativa. 

 

1.4.1 Matriz curricular 

 

O curso de Engenharia Civil apresenta duas matrizes curriculares vigentes. Os 

quadros das matrizes curriculares e as turmas inseridas em cada matriz estão apresentados 

abaixo: 
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 Matriz 1 (2016) 

o Ingressantes no 1º semestre de 2016 (1ª turma) 

o Ingressantes no 1º semestre de 2017 (2ª turma) 

 

1º período - (2016/1 e 2017/1) 
Disciplina CH (horas-relógio) 

Desenho técnico 66,6 
Informática aplicada 66,6 

Pré cálculo 66,6 
Química aplicada a engenharia civil 66,6 

Língua portuguesa 33,3 
Introdução à engenharia civil 33,3 

Carga Horária Total 333 
 

2º período - (2016/2 e 2017/2) 
Disciplina CH (horas-relógio) 

Desenho técnico computacional 66,6 
Metodologia científica 33,3 

Cálculo diferencial e integral I 66,6 
Física I 66,6 

Geometria analítica e álgebra linear 66,6 
Estatística 33,3 

Carga Horária Total 333 
 

3º período - (2017/1 e 2018/1) 
Disciplina CH (horas-relógio) 

Cálculo diferencial e integral II 66,6 
Física II 66,6 

Geologia aplicada 66,6 
Mecânica técnica 66,6 

Educação ambiental 33,3 
Sociologia e antropologia 33,3 

Carga Horária Total 333 
 

4º período - (2017/2 e 2018/2) 
Disciplina CH (horas-relógio) 

Cálculo diferencial e integral III 66,6 
Resistências dos materiais I 66,6 

Mecânica dos solos I 66,6 
Materiais de construção 66,6 

Topografia 66,6 
Carga Horária Total 333 



10 
 

 

 

5º período - (2018/1 e 2019/1) 
Disciplina CH (horas-relógio) 

Estradas de rodagem I 33,3 
Construção civil I 66,6 

Teoria das estruturas 66,6 
Introdução à eletricidade 33,3 

Resistências dos materiais II 66,6 
Mecânica dos solos II 66,6 
Carga Horária Total 333 

 

6º período - (2018/2 e 2019/2) 
Disciplina CH (horas-relógio) 

Estradas de rodagem II 66,6 
Instalações elétricas prediais 66,6 

Construção civil II 66,6 
Fenômenos de transporte 66,6 
Estruturas de concreto I 66,6 

Estágio 1 45 
Carga Horária Total 378 

 

7º período - (2019/1 e 2020/1) 
Disciplina CH (horas-relógio) 

Patologia das construções 33,3 
Hidrologia 66,6 
Hidráulica 66,6 

Estruturas de concreto II 66,6 
Engenharia econômica 33,3 

Direitos humanos e diversidade 33,3 
Projeto interdisciplinar 33,3 

Estágio 2 45 
Carga Horária Total 378 

 

8º período - (2019/2 e 2020/2) 
Disciplina CH (horas-relógio) 

Geoprocessamento 33,3 
Gerenciamento de recursos sólidos da construção 33,3 

Transportes 33,3 
Saneamento 66,6 
Fundações 66,6 

Instalações hidráulicas e sanitárias 66,6 
Engenharia de segurança 33,3 
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Estágio 3 45 
Carga Horária Total 378 

 

9º período - (2020/1 e 2021/1) 
Disciplina CH (horas-relógio) 

Legislação e ética profissional 33,3 
Administração de recursos humanos 33,3 

Seminário de pesquisa I 33,3 
Estruturas de aço e madeira 66,6 

Gerenciamento de obras 66,6 
Barragens e obras de terra 66,6 

Eletiva 33,3 
Estágio 4 45 

Carga Horária Total 378 
 

10º período - (2020/2 e 2021/2) 
Disciplina CH (horas-relógio) 

Estruturas especiais 66,6 
Ferrovias 66,6 

Pontes e superestruturas 66,6 
Seminário de pesquisa II 33,3 
Horas complementares 144 
Estágio supervisionado 100 

Carga Horária Total 477,1 
 

QUADRO RESUMO 
Item CH (horas-relógio) 

Horas em sala de aula 3230,1 
Estágio Supervisionado 280 

Atividades complementares 144 
Carga Horária Total 3654,1 

 

 Matriz 2 (2018) 

o Ingressantes no 1º semestre de 2018 (3ª turma) 

 

1º período - (2018/1) 
Disciplina CH (horas-relógio) 

Desenho técnico 66,6 
Linguagem de programação 66,6 

Pré cálculo 66,6 
Química aplicada a engenharia  66,6 

Língua portuguesa 33,3 
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Metodologia científica 33,3 
Carga Horária Total 333 

 

2º período - (2018/2) 
Disciplina CH (horas-relógio) 

Desenho técnico computacional 66,6 
Introdução a engenharia civil 33,3 
Cálculo diferencial e integral I 66,6 

Física I 66,6 
Geometria analítica e álgebra linear 66,6 

Estatística 33,3 
Carga Horária Total 333 

 

3º período - (2019/1) 
Disciplina CH (horas-relógio) 

Cálculo diferencial e integral II 66,6 
Física II 66,6 

Geologia aplicada 66,6 
Mecânica técnica 66,6 

Meio ambiente e sustentabilidade  33,3 
Sociologia e antropologia 33,3 

Carga Horária Total 333 
 

4º período - (2019/2) 
Disciplina CH (horas-relógio) 

Cálculo diferencial e integral III 66,6 
Resistências dos materiais I 66,6 

Mecânica dos solos I 66,6 
Materiais de construção 66,6 

Topografia 66,6 
Carga Horária Total 333 

 

5º período - (2020/1) 
Disciplina CH (horas-relógio) 

Estradas de rodagem I 33,3 
Construção civil I 66,6 

Teoria das estruturas 66,6 
Introdução à eletricidade 33,3 

Resistências dos materiais II 66,6 
Mecânica dos solos II 66,6 
Carga Horária Total 333 

 

6º período - (2020/2) 
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Disciplina CH (horas-relógio) 
Estradas de rodagem II 66,6 

Instalações elétricas prediais 66,6 
Construção civil II 66,6 

Fenômenos de transporte  66,6 
Estruturas de concreto I 66,6 

Estágio 1 45 
Carga Horária Total 378 

 

7º período - (2021/1) 
Disciplina CH (horas-relógio) 

Patologia das construções 33,3 
Hidrologia 66,6 
Hidráulica 66,6 

Estruturas de concreto II 66,6 
Engenharia econômica 33,3 

Direitos humanos e diversidade  33,3 
Projeto interdisciplinar 33,3 

Estágio 2 45 
Carga Horária Total 378 

 

8º período - (2021/2) 
Disciplina CH (horas-relógio) 

Geoprocessamento 33,3 
Gerenciamento de recursos sólidos da construção 33,3 

Transportes 33,3 
Saneamento 66,6 
Fundações 66,6 

Instalações hidráulicas e sanitárias 66,6 
Engenharia de segurança 33,3 

Estágio 3 45 
Carga Horária Total 378 

 

9º período - (2022/1) 
Disciplina CH (horas-relógio) 

Legislação e ética profissional 33,3 
Administração de recursos humanos 33,3 

Seminário de pesquisa I 33,3 
Estruturas de aço e madeira 66,6 

Gerenciamento de obras 66,6 
Barragens e obras de terra 66,6 

Eletiva 33,3 
Estágio 4 45 
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Carga Horária Total 378 
 

 

10º período - (2022/2) 
Disciplina CH (horas-relógio) 

Estruturas especiais 66,6 
Ferrovias 66,6 

Pontes e superestruturas 66,6 
Seminário de pesquisa II 33,3 
Horas complementares 144 
Estágio supervisionado 100 

Carga Horária Total 477,1 
 

QUADRO RESUMO 
Item CH (horas-relógio) 

Horas em sala de aula 3230,1 
Estágio Supervisionado 280 

Atividades complementares 144 
Carga Horária Total 3654,1 

 

 Assim sendo, para as duas matrizes, os componentes curriculares oferecidos 

permitem que o aluno cumpra uma carga horária mínima de 3654,1 horas-relógio.  

 As disciplinas eletivas oferecidas estão indicadas no quadro abaixo: 

DISCIPLINAS ELETIVAS 
Disciplina CH (horas-relógio) 

LIBRAS 33,3 
Alvenaria estrutural 33,3 

Técnicas construtivas 33,3 
Projeto de Prevenção de incêndio 33,3 

 

1.4.2 Ementário e bibliografias básica e complementar 

 

1º Período  
DISCIPLINA: DESENHO TÉCNICO 

Carga Horária: 66,6 horas 

Ementa: Desenho de projeto arquitetônico e seus componentes. Representação e 
expressão gráfica convencional com aplicação na Engenharia Civil e 
Arquitetura. Instrumentos e materiais de desenho, utilização e manejo. Formatos e 
carimbos. Simbologia e convenções. Escala. Noções de Vistas Ortográficas e 
Isometria. Plantas, telhados, fachadas, cortes, escadas. Cotas e normas da ABNT.  
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Bibliografia Básica  

 AZEREDO, Hélio Alves de. O Edifício até sua Cobertura. 2. ed. São Paulo: Blucher, 
2014.  

 
 JÚNIOR, A. P. Noções de geometria descritiva. São Paulo: NOBEL, 2015.  

 
 SPECK, J. H.; PEIXOTO, V. V. Manual Básico de Desenho Técnico. 8. Ed. 

Florianópolis: UFSCAR – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS, 2014.  
 

Bibliografia Complementar  

 CRUZ, M. D. Desenho técnico. 1.ed. São Paulo: Érica, 2014. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536518343/cfi/2!/4/4@0.00:0
.00>. Acesso em: 23 out 2020.  

 
 CRUZ, M. D.; MORIOKA, C. A. Desenho Técnico: medidas e representação 

gráfica. 1.ed. São Paulo: Érica,2014. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536518350/cfi/2!/4/4@0.00:0
.00>. Acesso em: 23 out 2020.  

 
 KUBBA, S. A. A. Desenho técnico para construção: recurso eletrônico. Porto Alegre: 

Bookman, 2014. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582601570/cfi/2!/4/4@0.00:4
1.8>. Acesso em: 23 out 2020.  

 
 LEAKE, J. M; BORGERSON, J. L. Manual de desenho técnico para engenharia: 

desenho, modelagem e visualização. Tradução Ronaldo Sérgio de Biasi. 2ª ed. Rio 
de Janeiro: LTC, 2017. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2753-
1/cfi/6/10!/4/2@0:0>. Acesso em: 23 out 2020.  

 
 SILVA, A; tradução Antônio Eustáquio de Melo Pertence, Ricardo Nicolau 

Nassar Koury. Desenho Técnico Moderno. Rio de Janeiro: LTC, 2014. Disponível 
em: < https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2739-
5/cfi/6/2!/4/2/2@0:0>. Acesso em: 23 out 2020.  

  
 
DISCIPLINA: LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO (INFORMÁTICA APLICADA) 

Carga Horária: 66,6 horas 

Ementa: Modelagem do mundo real. Conceituação de algoritmo. Análise e técnicas de 
resolução de problemas. Ferramentas de representação de formulação lógica de problemas. 
Expressão de soluções em termos de algoritmos estruturados. Aplicação de estruturas 
básicas para estruturação da informação. Projeto de soluções estruturadas e modularizadas 
para problemas. 
 

Bibliografia Básica  

 FARRER, H. Pascal Estruturado. 2ª e 3ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 1999.  
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 FORBELLONE, A. L. V.; EBERSPÄCHER, H. F. Lógica de programação: a 

construção de algoritmos e estruturas de dados. 3a ed. São Paulo: Pearson, 2005.  
 

 GUIMARÃES, A.M.; LAGES, N.A.C. Algoritmos e estruturas de dados. Rio de 
Janeiro: LT, 2008. 

 
Bibliografia Complementar  

 AGUILAR, L. J. Fundamentos de Programação: Algoritmos, estruturas de dados e 
objetos. 3ª ed. AMGH, 2008. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580550146/>. Acesso em: 23 
out. 2020.  

 
 ALVES, W. P. Linguagem e Lógica de Programação. Editora Érica, 2014. Disponível 

em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536519371/>. Acesso em: 
23 out. 2020.  

 
 EDELWEISS, N.; LIVI, M. C. Algoritmos e Programação com Exemplos em Pascal e 

C. Série Livros Didáticos UFRGS. Bookman, 2014.Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582601907/>. Acesso em: 23 
out. 2020.  

 
 MANZANO, J. A. G.; OLIVEIRA, J. Algoritmos - Lógica para Desenvolvimento de 

Programação de Computadores. 28ª ed. Editora Érica, 2016. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536518657/>. Acesso em: 23 
out. 2020.  

 
 MANZANO, J. A. G.; OLIVEIRA, J. F. Estudo Dirigido de Algoritmo. 15ª ed. São 

Paulo, Érica, 2011. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536519067/pageid/0>. 
Acesso em: 23 out. 2020.  

 

DISCIPLINA: PRÉ-CÁLCULO  

Carga Horária: 66,6 horas 

Ementa: Conjuntos numéricos: naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais; Operações de 
soma, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação em cada um dos conjuntos 
numéricos listados acima; Expressões algébricas, polinômios e produtos notáveis; Equações 
de 1° e de 2° graus; Funções de uma variável real; Funções do 1° e de 2° graus; Funções 
compostas e invertíveis; Equações exponenciais e logarítmicas; Funções exponencial e 
logarítmica; Trigonometria no triângulo retângulo; Funções trigonométricas.  
 

Bibliografia Básica  

 AVILA, G. Cálculo I. Rio de Janeiro: LTC, 1981.  
 SILVA, Fernando César Marra; ABRÃO, Mariângela. Matemática básica para 

decisões administrativas. São Paulo: Atlas, 2007.  
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 BOULOS, Paulo. Pré Cálculo. São Paulo: Makron Books, 2001.  
 

 DEMANA, Franklin D.  Pré Cálculo 2ª Ed. São Paulo: Pearson, 2013.  
 
Bibliografia Complementar  

 BARBONI, A.  Fundamentos da Matemática: cálculo e análise. São Paulo, LTC, 2017. 
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2389-
2/cfi/0!/4/4@0.00:0.00>. Acesso em: 23 out. 2020.  

 
 LAPA, N.  Matemática Aplicada: uma abordagem introdutória. 1ª ed, São Paulo, 

Saraiva, 2005. Disponível 
em: < https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502157118/cfi/0>. 
Acesso em: 23 out. 2020.  

 
 AXLER, S. Pré-cálculo: uma preparação para o cálculo. 2ª ed. Rio de janeiro, LTC, 

2016. Disponível 
em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521632153/cfi/6/2!/4/2/2
@0:0.214>. Acesso em: 23 out. 2020.  

 
 ADAMI, A. Pré-cálculo. Porto Alegre: Bookman, 2015. Disponível 

em: < https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582603215/cfi/0>. 
Acesso em: 23 out. 2020.  

 
 KIME, A. L. Álgebra na universidade: um curso pré-cálculo. Rio de Janeiro : LTC, 

2015. Disponível em <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-
2530-8/cfi/6/2!/4/2/2@0:1.24>. Acesso em: 23 out. 2020.  

 

DISCIPLINA: QUÍMICA APLICADA À ENGENHARIA  

Carga Horária: 66,6 horas 

Ementa: Fenômenos químicos e fenômenos físicos; Ligações químicas intra e 
intermoleculares; Estequiometria; Introdução à Termodinâmica; Cinética Química; Conceito 
de ácidos e bases; Preparo de soluções e reações em solução aquosa: balanceamento em 
óxido-redução; Equilíbrio Químico; Equilíbrio em solução aquosa; Propriedades dos 
materiais e defeitos em sólidos. 
 

Bibliografia Básica  

 BROWN, L. S.; HOLME, T. A. Química geral aplicada à engenharia. 3.ed. São 
Paulo: Cengage learning, 2015. 628 p. ISBN 978-85-221-1820-5.  

 
 CHRISTOFF, P. Química geral. Curitiba: Intersaberes, 2015. 384 p. ISBN 978-85-

443-0240-8.  
 

 RUSSELL, J. B. Química geral. 2.ed. São Paulo: Makron Books, 2014. v. 1. 621 p. 
ISBN 978-85-346-0192-4. 

 
Bibliografia Complementar  
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 ATKINS, Peter W.; JONES, Loretta. Princípios de Química - Questionando a Vida 
Moderna e o Meio Ambiente. Bookman Editora, 2009. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582604625/cfi/0!/4/2@100:0.
00>. Acesso em: 23 out. 2020. 

 KOTZ, J. C. et al. Química geral e reações químicas, tradução. Brasil: Cengage 
Learning, v. 1, 2016. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522118281/cfi/0!/4/4@0.00:0
.685>. Acesso em: 23 out. 2020. 

 KOTZ, J. C. et al. Química geral e reações químicas, tradução. Brasil: Cengage 
Learning, v. 2, 2016. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522118304/cfi/0!/4/4@0.00:5
.23>. Acesso em: 23 out. 2020. 

 BARP, EDIANA. Química Geral e Inorgânica: Princípios básicos, estudo da matéria 
e estequiometria. Saraiva Educação SA., 2014. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536520193/cfi/2!/4/4@0.00:0
.00>. Acesso em: 23 out. 2020. 

 TRO, NIVALDO J. Química – uma abordagem molecular. LTC, 2014. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521633389/cfi/6/8!/4/2/4@0:
23.4>. Acesso em: 23 out. 2020. 

 

DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA  

Carga Horária: 66,6 horas 

Ementa: Noções de texto e de textualidade: leitura, análise, o texto e sua 
dimensão - relações internas e externas – intertextualidade, intencionalidade 
e situacionalidade; coerência e coesão. Coerência: interna e externa. Coesão: sinônimos e 
elipses; classes de palavras – pronomes demonstrativos e relativos; conjunções e suas 
especificidades semânticas e de uso: adversativas, concessivas, finais, conclusivas, causais 
e consecutivas. Tipologia Textual: descrição, narração, dissertação, argumentação e 
injunção. Produção de texto dissertativo-argumentativo: introdução, desenvolvimento e 
conclusão. Análise de enunciados de questões dissertativas: verbos de comando. Gêneros 
textuais: artigos científicos, gráficos e infográficos, tabelas. Variação linguística.  
 

Bibliografia Básica  

 CEGALLA, D. P. Novíssima gramática da língua portuguesa: com a nova ortografia 
da língua portuguesa. 48ª ed. São Paulo: Nacional, 2008  

 
 FIORIN, J. L.; SAVIOLI, F. P. Lições de texto: leitura e redação. 4ª ed. São Paulo: 

Ática, 2003.  
 

 VAL, M. G. C. Redação e textualidade. São Paulo: Martins Fontes, 2006.  
 
Bibliografia Complementar  

 ALMEIDA, A. C.; ALMEIDA, Valeria Silva Rosa. Português básico: gramática, 
redação, texto. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 2003. Disponível em: 
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<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522466009/pageid/0>. Acesso 
em: 23 out. 2020. 

  
 AQUINO, I S. Como ler artigos científicos: da graduação ao doutorado. 3ª ed. São 

Paulo: Saraiva, 2012. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502160972/pageid/0>. Acesso 
em: 23 out. 2020. 

 
 BEZERRA, R. Nova gramática da língua portuguesa para concursos. 8ª ed. São 

Paulo: Método, 2017. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788530975975/epubcfi/6/2[;vnd.vs
t.idref=cover]!/4/2/2@0:0>. Acesso em: 23 out. 2020. 

 
 MEDEIROS, J. B.; TOMASI, C. Como escrever textos: gêneros e 

sequências textuais.São Paulo: Atlas, 2017. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597011135/epubcfi/6/2[;vnd.vs
t.idref=html01]!/4/2/2@0:0.00>. Acesso em: 23 out. 2020. 

 
 SILVA, A.; PESSOA, A. C.; LIMA, A. Ensino de gramática: reflexões sobre a língua 

portuguesa na escola. Belo Horizonte: Autêntica, 2012. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582172414/pageid/0>. Acesso 
em: 23 out. 2020. 

 

DISCIPLINA: METODOLOGIA CIENTÍFICA 

Carga Horária: 33,3 horas 

Ementa:  
 

Bibliografia Básica  

 
Bibliografia Complementar  

 

2º Período  
 

DISCIPLINA: DESENHO TÉCNICO COMPUTACIONAL 

Carga Horária: 66,6 horas 

Ementa: Ferramentas de computação gráfica e projeto assistido por computador aplicado a 
projetos de engenharia civil e arquitetura. Utilização de software de computação gráfica para 
desenvolvimento de projetos.  
  
Bibliografia Básica  

 NETTO, Claudia Campos. Estudo dirigido Autodesk Autocad 2018 para 
Windows. Ed. Érica, 2017.  
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 CARRETA, R. AutoCAD 2016 2D: guia essencial do básico ao intermediário. Santa 
Cruz do Rio Pardo: Viena, 2016. 367 p. ISBN 978-85-371-0437-8. 

 
 NEUFERT, E. Arte de Projetar em Arquitetura. Tradução da 21ª ed. Alemã, 5ª ed. São 

Paulo: GG Brasil, 2013.  
 

 MONTENEGRO, G. Desenho Arquitetônico: para cursos técnicos. 
4. ed.. São Paulo: Edgard Blucher, 1978.  

 
Bibliografia Complementar  

 BALDAM, R. AutoCAD® 2016: utilizando totalmente. Colaborador: Adriano de 
Oliveira. São Paulo: Érica, 2015.Disponivel em:  
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536518893/cfi/0!/4/2@100:0.
00> Acesso em: 23 out. 2020.  

 
 BALDAM, R. e COSTA, L. AutoCAD® 2015: utilizando totalmente. Colaborador: 

Adriano de Oliveira. 1 ed. São Paulo: Érica, 2014. Disponível em:  
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536518886/cfi/2!/4/4@0.00:0
.00>. Acesso em: 23 out. 2020.  

 
 CARDOSO, M. C. e FRAZILIO, E. Autodesk AutoCAD Civil 3D 2016: recursos e 

aplicações para projetos de infraestrutura. São Paulo: Érica, 2015. Disponível em:  
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536518923/cfi/0!/4/2@100:0.
00> Acesso em: 23 out. 2020. 

 
 OLIVEIRA, A. AutoCAD 2016: modelagem 3D. 1 ed. São Paulo: Érica, 

2016. Disponível em:   
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536518909/cfi/0!/4/4@0.00:0
.00> Acesso em: 23 out. 2020. 

 
 TULER, M. e WHA, C. K. Exercícios para AutoCAD: roteiro de atividades. Porto 

Alegre: Bookman, 2013. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582600528/cfi/1!/4/4@0.00:1
7.3> Acesso em: 23 out. 2020.  

 

DISCIPLINA: INTRODUÇÃO A ENGENHARIA CIVIL 

Carga Horária: 33,3 horas 

Ementa: História da Engenharia Civil (Brasil e mundo), da formação e atribuição profissional, 
do campo científico-tecnológico, da construção e da postura ético-profissional esperada do 
egresso da Universidade. 
 

Bibliografia Básica  

 BAZZO, A. W.; PEREIRA, T. V. Luiz. Introdução à Engenharia: conceitos, 
ferramentas e comportamentos. Florianópolis: UFSC, 2015.  
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 BORGES, C. A. Prática das pequenas construções. São Paulo: Edgard Blucher, 
2014.  

 
 HOLTZAPPLE, T. M.; REECE, W. D. Introdução à Engenharia. Rio de Janeiro: LTC 

Editora, 2015. 
 
Bibliografia Complementar  

 ALLEN, Edward; IANO, Joseph. Fundamentos da engenharia de edificações: 
Materiais e Métodos. São Paulo: Editora Bookman, 2009. Disponível em: < 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582600788/cfi/0!/4/2@100:0.0
0>. Acesso em: 23 out. 2020.  

 
 

 DYM, L. C.; LITTLE, P. Introdução à engenharia: uma abordagem baseada em 
projeto. São Paulo: Editora Bookman, 2009. Disponível em: < 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577806867/cfi/0!/4/2@100:0.0
0>. Acesso em: 23 out. 2020.  

 
 

 HALPIN, W. Daniel. Administração da construção civil. Rio de Janeiro: LTC, 2017. 
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2494-
3/cfi/0!/4/2@100:0.00>. Acesso em: 23 out. 2020.  

 
 

 PEURIFOY, L. Robert . Planejamento, equipamentos e métodos para a construção 
civil. Porto Alegre: Bookman, 2015. Disponível em: < 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580555301/cfi/0!/4/2@100:0.0
0>. Acesso em: 23 out. 2020.  

 
 

 TELLES, C. S. P. Notáveis empreendimentos da engenharia no Brasil. Rio de Janeiro, 
LTC, 2017. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521633808/cfi/6/2!/4/2/2@0:
0>. Acesso em: 23 out. 2020.  

 
 
DISCIPLINA: CÁLCULO DIFERENCIAL INTEGRAL I 

Carga Horária: 66,6 horas 

Ementa: Funções de uma variável, limite, continuidade, derivadas, integrais indefinidas, 
integrais definidas e integrações trigonométricas.  
 

Bibliografia Básica  

 LEITHOLD, L. O Cálculo com Geometria Analítica Volume 1, 3ª ed. São 
Paulo: Harbra, 1994.  

 
 LEITHOLD, L. O Cálculo com Geometria Analítica Volume 2, 3ª ed. São 

Paulo: Harbra, 1994.  
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 SILVA, E. M., Matemática Básica para Cursos Superiores. São Paulo: Atlas, 2009.  

 
Bibliografia Complementar  

 
 STEWART, J. Cálculo Volume 1, 8ª Ed. São Paulo: Cengage Learning, 2016. 

Disponível em:  
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522126859/cfi/1!/4/4@0.00:0
.00>. Acesso em: 23 out. 2020.  

 
 ANTON, H. Cálculo Volume I, 10ª Ed. Porto Alegre: Bookman, 2014. Disponível em:   

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582602263/cfi/0!/4/2@100:0.
00>. Acesso em: 23 out. 2020.  

 
 ÁVILA, G., ARAÚJO, L. C. Cálculo – Ilustrado, Prático e Descomplicado.Rio de 

Janeiro: LTC, 2012. Disponível 
em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2128-
7/cfi/0!/4/4@0.00:0.00>. Acesso em: 23 out. 2020.  

 
 AYRES, F., MENDELSON E.  Cálculo Volume I, 5ª Ed. Porto Alegre: Bookman, 

2013. Disponível em:   
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788565837446/cfi/0!/4/4@0.00:0
.00> Acesso em: 23 out. 2020.  

 
 GUIDORIZZI, H.L. Um Curso de Cálculo Volume 1, 2ª Ed. Rio de Janeiro: LTC, 

2018. Disponível em:  
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521635574/cfi/6/2!/4/2/2@0:
0>. Acesso em: 23 out. 2020.  

 
DISCIPLINA: FÍSICA I 

Carga Horária: 66,6 horas 

Ementa: Cálculo vetorial, movimento num plano, força e movimento, trabalho e energia, lei 
da conservação da energia, colisões, centro de massa, estática e condições de equilíbrio. 
 

Bibliografia Básica  

 ALONSO, M e FINN, E. J. Física: um curso universitário. v. 1, São Paulo: Edgard 
Blucher, 2014.  

 
 HALLIDAY, D. e RESNICK, R.; WALKER, Jearl. Fundamentos de Física I: 

Mecânica, v. 1, Rio de Janeiro: LTC, 2014.  
 

 TIPLER, P. A., Física para Cientistas e Engenheiros: mecânica, oscilações e ondas, 
termodinâmica, v. 1, São Paulo: LTC, 2015. 

 
Bibliografia Complementar  
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 BAUER, W.; WESTFALL, G. D.; DIAS, H., Física para universitários: mecânica. São 
Paulo: AMGH, 2012. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580550955/cfi/0!/4/4@0.00:0
.00>. Acesso em: 23 out. 2020.  

 
 JEWET, J. W.; SERWAY, R. A., Física para Cientistas e Engenheiros: mecânica. 

v.1. São Paulo: Cengage Learning, 8. ed., 2012. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522127078/cfi/0!/4/4@0.00:6
5.3 >. Acesso em: 23 out. 2020. 

 
 KESTEN, P. R.; TAUCK, D. L. Física na Universidade para as Ciências Físicas e da 

Vida. v. 1. Rio de Janeiro: LTC, 2015. Disponível em: < 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2928-
3/cfi/6/2!/4/2/2@0:28.4>. Acesso em: 23 out. 2020. 

 
 SATO, H.; RAMOS, I. M. L., Física para edificações. Porto Alegre: Bookman, 2014. 

Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582601402/cfi/0!/4/4@0.00:0
.00>. Acesso em: 23 out. 2020. 

 
 SERWAY, R. A.; JEWET, J. W., Princípios de Física. V.1. São Paulo: Cengage 

Learning, 5. ed., 2014. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522116720/cfi/0!/4/2@100:0.
00>. Acesso em: 23 out. 2020. 

 
 
DISCIPLINA: GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR 

Carga Horária: 66,6 horas 

Ementa: Geometria, matrizes, determinantes, sistemas de equações lineares, 
circunferências, retas sem o uso de coordenadas polares. Vetores no R² e produtos 
vetoriais.  
 

Bibliografia Básica  

 BOLDRINI, J. L.; COSTA, S. I. R.; FIGUEIREDO, V. L.; WETZLER, H. G. Álgebra 
linear.  São Paulo: Harbra, 1986.  

 
 POOLE, D., Álgebra Linear. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004.  

 
 STEINBRUCH, A.; WINTERLE, P. Geometria Analítica, 2a ed. São Paulo: Pearson 

Makron Books, 1987. 
 
Bibliografia Complementar  

 ANTON, H.; BUSBY, R. C., Álgebra Linear Contemporânea. Porto Alegre: Bookman, 
2007. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577800919/cfi/0!/4/4@0.00:0
.00>. Acesso em: 23 out. 2020. 
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 SILVA, C.; MEDEIROS, E. C. Geometria Analítica. Porto Alegre: SAGAH, 
2019. Disponível em: < 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595028739/cfi/0!/4/4@0.00:0.
00>. Acesso em: 23 out. 2020. 

 
 SANTOS, F. J.; FERREIRA, S. F., Geometria Analítica. Porto Alegre: Bookman, 

2009. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577805037/cfi/0!/4/4@0.00:4
0.5>. Acesso em: 23 out. 2020. 

 
 SANTOS, N. M., Vetores e Matrizes: um Introdução àÁlgebra Linear. São 

Paulo: Cengage Learning, 2007. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522108732/cfi/0!/4/4@0.00:1
6.0>. Acesso em: 23 out. 2020. 

 
 STRANG, G., Álgebra Linear e suas Aplicações. São Paulo: Cengage Learning, 

2009. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522118021/cfi/0!/4/2@100:0.
00>. Acesso em: 23 out. 2020. 

   
DISCIPLINA: ESTATÍSTICA 

Carga Horária: 33,3 horas 

Ementa: Estatística descritiva. Tratamento de dados, amostragens e distribuição amostral. 
Variáveis aleatórias discretas e contínuas. Distribuição de probabilidade. Inferência 
Estatística: Teoria de estimação e testes de hipóteses. Correlação linear. Probabilidades: 
conceitos e teoremas fundamentais. 
 

Bibliografia Básica  

 FONSECA, S. Jairo; et al. Estatística aplicada. São Paulo: Atlas, 2015.  
 

 HINES, William W; et al. Probabilidade e estatística na engenharia. Rio de Janeiro: 
LTC, 2015.  

 
 SPIEGEL, R. Murray. Estatística. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009. 
 SPIEGEL, M. R.; STEPHENS, L. J. Estatística. 4.ed. Rio de Janeiro: Bookman, 2009 

 
Bibliografia Complementar  
 

 AKAMINE, T. Carlos; YAMAMOT, K. Roberto. Estudo Dirigido de Estatística 
Descritiva. São Paulo: Érica, 2013. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536517780>. Acesso em: 23 
out. 2020. 

 
 CAMPOS, A. Marcilia; et al. Métodos probabilísticos e estatísticos com aplicações 

em engenharias e ciências exatas. Rio de Janeiro: LTC, 2017. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788521633143>. Acesso em: 23 
out. 2020. 
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 LOESCH, Claudio. Probabilidade e estatística. Rio de Janeiro: LTC, 2015. 

Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-216-2172-
0>. Acesso em: 23 out. 2020. 

 
 NAVIDI, William. Probabilidade e Estatística para Ciências Exatas. Porto Alegre: 

AMGH, 2012. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580550740>. Acesso em: 23 
out. 2020. 

 0.  
 

 SPIEGEL, R. Murray; et al. Probabilidade e Estatística. Porto Alegre: Bookman, 
2013. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788565837477>. Acesso em: 23 
out. 2020. 

 
 

3º Período  
 

DISCIPLINA: CÁLCULO DIFERENCIAL INTEGRAL II 

Carga Horária: 66,6 horas 

Ementa:   
Cônicas, funções de várias variáveis, derivadas parciais, integrais múltiplas, integrais duplas, 
aplicações das integrais duplas, integrais triplas, aplicações das integrais triplas e 
coordenadas cilíndricas e esféricas.  
 

Bibliografia Básica  

 LEITHOLD, L.; PATARRA, C. C. O Cálculo com Geometria Analítica. Vol 1. São 
Paulo: Harbra, 1994.   

 
 LEITHOLD, L.; PATARRA, C. C. O Cálculo com Geometria Analítica. Vol 2. São 

Paulo: Harbra, 1994.   
 

 SILVA, M. E. Matemática Básica para Cursos Superiores. São Paulo: Atlas, 2009. 
 
Bibliografia Complementar  

 ANTON, H. Cálculo Vol 2. Porto Alegre: Bookman, 2014. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582602263/cfi/0!/4/2@100:0.
00>. Acesso em: 23 out. 2020. 

 
 GUIDORIZZI, L. H. Um Curso de Cálculo Vol 1. Rio de Janeiro: LTC, 

2018. Disponível em:  
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521635574/cfi/6/2!/4/2/2@0:0
>. Acesso em: 23 out. 2020. 
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 GUIDORIZZI, L. H. Um Curso de Cálculo Vol 2. Rio de Janeiro: LTC, 
2018. Disponível em:  
< https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521635826/cfi/6/2!/4/2@0:0 
>. Acesso em: 23 out. 2020. 

 
 STEWART, J. Cálculo Vol. 1. São Paulo: Cengage Learning, 2013. Disponível em:  

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522126859/cfi/1!/4/4@0.00:0
.00>.   Acesso em: 23 out. 2020. 

 
 STEWART, J. Cálculo Vol 2. São Paulo: Cengage Learning, 2013. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522126866/cfi/0!/4/4@0.00:2
6.2>. Acesso em: 23 out. 2020. 

  
 
DISCIPLINA: FÍSICA II 

Carga Horária: 66,6 horas 

Ementa:  Princípios de Hidrostática, Termologia, Dilatação Térmica, Calorimetria, Óptica e 
Movimento Ondulatório.  
 
Bibliografia Básica  

 HALLIDAY, D. Física 2. Vol 2. Rio de Janeiro: LTC,  2014.   
 

 TIPLER, A. P. Física para Cientistas e Engenheiros: mecânica, oscilações e ondas, 
termodinâmica Vol 1. São Paulo: LTC, 2015.  

 
 YOUNG, D. H.; FREEDMAN, A. R. Física II: Termodinâmica e ondas. Vol 2. Rio de 

Janeiro: Pearson, 2015.  
 
Bibliografia Complementar  

 BAUER, W. Física para universitários: relatividade, oscilações, ondas e calor. São 
Paulo: AMGH, 2013.  Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580551600/cfi/0!/4/2@100:0.
00>.   Acesso em: 23 out. 2020. 

 
 JEWETT, W. J.; SERWAY A. R.  Física para Cientistas e Engenheiros: oscilações, 

ondas e termodinâmica Vol 2. São Paulo: Cengage, 2011.  Disponível em: < 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522127092/cfi/0!/4/4@0.00:44
.2>.    Acesso em: 23 out. 2020. 

 
 KNIGHT, D. R.  Física: uma abordagem estratégica  Vol 2. São Paulo: 

Bookman, 2009. Disponível em:   
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577805389/cfi/0!/4/4@0.00:0
.00>      Acesso em: 23 out. 2020. 

 
 SATO, H.;  RAMOS, M. L. I.  Física para edificações. Porto Alegre: Bookman, 2014. 

Disponível em:   
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<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582601402/cfi/0!/4/4@0.00:0
.00>.   Acesso em: 23 out. 2020. 

 
 MICHAEL, J. M. Princípios de Termodinâmica para Engenharia. Tradução 

PEREIRA, R. P. [et al.] - 8. ed. - Rio de Janeiro : LTC, 2018.  Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521634904/cfi/6/2!/4/2/2@0:
0>   Acesso em: 23 out. 2020. 

 
 
 
DISCIPLINA: GEOLOGIA APLICADA 

Carga Horária: 66,6 horas 

Ementa: Geotécnica, mineralogia, rochas, formação dos solos, águas subterrâneas, 
movimentação de materiais, deslizamento e escorregamento de solos e rochas, as rochas 
como materiais de construção, geologia e o meio ambiente.  
 
Bibliografia Básica  

 LEINZ, V.; AMARAL, E. Sérgio. Geologia geral. São Paulo: Nacional, 2001.  
 

 MACIEL FILHO, L. C.. Introdução à Geologia de Engenharia. Santa Maria. Editora da 
UFSM, 2014.   

 
 TEIXEIRA, W.; et al. Decifrando A Terra. Oficina de textos. 2003.  

 
Bibliografia Complementar  

 DAS, M. B.; SOBHAN, K. Fundamentos de engenharia 
geotécnica.  Cengage Learning. 2015. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522118243>.  Acesso em: 
23 out. 2020. 

 
 POMEROL, C.; et al. Princípios de Geologia: Técnicas Modelos e 

Teorias. Bookman. 2013. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788565837804>. Acesso em: 23 
out. 2020. 

 
 POPP, H. J. Geologia Geral. Livros Técnicos e Científicos Editora. 2017. Disponível 

em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521634317 >. Acesso 
em: 23 out. 2020. 

 
 TORRES, T. P. F.; et al. Introdução à Geomorfologia. Cengage Learning. 2012. 

Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522113446>. Acesso em: 23 
out. 2020. 

 
 WICANDER,  R.; MONROE, S. J. Fundamentos De Geologia. Cengage Learning. 

2011. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522110292>.   
Acesso em: 23 out. 2020. 
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DISCIPLINA: MECÂNICA TÉCNICA 

Carga Horária: 66,6 horas 

Ementa: Estática dos pontos materiais, corpos rígidos: sistemas equivalentes de forças, 
equilíbrio de corpos rígidos, centróides e baricentros, análise de estruturas, forças internas 
e momentos de inércia.  
 
Bibliografia Básica  

 BEER, P. Ferdinand;  et al. Mecânica Vetorial para Engenheiros: Estática. AMGH 
Editora, 2012.  

 
 MELCONIAN, Sarkis. Mecânica Técnica e Resistência dos Materiais. São Paulo: 

Érica, 2015.  
 

 POPOV, P. Egor. Introdução à mecânica dos sólidos. São Paulo: Edgard Blucher, 
2014.   

 

 
Bibliografia Complementar  

 BEER, P. Ferdinand;  et al. Estática e Mecânica dos Materiais.  Porto 
Alegre: Bookman, 2013. Disponível 
em:     <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580551655/>.  Acess
o em: 23 out. 2020. 

 
 NELSON, E.W.; et al. Engenharia Mecânica Estática. Porto Alegre: Bookman, 2013. 

Disponível em:   
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582600436/>.  Acesso em: 
23 out. 2020. 

 
 ONOUYE, Barry;  KANE, Kevin.  Estática e Resistência dos Materiais para 

Arquitetura e Construção de Edificações.  Rio de Janeiro: LTC, 2015. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2922-1/>   
Acesso em: 23 out. 2020. 

 
 PLESHA, E. Michael;  et al.  Mecânica para Engenharia: Estática, Porto 

Alegre: Bookman, 2014. Disponível em:  
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788565837309/>. Acesso em: 
23 out. 2020. 

 
 RUIZ, C. P. Carlos. Fundamentos de Mecânica para Engenharia:  Estática.  Rio de 

Janeiro: LTC, 2017. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521634027/>.  Acesso em: 
23 out. 2020. 
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DISCIPLINA: MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 

Carga Horária: 33,3 horas 

Ementa:  
 
Bibliografia Básica  

 
Bibliografia Complementar  

 
 
DISCIPLINA: SOCIOLOGIA E ANTROPOLOGIA 

Carga Horária: 33,3 horas 

Ementa:  
 
Bibliografia Básica  

 
Bibliografia Complementar  

 
4º Período  

 
DISCIPLINA: CÁLCULO DIFERENCIAL INTEGRAL III 

Carga Horária: 66,6 horas 

Ementa: Teorema de Green, Teorema de Stokes, Teorema da divergência, integral de linha, 
integral imprópria, sequências, series e equações diferenciais ordinárias de 1ª e 2ª ordem. 
 
Bibliografia Básica  

 LEITHOLD, L; PATARRA, C. O Cálculo com Geometria Analítica. V.1. 3.ed. São 
Paulo: Harbra, 1994.  

 
 LEITHOLD, L; PATARRA, C. O Cálculo com Geometria Analítica. V.2. 3.ed. São 

Paulo: Harbra, 1994.  
 

 YUNUS, A. Ç.; WILLIAM J. P. Equações diferenciais. Porto Alegre: AMGH, 2014. 
Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580553499/cfi/0!/4/4@0.00:0
.00>. Acesso em: 23 out. 2020. 

 
Bibliografia Complementar  

 ANTON, H.; et al, Cálculo Vol 2. Porto Alegre: Bookman, 2014. Disponível 
em:<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582602461/cfi/0!/4/4@0.
00:22.3> Acesso em: 23 out. 2020. 
 

 STEWART, J. Cálculo Vol 2. São Paulo: Cengage Learning, 2013. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522126866/cfi/0!/4/4@0.00:2
6.2>. Acesso em: 23 out. 2020. 



30 
 

 

 GUIDORIZZI, L. H. Um Curso de Cálculo Vol 3. Rio de Janeiro: LTC, 2013. 
Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521635918/cfi/6/2!/4/2/2@0.
00:0> Acesso em: 23 out. 2020. 
 

 GUIDORIZZI, L. H. Um Curso de Cálculo Vol 4.Rio de Janeiro: LTC, 2013. 
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2542-
1/cfi/5!/4/4@0.00:47.0> Acesso em: 23 out. 2020. 
 

 MEC-CALLUM, W. G.; et al. Cálculo de várias variáveis. Tradução: GOMIDE, E. F. 
São Paulo: Blucher, 2009. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521217879/cfi/0!/4/2@100:0.
00 > Acesso em: 23 out. 2020. 

 
DISCIPLINA: RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS I 

Carga Horária: 66,6 horas 

Ementa: Conceitos fundamentais, comportamento dos corpos sólidos em equilíbrio do ponto 
de vista das forças internas, conceito de tensão, tração e compressão entre os limites 
elásticos, tensão e deformação – cargas axiais. Flexão pura, normal, oblíqua, simples e 
composta, cisalhamento puro, torção em barras de seção circular.  
 
Bibliografia Básica  

 HIBBELER, C. R. Resistência dos Materiais. São Paulo: Prentice Hall, 2010.  
 

 POPOV, P. E. Introdução à mecânica dos sólidos. São Paulo: Edgard Blücher, 2014. 
 

 MARGARIDO, A. F. Fundamentos de estruturas: um programa para arquitetos e 
engenheiros que se iniciam no estudo das estruturas. São Paulo: Ziguraste Editora, 
2001. 

 
Bibliografia Complementar  

 MELCONIAN, S., Mecânica Técnica e Resistência dos Materiais. 20ª ed. São Paulo: 
Editora Érika, 2012. Disponível em 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536528564> Acesso em: 23 
out. 2020.  

 
 PINHEIRO, A. C. F. B.; CRIVELARO, M. Fundamentos de resistência dos materiais. 

Rio de Janeiro: LTC, 2019. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788521632627>. Acesso em: 23 
out. 2020.  

 
 ONOUYE, B.; KANE, K. Estática e resistência dos materiais para arquitetura e 

construção de edificações. 4ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2018. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-216-2922-1>. Acesso em: 
23 out. 2020.  
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 PHILPOT, T. A. Mecânica dos materiais: um sistema integrado de ensino. Rio de 

Janeiro: LTC, 2013. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-216-2319-9>. Acesso em: 
23 out. 2020.  

 
 RILEY, W. F.; STURGES, L. D.; MORRIS, D. H. Mecânica dos materiais. 5ª ed. Rio 

de Janeiro: LTC, 2017. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-216-2487-5>. Acesso em: 
23 out. 2020.  

  
DISCIPLINA: MECÂNICA DOS SOLOS I 

Carga Horária: 66,6 horas 

Ementa: Classificação dos solos, índices físicos, plasticidade e consistência, compacidade, 
compactação dos solos, índice de suporte Califórnia, permeabilidade, pressão dos solos, 
compressibilidade, adensamento, ensaios de laboratórios, permeabilidade e percolação de 
água nos solos.  
 
Bibliografia Básica  

 CAPUTO, H. P.; CAPUTO, A. N.; RODRIGUES, J. M. A. Mecânica dos Solos e suas 
Aplicações - Fundamentos - Vol. 1, LTC, 2015.   

 
 DAS, B. M.; K. S. Fundamentos de engenharia geotécnica - Tradução da 8ª edição 

norte-americana. Cengage Learning, 2015.   
 

 DAS, B. M. Princípios de engenharia de fundações. São Paulo: Cengage Learning, 
2016. Disponível em:  
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522124169/cfi/0!/4/4@0.00:3
2.8>  Acesso em:  23 out. 2020.  

 
Bibliografia Complementar  

 BODÓ, B.; JONES, C. Introdução à Mecânica dos Solos. LTC, 2017. Disponível em: 
< https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521633129 >. Acesso 
em:  23 out. 2020.  

 
 KNAPPETT, J. A.; CRAIG, R. F. Mecânica dos Solos, 8ª edição. LTC, 

2014. Disponível em: < https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-
216-2703-6>. Acesso em:  23 out. 2020.  

 
 BRADY, N. C.; WEIL, R. R. Elementos da Natureza e Propriedades dos 

Solos. Bookman, 2013. Disponível em: 
< https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788565837798>. Acesso 
em:  23 out. 2020.  

 
 

 DAIBERT, J. D.; SANTOS, P. R. Análise dos Solos - Formação, Classificação e 
Conservação do Meio Ambiente. Érica, 2014. Disponível em: 
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<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536521503>. Acesso 
em:  23 out. 2020.  

 
 SANTOS, P. R., DAIBERT, J. D. Análise dos Solos. Érica, 2014. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536518589>. Acesso 
em:  23 out. 2020.  

 
 
DISCIPLINA: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  

Carga Horária: 66,6 horas 

Ementa: Importância e história dos materiais de construção, pedras naturais, agregados, 
aglomerantes, argamassas, materiais cerâmicos, cimento amianto, tintas e vernizes, 
plásticos e borrachas, vidros, concretos, madeiras, materiais betuminosos, metais em geral, 
aços.  
 
Bibliografia Básica 

 BAUER, L. A. F. Materiais de construção.  Vol. 1. Rio de Janeiro: LTC, 2015.   
 

 BAUER, L. A. F. Materiais de construção.  Vol. 2. Rio de Janeiro: LTC, 2015.   
 

 LISBOA, Ederval de S.; ALVES, Edir dos S.; MELO, Gustavo H. A. G.  Materiais e 
construção: concreto e argamassa. Porto Alegre: SAGAH, 2017. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595020139/cfi/0!/4/4@0.00:0
.00>.   Acesso em 23 out. 2020.  

 
Bibliografia Complementar  

 ALLEN, Edward. Fundamentos da engenharia de edificações: materiais e métodos. 
Porto Alegre: Bookman, 2013. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582600788/cfi/0!/4/4@0.00:0
.00>.   Acesso em 23 out. 2020.  

 
 MENDONÇA, V. R. M. Antônio; DAIBERT, D. João. Equipamentos e instalações 

para construção civil. Érica, 2014. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536518640/cfi/0!/4/2@100:0.
00>   Acesso em 23 out. 2020.  

 
 NEVILLE, M. Adam; BROOKS, J. Jeffrey. Tecnologia do concreto. Bookman, 2013. 

Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582600726/cfi/0!/4/4@0.00:5
7.4>   Acesso em 23 out. 2020.  

 
 PINHEIRO, C. F. Antônio; CRIVELARO, Marcos. Materiais de Construção. Érica, 

2016. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536518749/cfi/0!/4/4@0.00:0
.00>   Acesso em 23 out. 2020.  

 
 PINHEIRO, C. F. B. Antônio. Tecnologia de obras e infraestrutura. São Paulo: 

Saraiva, 2014. Disponível em: 
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<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536518800/cfi/0!/4/4@0.00:0
.00>.   Acesso em 23 out. 2020.  

 
 
DISCIPLINA: TOPOGRAFIA 

Carga Horária: 66,6 horas 

Ementa: Locação de obras, noções de aerofotogrametria e fotointerpretação, altimetria, 
métodos gerais de nivelamento, taqueometria, curvas de nível, emprego da carta 
topográfica.  
 
Bibliografia Básica  

 BORGES, A. C. Topografia. 3.ed. São Paulo: Blucher , 2013. 212 p. V.1  
 

 BORGES, A. C. Topografia aplicada à engenharia civil. 2.ed. São 
Paulo: Blucher , 2013. 216 p. V.2  

 
 BORGES, A. C. Exercícios de topografia. 3.ed. São Paulo: Blucher , 1975. 192 p.  

 
Bibliografia Complementar  

 DAIBERT, J. D. Topografia: Técnicas e Práticas de Campo, 2nd edição. Érica, 
2015. Disponível em: 
< https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536518817>. Acesso em: 
23 out. 2020.  

 
 Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes. Diretrizes básicas para 

estudos e projetos rodoviários: escopos básicos / instruções de serviço.  3ª Edição. 
Rio de Janeiro, 2006.  484p. Disponível em: <http://ipr.dnit.gov.br/normas-e-
manuais/manuais/documentos/726_diretrizes_basicas-escopos_basicos-
instrucoes_de_servico.pdf>. Acesso em: 02 de Maio de 2018.  

 
 McCORMAC, J.; SARASUA, W.; DAVIS, W. Topografia, 6ª edição. LTC, 

2016. Disponível em: 
< https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521630807>. Acesso em: 
23 out. 2020.  

 
 TULER, M. O. Fundamentos de Topografia. Bookman2013. Disponível em: 

< https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582601204>. Acesso em: 
23 out. 2020.  

 
 TULER, M. O.; SARAIVA, S. L.; TEIXEIRA, A. C. Manual de Práticas de Topografia. 

Grupo A, 2016. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582604274>. Acesso em: 23 
out. 2020.  
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5º Período  
 

DISCIPLINA: ESTRADAS DE RODAGEM I 

Carga Horária: 33,3 horas 

Ementa: Escolha do traçado de vias, anteprojeto: estudo de alternativas, projeto geométrico 
de estradas, traçado horizontal, traçado vertical, seções transversais, cálculo de volumes e 
distância média de transporte e elementos de drenagem.   
 
Bibliografia Básica  

 LE, S. H. Introdução ao projeto geométrico de rodovias. Florianópolis: Editora da 
UFSC, 2017. ISBN-13: 978-8532806512.  

 
 OLIVEIRA, P. M.; PIMENTA, R. T. C. Projeto geométrico de rodovias. São Carlos: 

Editora Rima, 2017.  
 

 SENÇO, W. Manual de Técnicas de Pavimentação.  São Paulo: PINI, 2008. ISBN: 
9788572661997.  

 
Bibliografia Complementar  

 ALBANO, J. F. Vias de Transporte. Porto Alegre: Bookman, 01/01/2016. Disponível 
em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582603895/epubcfi/6/2[;vnd.vs
t.idref=Capa.xhtml]!/4[ALBANO_Completo]/2/4@0:47.9>. Acesso em: 23 out. 2020.  

 
 GRIBBIN, J. E. Introdução à hidráulica, hidrologia e gestão de águas pluviais. São 

Paulo: Cengage Learning, 2014. Disponível 
em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522116355/pageid/0>. Ac
esso em: 23 out. 2020.  

 
 HOEL, Lester A.; GARBER, Nicholas J.; SADEK, Adel W. Engenharia de 

Infraestrutura de Transportes - Uma integração multimodal - Tradução da 5ª edição 
norte-americana. ISBN: 9788522113934. São Paulo: Cengage Learning, 2011. 
Disponível 
em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522113934/cfi/0!/4/2@1
00:0.00>. Acesso em: 23 out. 2020.  

 
 PENN, M. R. Introdução à infraestrutura: para engenharia civil e ambiental. 1ª 

Edição. Rio de Janeiro: LTC, 2017. Disponível em:  
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788521633624/epubcfi/6/2[;vnd.vs
t.idref=cover]!/4/2/2@0:43.3>. Acesso em: 23 out. 2020.  

 
 VALENTE, A. M. et. al. Qualidade e produtividade nos transportes. 2ª 

Edição.  São Paulo: Cengage Learning, 2015. Disponível 
em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522124121/pageid/0>. Ac
esso em: 23 out. 2020.  
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DISCIPLINA: CONSTRUÇÃO CIVIL I 

Carga Horária: 66,6 horas 

Ementa: Procedimentos legais para o início da obra, interdependência entre projeto e obra, 
instalação de canteiro de obras, terraplenagem, locação da obra, fundações, execução das 
alvenarias, execução da estrutura, execução dos contrapisos.  
 
Bibliografia Básica  

 AZEREDO, A. H. O edifício até sua cobertura. São Paulo: Edgard Blucher, 2014.  
 

 BORGES, C. A. Prática das pequenas construções. São Paulo: Edgard Blucher, 
2017.  

 
 SALGADO, C. P. J. Técnicas e práticas construtivas para edificações. São Paulo: 

Erica, 2014. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536505725/cfi/2!/4/2@100:0.
00>.     Acesso em 23 out. 2020.  

 
Bibliografia Complementar  

 ALLEN, E. Fundamentos da engenharia de edificações: materiais e métodos. Porto 
Alegre: Bookman, 2013. Disponível em: < 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582600788/cfi/0!/4/4@0.00:0.
00>.    Acesso em 23 out. 2020.  

 
 HALPIN, W. D. Administração da construção civil. Rio de Janeiro: LTC, 2017. 

Disponível em: < https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2494-
3/cfi/0!/4/4@0.00:0.00>.   Acesso em 23 out. 2020.  

 
 PEURIFOY, L. Robert. Planejamento, equipamentos e métodos para a construção 

civil. Porto Alegre: Bookman, 2015. Disponível em: < 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580555301/cfi/1!/4/4@0.00:58
.8>.   Acesso em 23 out. 2020.  

 
 PINHEIRO, C. F. B. Antônio. Tecnologia de obras e infraestrutura. São Paulo: 

Saraiva, 2014. Disponível em: < 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536518800/cfi/0!/4/4@0.00:0.
00>.   Acesso em 23 out. 2020.  

 
 SALGADO, C. P. J. Estruturas na construção civil. São Paulo: Saraiva, 2014. 

Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536518671/cfi/1!/4/4@0.00:0
.00>.  Acesso em 23 out. 2020.  
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DISCIPLINA: TEORIA DAS ESTRUTURAS 

Carga Horária: 66,6 horas 

Ementa: Morfologia das estruturas. Estruturas isostáticas e hiperestáticas. Diagrama de 
estado. Linhas de influência. Princípios dos processos virtuais. Processo dos esforços. 
Método dos deslocamentos. Processo de Cross.  
 
Bibliografia Básica  

 ALMEIDA, C. F. M. Estruturas isostáticas. São Paulo: Oficina de Textos. 2018.  
 

 MARGARIDO, F. A. Fundamentos de estruturas: um programa para arquitetos e 
engenheiros que se iniciam no estudo das estruturas. São Paulo: Ziguraste Editora, 
2001.  

 
 MARTHA, F. L. Análise de estruturas: conceitos e métodos básicos.  Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2017.  
 
Bibliografia Complementar  

 BEER, P. F.; et al. Mecânica vetorial para Engenheiros: estática. Porto 
Alegre: Bookman, 2012. Disponível em: 
< https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580556209/cfi/0!/4/2@100:0
.00>.  Acesso em 23 out. 2020. 

 
 KASSIMALI, A. Análise estrutural.  São Paulo: Cengage, 2015.  Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522124985/cfi/1!/4/4@0.00:0
.00 >. Acesso em 23 out. 2020. 

 
 LEET, M. K.; et al. Fundamentos da análise estrutural. Porto Alegre: Bookman, 

2010. Disponível em: 
< https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788563308344/cfi/0!/4/4@0.00:
63.5 >.Acesso em 23 out. 2020. 

 
 MCCORMANC, C. J. Análise estrutural: usando métodos clássicos e métodos 

matriciais. Rio de Janeiro: LTC, 2009. Disponível em:   
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2496-
7/cfi/0!/4/4@0.00:0.00>. Acesso em 23 out. 2020. 

 
 ONOUYE, B; KANE, K.  Estática e Resistência dos Materiais para Arquitetura e 

Construção de Edificações.  Rio de Janeiro: LTC, 2015. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2922-1/>. Acesso 
em 23 out. 2020. 

 

DISCIPLINA: INTRODUÇÃO À ELETRICIDADE  

Carga Horária: 33,3 horas 

Ementa: Medidas elétricas, circuitos de correntes continuas, indução eletromagnética, 
resistência, capacitância e indução, circuitos de correntes alternadas e propriedades 
elétricas e magnéticas da matéria. 
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Bibliografia Básica  

 TIPLER, P. A., Física para Cientistas e Engenheiros: eletricidade, magnetismo e 
óptica, v. 2. 6 ed. São Paulo: LTC, 2015. 

 
 HALLIDAY, D.; RESNICK, R; WALKER, J. Fundamentos de Física: 

Eletromagnetismo, v. 3. 9 ed.  Rio de Janeiro: LTC, 2014.  
 

 GUSSOW, M. Eletricidade básica. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009. 
 
Bibliografia Complementar  

 SATO, H.; RAMOS, I. M. L., Física para edificações. Porto Alegre: Bookman, 2014. 
Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582601402/cfi/0!/4/4@0.00:5
.37>.  Acesso em 23 out. de 2020. 

 
 BAUER, W.; WESTFALL, G. D.; DIAS, H., Física para universitários:                                                                                            

eletricidade e magnetismo. São Paulo: AMGH, 2012. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580551266/cfi/0!/4/4@0.00:1
1.5>.  Acesso em 23 out. de 2020. 

 
 KNIGHT, R. D., Física: uma abordagem estratégica, v. 3.  São Paulo: Bookman, 2ª 

ed., 2009. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577805532/cfi/0!/4/4@0.00:0
.00>. Acesso em 23 out. de 2020. 

 
 KESTEN, Philip R.; TAUCK, David L. Física na Universidade para as Ciências Físicas 

e da Vida. v. 3. Rio de Janeiro: LTC, 2015. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2932-
0/cfi/6/2!/4/2/2@0.00:0>. Acesso em 23 out. de 2020. 

 
 JUNIOR, J. W. J.; SERWAY R. A., Física para Cientistas e Engenheiros: eletricidade 

e magnetismo. v.3. São Paulo: Cengage Learning, 8. ed., 2017. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522127115/cfi/0!/4/2@100:0.
00>. Acesso em 23 out. de 2020. 

 
 
DISCIPLINA: RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS II 

Carga Horária: 66,6 horas 

Ementa: Complementos sobre flexão. Flambagem de colunas. Torção geral. Cisalhamento 
de seções delgadas, abertas e fechadas. Barras submetidas a carregamento transversal. 
Energia de deformação. Critérios de Resistência.  
 
Bibliografia Básica  

 HIBBELER, C. R. Resistência dos Materiais. São Paulo: Prentice Hall, 2010.  
 

 POPOV, P. E. Introdução à mecânica dos sólidos. São Paulo: Edgard Blücher, 2014.  
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 MARGARIDO, A. F. Fundamentos de estruturas: um programa para arquitetos e 

engenheiros que se iniciam no estudo das estruturas. São Paulo: Ziguraste Editora, 
2001.  

 
Bibliografia Complementar  

 MELCONIAN, S., Mecânica Técnica e Resistência dos Materiais. 20ª ed. São Paulo: 
Editora Érika, 2012. Disponível em 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536528564> Acesso em 23 
out. 2020.  

 
 PINHEIRO, A. C. F. B.; CRIVELARO, M. Fundamentos de resistência dos materiais. 

Rio de Janeiro: LTC, 2019. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788521632627>. Acesso em 23 
out. 2020.  

 
 ONOUYE, B.; KANE, K. Estática e resistência dos materiais para arquitetura e 

construção de edificações. 4ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2018. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-216-2922-1>. Acesso em 23 
out. 2020.  

 
 PHILPOT, T. A. Mecânica dos materiais: um sistema integrado de ensino. Rio de 

Janeiro: LTC, 2013. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-216-2319-9>. Acesso em: 
23 out. 2020.  

 
 RILEY, W. F.; STURGES, L. D.; MORRIS, D. H. Mecânica dos materiais. 5ª ed. Rio 

de Janeiro: LTC, 2017. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-216-2487-5>. Acesso em: 
23 out. 2020.  

 
DISCIPLINA: MECÂNICA DOS SOLOS II 

Carga Horária: 66,6 horas 

Ementa: Compressibilidade e teoria do adensamento dos solos, resistência ao cisalhamento 
dos solos, estabilidade de taludes, empuxos de terra e estruturas de arrimo.   
 
Bibliografia Básica  

 CAPUTO, P. H; CAPUTO, N. A. Mecânica dos solos e suas aplicações: Mecânica das 
rochas, fundações e obras de terra. Vol. 2, Rio de Janeiro: LTC, 2015.  

 
 DAS, M. B.; SOBHAN, K. Fundamentos de engenharia 

geotécnica. Cengage Learning, 2015.   
 

 DAS M., B. Princípios de engenharia de fundações. São Paulo: Cengage Learning, 
2016. Disponível em:  
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522124169/cfi/0!/4/4@0.00:3
2.8> Acesso em 23 out. 2020.  
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Bibliografia Complementar  

 BODÓ, B. e JONES, C. Introdução à Mecânica dos solos.  1ª Ed. Rio de Janeiro: 
Editora LCT, 2017. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521633129/cfi/6/2!/4/2/2@0:
0>     Acesso em 23 out. 2020.  

 
 BRADY, C. Nyle; WEIL, R. Ray. Elementos da Natureza e Propriedades dos Solos. 

Bookman, 2013. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788565837798>. Acesso em 23 
out. 2020.  

 
 CRAIG, R.F. Mecânica dos Solos. 8ª ed. Rio de Janeiro: Editora LCT, 2012. 

Disponível em:   
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2703-
6/cfi/6/2!/4/2/2@0:0>. Acesso em 23 out. 2020.  

 
 DAIBERT, J. D. e SANTOS, P. R. C. Análise dos solos: Série Eixos – Infraestrutura. 

1ªEd. São Paulo: Editora Érica, 2014. Disponível em:   
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536518589/cfi/0!/4/4@0.00:0
.00>. Acesso em 23 out. 2020.  

 
 KNAPPETT, A. Jonathan; CRAIG, F. Robert. Mecânica dos Solos. LTC, 2014. 

Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2703-
6>. Acesso em 23 out. 2020.  

 
6º Período 

DISCIPLINA: ESTRADAS DE RODAGEM II 

Carga Horária: 66,6 horas 

Ementa: Pavimentação, terminologia, modalidade dos pavimentos, estudo das cargas 
rodoviárias, estudos geotécnicos para pavimentação, comportamento dos materiais 
empregados na pavimentação, estudo dos materiais asfálticos, dimensionamento de 
pavimentos, execução de pavimentos (técnicas construtivas, equipamentos e 
especificações). 

Bibliografia Básica 

 LE, H. Shu. Introdução ao projeto geométrico de rodovias. Florianópolis: Editora da 
UFSC, 2017. 

 OLIVEIRA, P. Márcio; PIMENTA, R. T. Carlos. Projeto geométrico de rodovias. São 
Carlos: Editora Rima, 2017.  

 SENÇO, Wlastermiler.  Manual de Técnicas de Pavimentação.  São Paulo: PINI, 
2008. 

Bibliografia Complementar 

 Caterpillar (1995). Manual de Produção. Edição 26.DNER. Manual de implantação 
básica. Rio de Janeiro, 1996. Disponível em: 
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<https://www.academia.edu/8795648/Caterpillar_Handbook>. Acesso em: 23 out. 
2020. 

 DNIT. Manual de pavimentação. Rio de Janeiro, 2006. Disponível em:  
<http://www1.dnit.gov.br/arquivos_internet/ipr/ipr_new/manuais/Manual%20de%20P
avimenta%E7%E3o_05.12.06.pdf>.  Acesso em: 23 out. 2020. 

 HOEL, Lester A.; GARBER, Nicholas J.; SADEK, Adel W. Engenharia de 
Infraestrutura de Transportes - Uma integração multimodal. São Paulo: Cengage 
Learning, 2011. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522113934>. Acesso em: 23 
out. 2020. 

 PINTO, Salomão; PINTO, Isaac Eduardo. Pavimentação Asfáltica - Conceitos 
Fundamentais sobre Materiais e Revestimentos Asfálticos. Rio de Janeiro, LTC 
Editora. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-216-
2916-0>. Acesso em: 23 out. 2020. 

 WANKE, Peter F. Logística e transporte de cargas no Brasil: produtividade e 
eficiência no Século XXI. São Paulo: Atlas, 2010. Disponível em: 
<https://bookshelf.vitalsource.com/#/books/9788522470297>.  Acesso em: 23 out. 
2020. 

DISCIPLINA: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS 

Carga Horária: 66,6 horas 

Ementa: Noções sobre sistemas elétricos de potência, instalações elétricas de baixa tensão, 
projeto telefônico e lógica, elaboração de um projeto elétrico residencial, com todas as partes 
pertinentes ao mesmo e fundamentos de eficiência energética. 

Bibliografia Básica 

 CREDER, Hélio. Instalações Elétricas. Rio de Janeiro, LTC, 2018.  Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788521630739>. Acesso em: 23 
out. 2020. 

 GUSSOW, M. Eletricidade básica. Porto Alegre, Bookman, 2009.  
 NISKIER, Júlio. Instalações Elétricas. Rio de Janeiro, LTC, 2015.   

Bibliografia Complementar 

 BRITTIAN, L. W. Instalações Elétricas: Guia Compacto. LTC. Rio de Janeiro, LTC, 
2017. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788521632139>.   Acesso em: 23 
out. 2020. 

 CRUZ, E. C. A; ANICETO, L. A. Instalações Elétricas: Fundamentos, Práticas e 
Projetos em Instalações Residenciais e Comerciais. Rio de Janeiro: Saraiva, 2012. 
Disponível em: < https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536503974 >. 
Acesso em: 23 out. 2020. 

 GEBRAN, A. P; RIZZATO, F. A. P. Instalações Elétricas Prediais. Porto Alegre, 
Bookman, 2017. Disponível em: < 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582604205 >. Acesso em: 23 
out. 2020. 
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 KANASHIRO, N. M; NERY, N. Instalações Elétricas Industriais. São Paulo, Érica, 
2014. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536514673>. Acesso em: 23 
out. 2020. 

 RODRIGUES, Rodrigo; Guimarães, R. F. A; SOUZA, D. B. da Costa. Instalações 
elétricas. Porto Alegre, Sagah, 2017. Disponível em:  
< https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595021433>. Acesso em: 23 
out. 2020. 

DISCIPLINA: CONSTRUÇÃO CIVIL II. 

Carga Horária: 66,6 horas. 

Ementa: Execução dos serviços de impermeabilização e isotermia, execução dos 
revestimentos de pisos, paredes e tetos, montagem das esquadrias, execução das 
coberturas, execução de serviços relativos aos projetos: elétrico, telefônico, hidrossanitário, 
incêndio, gás (GLP) e complementares, execução dos serviços de pintura e procedimentos 
para entrega da obra. 

Bibliografia Básica 

 AZEREDO, A. Helio. O edifício até sua cobertura. São Paulo: Edgard Blucher, 2014. 
 BORGES, C. Alberto. Prática das pequenas construções. São Paulo: Edgard 

Blucher, 2014. 
 SALGADO, J. C. P. Técnicas e práticas construtivas para edificações. 4ª ed. São 

Paulo: Erica, 2018. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536528496>. Acesso em: 23 
out. 2020. 

Bibliografia Complementar 

 PEURIFOY, R. L. Planejamento, equipamentos e métodos para a construção civil. 
8ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2015. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580555301>. Acesso em: 23 
out. 2020. 

 SALGADO, Júlio César Pereira. Estruturas na construção civil. 1ª Edição. São 
Paulo, Saraiva. 2014. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536518671>. Acesso em: 23 
out. 2020. 

 ALLEN, E; IANO, J. Fundamentos da engenharia de edificações: materiais e 
métodos. 5ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2013. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582600788>. Acesso em: 23 
out. 2020. 

 HALPIN, D. W; WOODHEAD, R. W. Administração da construção civil. 2ª ed. Rio de 
Janeiro: LTC, 2017. Disponível em:  
< https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-216-2494-3>. Acesso em: 
23 out. 2020. 

 PINHEIRO, A. C. F. B; CRIVELARO, M. Tecnologia de obras e infraestrutura. 1ª ed. 
São Paulo: Saraiva, 2014. Disponível em: 
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<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536518800>. Acesso em: 23 
out. 2020. 

DISCIPLINA: FENÔMENOS DE TRANSPORTE 

Carga Horária: 66,6 horas 

Ementa: Definição de fluidos. Fluidos estáticos. Hidrodinâmica. Teorema de Bernoulli. 
Equação da continuidade. Tipos de escoamentos. Condutos livres e forçados. Perda de 
carga distribuída e localizada. Transmissão de calor. 

Bibliografia Básica 

 BERGMAN, Theodore L.  et al. Fundamentos de transferência de calor e massa. 7. 
ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017. 

 FOX, W. R.; et al. Introdução à mecânica dos fluidos. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 
2018. 

 SCHIMIDT, Frank W.  et al. Introdução às ciências térmicas. 2. ed. São Paulo: 
Blucher, 2014. 

Bibliografia Complementar 

 BRAGA FILHO, Washington. Fenômenos de transporte para engenharia. Rio de 
Janeiro: LTC, 2012. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-216-2079-2>. Acesso em: 
23 out. 2020. 

 CANEDO, E. L.  Fenômenos de Transporte. Rio de Janeiro: LTC, 2018. Disponível 
em: < https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-216-2441-7 >. Acesso 
em: 23 out. 2020. 

 ÇENGEL, Y. A.; CIMBALA, J. M. Mecânica dos Fluidos: fundamentos e aplicações. 
Porto Alegre: AMGH, 2015. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580554915>. Acesso em: 23 
out. 2020. 

 LIVI, C. P. Fundamentos de Fenômenos de transporte. Rio de Janeiro: LTC, 2017. 
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-216-2145-
4>. Acesso em: 23 out. 2020. 

 POTTER, M. C.; WIGGERT, D. C. Mecânica dos Fluidos. São Paulo: Cengage 
Learning, 2014. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582604540>. Acesso em: 23 
out. 2020. 
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DISCIPLINA: ESTRUTURAS DE CONCRETO I 

Carga Horária: 66,6 horas 

Ementa: Estudo dos materiais (concreto, aço e concreto armado). Ações de segurança e 
durabilidade das estruturas. Dimensionamento e detalhamento de lajes maciças. 
Dimensionamento e detalhamento de vigas. 

Bibliografia Básica 

 BOTELHO, M. H. C.; MARCHETTI, O. M. Concreto Armado: eu te amo Vol. 1. São 
Paulo: Edgard Blucher , 2015. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788521213147>. Acesso em: 23 
out. 2020. 

 FUSCO, Péricles Brasiliense; ONISHI, Minoru. Introdução a engenharia de 
estruturas de concreto. São Paulo. Cengage. 2017. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522127771>. Acesso em: 23 
out. 2020. 

 PILOTTO NETO, Egydio. Caderno de receitas de concreto armado: vigas. Rio de 
Janeiro. LTC. 2018. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788521634690>. Acesso em: 23 
out. 2020. 

Bibliografia Complementar 

 BOTELHO, M. H. C.; FERRAZ, N. N. Concreto Armado: eu te amo – Vai pra obra. 1ª 
Edição. São Paulo: Edgard Blucher, 2018. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788521209966>. Acesso em: 23 
out. 2020. 

 GARRISON, Philip. Fundamentos de estrutura. Porto Alegre: Bookman, 2018. 
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582604816>. 
Acesso em: 23 out. 2020. 

 PILOTTO NETO, Egydio. Caderno de receitas de concreto armado: lajes. Rio de 
Janeiro. LTC. 2018. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788521634652>. Acesso em: 23 
out. 2020. 

 PINHEIRO, A. C. F. B.; Crivelaro, M. Tecnologia de obras e infraestrutura. 1ª ed. 
São Paulo: Saraiva, 2014. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536518800>. Acesso em: 23 
out. 2020. 

 SALGADO, Júlio César Pereira. Estruturas na construção civil. 1ª Edição. São 
Paulo, Saraiva. 2014. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536518671>. Acesso em: 23 
out. 2020. 
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7º Período 

 

DISCIPLINA: PATOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES 

Carga Horária: 33,3 horas 

Ementa: Patologia das fundações, patologia do concreto armado, patologia das argamassas, 
patologia das alvenarias, patologia dos revestimentos, patologia das estruturas de madeira 
e aço e corrosão das armaduras para concreto armado. 

Bibliografia Básica 

 SOUZA, Vicente Custódio Moreira de; RIPPER, Thomaz. Patologia, recuperação e 
reforço de estruturas de concreto. São Paulo: PINI, 2015. ISBN-13: 978-
8572660969.  

 THOMAZ, Ercio. Trincas em Edifícios: Causas, Prevenção e Recuperação. São 
Paulo: PINI, 2003. ISBN-13: 978-8509000479.  

 RIBEIRO, Daniel Véras, et. al (Organizador). Corrosão e degradação em estruturas 
de concreto – Teoria, controle e técnicas de análise e intervenção. 2ª Edição. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2018. ISBN-13: 978-8535274875. 

Bibliografia Complementar 

 PAWLICKA, A,; FRESQUI, M.; TRSIC, M. Curso de Química para Engenharia, 
volume II: Materiais. Barueri, SP: Manole, 2013. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520436646>. Acesso em: 23 
out. 2020. 

 GARCIA, A.; SPIM, J. A.; SANTOS, C. A. Ensaios dos Materiais. 2ª edição. LTC, 
2012. Disponível em: < https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-216-
2114-0 >.  Acesso em: 23 out. 2020. 

 NEVILLE, A. M. e BROOKS, J. J. Tecnologia do concreto. 2ª Ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2013. ISBN: ISBN 978-85-8260-072-6. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582600726>. Acesso em: 23 
out. 2020. 

 SMITH, W. F.; HASHEMI, J. Fundamentos de Engenharia e Ciência dos Materiais. 
5ª Edição. Porto Alegre: AMGH, 2012. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580551150>. Acesso em: 23 
out. 2020. 

 ROAF, S.; et. al. A Adaptação de Edificações e Cidades às Mudanças Climáticas. 
Porto Alegre: Bookman, 2009. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788577804900>. Acesso em: 23 
out. 2020. 
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DISCIPLINA: HIDROLOGIA 

Carga Horária: 66,6 horas 

Ementa: Ciclo Hidrológico, Bacia Hidrográfica, Precipitação, Infiltração, Evaporação e 
Evapotranspiração, Escoamento Superficial, Regime dos Cursos de Água, Águas 
Subterrâneas. Medição de vazão. Vazões de enchentes. Hidrograma unitário. Sistemas e 
dimensionamento da rede de drenagem de águas pluviais. Medidas para projetos de 
irrigação e controle de água. Tecnologia de irrigação. 

Bibliografia Básica 

 GRIBBIN, J. E. Introdução a Hidráulica, Hidrologia e Gestão de Águas pluviais. 4ª 
ed. norte-americana. São Paulo: Cengage Learning, 2014. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522116355>. Acesso em: 23 
out. 2020. 

 REICHARDT, Klaus; TIMM, L. C. Água e sustentabilidade no sistema solo-planta-
atmosfera. Barueri, SP: Manole, 2016. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520446805>. Acesso em: 23 
out. 2020. 

 VECCHIA, R. Energia das águas: paradoxo e paradigma. Barueri, SP: Minha 
Editora, 2014. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520449417>. Acesso em: 23 
out. 2020.  

Bibliografia Complementar 

 Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes. Instrução de Serviço 
Ferroviário – ISF– 208: ESTUDOS HIDROLÓGICOS. Rio de Janeiro, 2015. 19p. 
Disponível em: <https://www.gov.br/dnit/pt-br/ferrovias/instrucoes-e-
procedimentos/instrucoes-de-servicos-ferroviarios/isf-208-estudos-
hidrologicos.pdf/view>. Acesso em: 23 out. 2020.   

 Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes. Manual de hidrologia 
básica para estruturas de drenagem. 2ª. Edição. Rio de Janeiro, 2005. 133p. 
Disponível em: < https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-
pesquisa/ipr/coletanea-de-
manuais/vigentes/715_manual_de_hidrologia_basica.pdf>. Acesso em: 23 out. 
2020. 

 BITTENCOURT, Cláudia; PAULA, Maria Aparecida Silva de. Tratamento de Água e 
Efluentes: Fundamentos de Saneamento Ambiental e Gestão de Recursos Hídricos 
- 1ª Ed.. São Paulo: Érica, 2014. Disponível em:   
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536521770>. Acesso em: 23 
out. 2020. 

 HOWE, K. J. et al. Princípios de tratamento de água. São Paulo: Cengage, 2016. 
Disponível em:  
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522124084>. Acesso em: 23 
out. 2020. 

 SHAMMAS, Nazih K. WANG, Lawrence K. Abastecimento de água e remoção de 
resíduos. LTC: Rio de Janeiro, 2013. Disponível em: 
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<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2350-2>. Acesso em: 
23 out. 2020. 

DISCIPLINA: HIDRÁULICA 

Carga Horária: 66,6 horas 

Ementa: Movimento uniforme de canais, orifícios, bocais e vertedores, escoamento sob 
carga variável, movimento variado de canais, bombas centrífugas, estações elevatórias e 
golpe de Aríete. 

Bibliografia Básica 

 AZEVEDO NETTO, M. José. de. Manual de hidráulica. São Paulo: Edgard Blucher, 
2015.  

 BAPTISTA, Márcio; LARA, Márcia. Fundamentos da Engenharia Hidráulica. Belo 
Horizonte: UFMG, 2016.  

 FOX, W. Robert; et al. Introdução à mecânica dos fluidos. Rio de Janeiro: LTC, 
2018. 

Bibliografia Complementar 

 CANEDO, E. L. Fenômenos de Transporte. Rio de Janeiro: LTC, 2018. Disponível 
em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-216-2441-7>. Acesso 
em: 23 out. 2020. 

 ÇENGEL, Y. A.; CIMBALA, J. M. Mecânica dos Fluidos: fundamentos e aplicações. 
Porto Alegre: AMGH, 2015. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580554915>. Acesso em: 23 
out. 2020. 

 GRIBBIN, J. E. Introdução a Hidráulica, Hidrologia e Gestão de Águas pluviais. 4ª 
ed. norte-americana. São Paulo: Cengage Learning, 2014. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522116355>. Acesso em: 23 
out. 2020. 

 LIVI, C. P. Fundamentos de Fenômenos de transporte. Rio de Janeiro: LTC, 2017. 
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-216-2145-
4>. Acesso em: 23 out. 2020. 

 ESPARTEL, Lélis. Hidráulica Aplicada. Porto Alegre: SAGAH, 2017. Disponível em: 
< https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595020276 >. Acesso em: 23 
out. 2020. 

 

DISCIPLINA: ESTRUTURA DE CONCRETO II 

Carga Horária: 66,6 horas 

Ementa: Detalhamento de vigas, estabilidade global e obliqua, cálculo e detalhamento de 
pilares, blocos de fundações, sapatas e vigas alavancas e detalhamento de escada. 

Bibliografia Básica 
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 BOTELHO, M. H. C.; MARCHETTI, O. M. Concreto Armado: eu te amo Vol. 1. São 
Paulo: Edgard Blucher , 2015. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788521213147>. Acesso em: 23 
out. 2020. 

 FUSCO, Péricles Brasiliense; ONISHI, Minoru. Introdução a engenharia de 
estruturas de concreto. São Paulo. Cengage. 2017. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522127771>. Acesso em: 23 
out. 2020. 

 PILOTTO NETO, Egydio. Caderno de receitas de concreto armado: vigas. Rio de 
Janeiro. LTC. 2018. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788521634690>. Acesso em: 23 
out. 2020. 

Bibliografia Complementar 

 BOTELHO, M. H. C.; FERRAZ, N. N. Concreto Armado: eu te amo – Vai pra obra. 1ª 
Edição. São Paulo: Edgard Blucher, 2018. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788521209966>. Acesso em: 23 
out. 2020. 

 GARRISON, Philip. Fundamentos de estrutura. Porto Alegre: Bookman, 2018. 
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582604816>. 
Acesso em: 23 out. 2020. 

 PILOTTO NETO, Egydio. Caderno de receitas de concreto armado: lajes. Rio de 
Janeiro. LTC. 2018. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788521634652>. Acesso em: 23 
out. 2020. 

 PINHEIRO, A. C. F. B.; Crivelaro, M. Tecnologia de obras e infraestrutura. 1ª ed. 
São Paulo: Saraiva, 2014. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536518800>. Acesso em: 23 
out. 2020. 

 SALGADO, Júlio César Pereira. Estruturas na construção civil. 1ª Edição. São 
Paulo, Saraiva. 2014. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536518671>. Acesso em: 23 
out. 2020. 

 

DISCIPLINA: ENGENHARIA ECONÔMICA 

Carga Horária: 33,3 horas 

Ementa: Introdução à engenharia econômica, métodos de análise de investimentos, análise 
de equilíbrio e de sensibilidade, análise de viabilidade, incerteza e riscos em projetos, 
depreciação e substituição de equipamentos. 

Bibliografia Básica 

 EHRLICH, J. Pierre, MORAES, A. Edmilson. Engenharia econômica: avaliação e 
seleção de projetos de investimento. São Paulo: Atlas, 2010.  
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 TORRES, Oswaldo F. F. Fundamentos da engenharia econômica. São Paulo, 
Cengage. 2014. Disponível em: < 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522128402 >. Acesso em: 23 
out. 2020. 

 VIEIRA SOBRINHO, José Dutra. Matemática financeira. São Paulo: Atlas, 2005. 

Bibliografia Complementar 

 CARVALHO, M. A. Microeconomia essencial. São Paulo, Saraiva. 2015. Disponível 
em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502634534>. Acesso 
em: 23 out. 2020.  

 BLANK, Lelan; TARQUIN, Anthony. Engenharia Econômica. São Paulo, Mc Graw 
Hill. 2011. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788563308986>. Acesso em: 23 
out. 2020. 

 GOMES, J. M. Elaboração e análise de viabilidade econômica de projetos. São 
Paulo, Atlas. 2013. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522479634>. Acesso em: 23 
out. 2020.  

 HALL, R. E; LIEBERMAN, M. Microeconomia: princípios e aplicações. São Paulo, 
Cengage. 2003. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522109173>. Acesso em: 23 
out. 2020. 

 VANNUCCI, L. R. Matemática Financeira e Engenharia Econômica a: princípios e 
aplicações. São Paulo, Blucher. 2017. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521209867>. Acesso em: 23 
out. 2020. 

 

DISCIPLINA: PROJETO INTERDISCIPLINAR 

Carga Horária: 33,3 horas 

Ementa: Desenvolvimento de projetos de engenharia civil de pequeno e médio porte. 
Realização de análise de viabilidade técnica e econômica, planejamento e execução do 
projeto relativo à implantação e legalização de uma obra em conformidade aos 
procedimentos normativos e legislação vigente. 
 
Bibliografia Básica 

 BAZZO, Renan. Gerenciamento dos resíduos sólidos da construção civil: 
Sustentabilidade. São Paulo Novas edições acadêmicas, 2019.  

 BARBOSA, Rildo Pereira; IBRAHIN, Francini Imene D. Resíduos sólidos: Impactos, 
manejo e gestão ambiental. São Paulo: Érica, 2014. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536521749>. Acesso em: 23 
out. 2020.  

 IBRAHIN, Francini Imene D.; IBRAHIN, Fábio José; CANTUÁRIA, Eliane Ramos. 
Análise Ambiental: Gerenciamento de resíduos e tratamento de efluentes. São 
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Paulo: Érica, 2015. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536521497>. Acesso em: 23 
out. 2020. 

Bibliografia Complementar 

 BECHARA, Erika. Aspectos relevantes da política nacional de resíduos sólidos. São 
Paulo: Atlas, 2013. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522477548>. Acesso em: 23 
out. 2020.   

 FILHO, Carlos Roberto V. S.; SOLER, Fabricio Dorado. Gestão de resíduos sólidos: 
o que diz a lei. São Paulo: Trevisan Editora, 2015. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788599519554>. Acesso em: 23 
out. 2020.   

 JARDIM, A.; YOSHIDA. C.; MACHADO FILHO, J. V. Política Nacional, gestão e 
gerenciamento de resíduos sólidos. São Paulo: Manole, 2012. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520444801>. Acesso em: 23 
out. 2020. 

 REICHARDT, Klaus; TIMM, Luís C. Água e sustentabilidade no sistema solo-planta-
atmosfera. São Paulo: Manole, 2016. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520446805>. Acesso em: 23 
out. 2020. 

 ROSA, A. H.; FRACETO, L. F.; MOSCHINI-CARLOS, V. Meio ambiente e 
sustentabilidade.  São Paulo: Bookman, 2012. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788540701977>. Acesso em: 23 
out. 2020.  

 

DISCIPLINA: DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE 

Carga Horária: 33,3 horas 

Ementa: Teoria geral dos Direitos Humanos (DH). Sistema global e sistemas regionais de 
proteção internacional. DH na Constituição Federal Brasileira de 1988. Instrumentos de 
direitos e garantias. A história e a cultura afrobrasileira e indígena sob a perspectiva dos DH. 
Casos práticos e jurisprudência internacional e nacional. A proteção às minorias, no âmbito 
dos Direitos Humanos: questões conceituais e críticas. Aspectos jurídicos e sociais do direito 
das minorias. Conteúdos e temas do direito das minorias: abordagens e críticas. O Direito 
das Minorias em face do Meio Ambiente Cultural: Pluralidade, Multiculturalismo e à 
diversidade sexual, étnica, racial, cultural, de gênero e de crenças religiosas. Discriminação, 
racismo, preconceito e intolerância: conflitos étnico-raciais e religiosos. Considerações 
específicas sobre o direito das minorias no Brasil: índios, afrodescendentes, LGBTI+, 
mulheres, deficientes, idosos, ciganos, crianças e adolescentes e outros grupos não citados. 

Bibliografia Básica 

 CASTILHO, Ricardo. Direitos Humanos. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 
 FERNANDES, Marco Antônio Oliveira. Constituição da República Federativa do 

Brasil. 22ª ed. São Paulo: Rideel, 2016. 
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 FERRAZ, Anna Candida da Cunha; GOZZO, Débora; LEISTER Margareth (org.). 
Direitos humanos fundamentais: doutrina, prática e jurisprudência. Niteroi: Impetus, 
2013. 
 

Bibliografia Complementar 

 MADRUGA, Sidney. Pessoas com deficiência e direitos humanos: ótica da diferença 
e ações afirmativas. 2ªed. Saraiva, 2016. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788547202514>. Acesso em: 23 
out. 2020. 

 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de Direitos Humanos. 7ª ed. Método, 2020. 
Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530988852>. Acesso em: 23 
out. 2020. 

 NETO, Antônio José de Mattos; NETO, Homero Lamarão; SANTANA, Raimundo 
Rodrigues. Direitos humanos e democracia inclusiva. 1ª ed. Saraiva, 2012. 
Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502175792>. Acesso em: 23 
out. 2020. 

 PIOVESAN, Flavia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 18ª 
ed. São Paulo: Saraiva, 2018. Disponível em: < 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788553600274 >. Acesso em: 23 
out. 2020. 

 RAMOS, André de Carvalho. Teoria dos Direitos Humanos na Ordem Internacional. 
6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788547202781>. Acesso em: 23 
out. 2020. 

 

8º Período 

 

DISCIPLINA: ENGENHARIA DE SEGURANÇA 

Carga Horária: 33,3 horas 

Ementa: Conceitos de segurança na engenharia, controle do ambiente, proteção coletiva e 
individual, segurança no projeto, acidentes, seleção, treinamento e motivação pessoal, 
normatização e legislação específica, organização de segurança do trabalho na empresa, 
segurança em atividades extra-empresa, bem como a análise e elaboração de projeto de 
combate a incêndios baseando-se na legislação vigente. 

Bibliografia Básica 

 BARBOSA FILHO, A. N. Segurança do trabalho na construção civil. São Paulo: 
Atlas, 2015. Disponível em: 
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<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522499427>.   Acesso em: 
23 out. 2020. 

 IIDA. I.; BUARQUE. L. Ergonomia: projeto e produção. 3.ed. São Paulo: Blucher, 
2018.  

 PINTO, A. L. T.; WINDT, M. C. V. S.; CÉSPEDES, L. Segurança e medicina do 
trabalho. 5. ed. São Paulo São Paulo: Saraiva, 2010. 

Bibliografia Complementar 

 ATLAS, Equipe. Segurança e Medicina do Trabalho. São Paulo: Atlas, 2020. 
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597025811 >. 
Acesso em: 23 out. 2020. 

 BARSANO, P. R.; BARBOSA, R. P. Higiene e segurança do trabalho. São Paulo: 
Érica, 2014. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536514154>. Acesso em: 23 
out. 2020. 

 KROEMER, K. H. E.; GRANDJEAN, E. Manual de ergonomia: adaptando o homem 
ao trabalho. Porto Alegre: Bookman, 2007. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788560031290>. Acesso em: 23 
out. 2020. 

 PAOLESCHI, Bruno. Cipa: Guia prático de segurança do trabalho. São Paulo: Érica, 
2009. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536517988>. Acesso em: 23 
out. 2020. 

 ZOCCHIO, Álvaro. Prática da prevenção de acidentes. São Paulo: Atlas, 2002. 
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522472994>. 
Acesso em: 23 out. 2020. 

 

DISCIPLINA: GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO 

Carga Horária: 33,3 horas 

Ementa: A questão ambiental na empresa, legislação sobre resíduos sólidos, produção e 
caracterização dos resíduos sólidos da construção civil, tratamento e disposição final dos 
resíduos oriundos da construção civil, metodologia para reciclagem de resíduos e programas 
de reciclagem de resíduos da construção civil. 

Bibliografia Básica 

 PINHEIRO, Antonio Carlos da Fonseca Bragança. Qualidade na construção civil - 1. 
ed. - São Paulo. Érica, 2014. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536518787>. Acesso em: 23 
out. 2020. 
 
 

 PINHEIRO, Antonio Carlos da Fonseca Bragança; CRIVELATO, Marcos. Legislação 
aplicada à construção civil - 1. ed. - São Paulo. Érica, 2014. Disponível em: 
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<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536518732>.  Acesso em: 
23 out. 2020. 

 BARBOSA, Rildo Pereira; IBRAHIN, Francini Imene D. Resíduos sólidos: Impactos, 
manejo e gestão ambiental. São Paulo: Érica, 2014. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536521749>. Acesso em: 23 
out. 2020. 

Bibliografia Complementar 

 SAIANI, Carlos César Sandejo; DOURADO, Juscelino, TONETO JÚNIOR, Rudinei. 
Resíduos sólidos no Brasil: oportunidades e desafios da lei federal nº 12.305 ( lei de 
resíduos sólidos). Barueri, SP : Minha Editora, 2014. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520449240>. Acesso em: 23 
out. 2020. 

 BECHARA, Erika. Aspectos relevantes da política nacional de resíduos sólidos.  São 
Paulo: Atlas, 2013. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522477548>. Acesso em: 23 
out. 2020. 

 FILHO, Carlos Roberto V. S.; SOLER, Fabricio Dorado. Gestão de resíduos sólidos: 
o que diz a lei. São Paulo: Trevisan Editora, 2015. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788599519554>. Acesso em: 23 
out. 2020. 

 IBRAHIN, Francini Imene D.; IBRAHIN, Fábio José; CANTUÁRIA, Eliane Ramos. 
Análise Ambiental: Gerenciamento de resíduos e tratamento de efluentes. São 
Paulo: Érica, 2015. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536521497>. Acesso em: 23 
out. 2020. 

 JARDIM, Arnaldo, YOSHIDA, Consuelo, Machado filho, José Valverde. Política 
Nacional, gestão e gerenciamento de resíduos sólidos.  São Paulo: Manole, 2012. 
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520444801>. 
Acesso em: 23 out. 2020. 

 

DISCIPLINA: SANEAMENTO 

Carga Horária: 66,6 horas 

Ementa: Saneamento, uso da água, previsão de população, vazão de projeto, sistema de 
abastecimento de água, rede de distribuição, sistema de esgotamento sanitário e tratamento 
de água. 

Bibliografia Básica 

 BITTENCOURT, Cláudia; PAULA, Maria Aparecida Silva de. Tratamento de Água e 
Efluentes: Fundamentos de Saneamento Ambiental e Gestão de Recursos Hídricos 
- 1ª Ed.. São Paulo: Érica, 2014. Disponível em:   
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536521770>. Acesso em: 23 
out. 2020. 



53 
 

 HOWE, K. J. et al. Princípios de tratamento de água. São Paulo: Cengage, 2016. 
Disponível em:  
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522124084>. Acesso em: 23 
out. 2020. 

 CONTERATO, Eliane. et al. SANEAMENTO. {Revisão técnica: Vanessa de Souza 
Machado]. - Porto Alegre. SAGAH, 2018. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595024779>. Acesso em: 23 
out. 2020. 

Bibliografia Complementar 

 SHAMMAS, Nazih K. WANG, Lawrence K. Abastecimento de água e remoção de 
resíduos. LTC: Rio de Janeiro, 2013. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2350-2>. Acesso em: 
23 out. 2020. 

 GALVÃO JUNIOR, Alceu de Castro; Monteiro, Mario Augusto P.; Melo, Alisson José 
Maia. Regulamentação do saneamento básico. Barueri, SP: Manole,  2013. 
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520445051>. 
Acesso em: 23 out. 2020. 

 ANJOS JR, Ary Haro dos. Gestão estratégica do saneamento. Barueri, SP: Manole, 
2011. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520441862>. Acesso em: 23 
out. 2020. 

 PHILIPPI JR, Arlindo; GALVÃO JR, Alceu de castro. Gestão do saneamento básico: 
abastecimento de água e esgotamento sanitário.Barueri, SP: Manole, 2012. 
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520444122>. 
Acesso em: 23 out. 2020. 

 PHILIPPI JR, Arlindo. Saneamento, saúde e ambiente: fundamentos para o 
desenvolvimento sustentável. Barueri-SP: Manole, 2005. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520442128>. Acesso em: 23 
out. 2020. 

DISCIPLINA: FUNDAÇÕES 

Carga Horária: 66,6 horas 

Ementa: Generalidade sobre fundações. Sondagens para fins de fundações de estruturas. 
Critérios para seleção e escolha do tipo de fundação. Capacidade de carga e previsão de 
recalques em fundações superficiais e profundas. 

Bibliografia Básica 

 CAPUTO, P. Homero; CAPUTO, N. Armando. Mecânica dos solos e suas 
aplicações: Mecânica das rochas, fundações e obras de terra. Vol. 2,  Rio de 
Janeiro: LTC, 2015. 

 DAS, Braja M.; SOBHAN, Khaled. Fundamentos de engenharia geotécnica. 
Cengage Learning, 2015.  
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 DAS, Braja M. Princípios de engenharia de fundações. Cengage Learning, 2016. 
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522124169>. 
Acesso em: 23 out. 2020. 

Bibliografia Complementar 

 ALONSO, Urbano Rodriguez. Dimensionamento de fundações profundas. São 
Paulo, Blucher. 2012. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788521206620 >. Acesso em: 23 
out. 2020. 

 BOTELHO, Manoel Henrique Campos; CARVALHO, Luis Fernando Meirelles. 
Quatro Edifícios, cinco locais de implantação, vinte soluções de fundações. São 
Paulo:  Blucher, 2015.  Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978852120818>. Acesso em: 23 
out. 2020. 

 KANAPPETT, J. A; CRAIG, R. F. Craig mecânica dos solos. Rio de Janeiro: Editora 
LCT, 2018. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-
216-2703-6>.  Acesso em: 23 out. 2020. 

 SANTOS, Palloma R. C.; DAIBERT, João D. Análise dos solos: Série Eixos: 
Infraestrutura. São Paulo: Editora Érica, 2014. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536518589>. Acesso em: 23 
out. 2020. 

 FUSCO, Péricles Brasiliense; Onishi, Minoru. Introdução a engenharia de estruturas 
de concreto. São Paulo. Cengage. 2017. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522127771>. Acesso em: 23 
out. 2020. 

 

DISCIPLINA: GEOPROCESSAMENTO 

Carga Horária: 33,3 horas 

Ementa: Cartografia e Geoprocessamento, Sistemas de informações geográficas (SIG), 
Aquisição e captura de dados em Geoprocessamento, Banco de Dados e Funções dos SIGs, 
Análise Espacial, Modelagem Numérica, Sensoriamento Remoto, Aerofotogrametria, 
Geoprocessamento para estudo ambientais. 

Bibliografia Básica 

 Löbler, Carlos Alberto; et al.  Geoprocessamento. Porto Alegre : SAGAH, 2019. 
9788533500419. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788533500419>. Acesso em: 23 
out. 2020. 

 TULER, M.; SARAIVA, S. Fundamentos de geodésia e cartografia. São Paulo: 
Bookman, 2016. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582603697>. Acesso em: 23 
out. 2020. 

 IBRAHIN, F. I D. Introdução ao geoprocessamento ambiental. São Paulo: Erica, 
2014. Disponível em: 
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<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536521602> . Acesso em: 23 
out. 2020. 

Bibliografia Complementar 

 CÂMARA, G.; DAVIS, C.; MONTEIRO, A. M. V. (org.). Introdução à ciência da 
geoinformação. São José dos Campos: INPE, 2001. Disponível em: 
<https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4108352/mod_resource/content/1/CAMAR
A%20Intoducao%20Ciencia%20Geoinformacao.pdf>. Acesso em: 23 out. 2020. 

 CASANOVA, M; CÂMARA, G; DAVIS, C; VINHAS, Lúbia; QUEIROZ, G. R. de. 
Bancos de Dados Geográficos. MundoGEO, Curitiba, 2005. Disponível em: 
<http://www.dpi.inpe.br/livros/bdados/index.html>. Acesso em: 24 out. 2020. 

 DRUCK, S; CARVALHO, M. S; CÂMARA, G; MONTEIRO, A. M. V. Análise Espacial 
de Dados Geográficos. EMBRAPA, Brasília, 2004. Disponível em: 
<http://www.dpi.inpe.br/gilberto/livro/analise>. Acesso em: 24 out. 2020. 

 QUEIROZ, G. R; FERREIRA, K. R. Tutorial sobre Bancos de Dados Geográficos. 
GeoBrasil (Congresso e Feira Internacional de Geoinformação), 2006. Disponível 
em: <http://www.dpi.inpe.br/DPI/livros/pdfs/tutorialbdgeo_geobrasil2006.pdf>. 
Acesso em: 24 out. 2020. 

 BARBOSA, C. C. F; NOVO, E. M. L. M; MARTINS, V. S. Introdução ao 
Sensoriamento Remoto de Sistemas Aquáticos: Princípios e aplicações. 1ª Edição, 
INPE, São José dos Campos, 2019. Disponível em: 
<http://www.dpi.inpe.br/labisa/livro/res/conteudo.pdf>.   Acesso em: 24 out. 2020. 

 BANON, G. J. F. Formal introduction to digital image processing. INPE, São José 
dos Campos, 2000. Disponível em: < http://mtc-
m12.sid.inpe.br/col/dpi.inpe.br/banon/1999/06.21.09.31/doc/book_7.pdf>.     Acesso 
em: 24 out. 2020. 

 

DISCIPLINA: INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 

Carga Horária: 66,6 horas 

Ementa: Instalações prediais de água fria, água quente, esgoto sanitário e águas pluviais, 
instalações prediais contra incêndio. 

Bibliografia Básica 

 CARVALHO JÚNIOR, Roberto de. Instalações hidráulicas e o projeto de arquitetura. 
São Paulo: Blucher, 2018. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521207115/recent>. Acesso 
em: 24 out. 2020. 

 CREDER, Hélio. Instalações Hidráulicas e Sanitárias. Rio de Janeiro: LTC Editora, 
2018. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-
1937-6>. Acesso em: 24 out. 2020. 

 MACINTYRE, Archibald Joseph. Instalações hidráulicas: prediais e industriais. Rio 
de Janeiro: LTC, 2018. 

Bibliografia Complementar 
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 CANEDO, E. L. Fenômenos de Transporte. Rio de Janeiro: LTC, 2018. Disponível 
em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2441-7>. Acesso 
em: 24 out. 2020. 

 ÇENGEL, Y. A.; CIMBALA, J. M. Mecânica dos Fluidos: fundamentos e aplicações. 
Porto Alegre: AMGH, 2015. Disponível em: <https://integrada.minha 
biblioteca.com.br/#/books/9788580554915>. Acesso em: 24 out. 2020. 

 GRIBBIN, J. E. Introdução à hidráulica, hidrologia e gestão de águas pluviais. São 
Paulo: Cengage Learning, 2014. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522116355>. Acesso em: 24 
out. 2020. 

 LIVI, C. P. Fundamentos de Fenômenos de transporte. Rio de Janeiro: LTC, 2017. 
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2145-
4>. Acesso em: 24 out. 2020. 

 POTTER, C. Merle;  WIGGERT, D. C.; RAMADAN, B. H. Mecânica dos 
Fluidos. São Paulo: Cengage Learning, 2014. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522116690>. Acesso em: 24 
out. 2020. 

DISCIPLINA: TRANSPORTES 

Carga Horária: 33,3 horas 

Ementa: Generalidades dos modais de transportes: avaliação da oferta, capacidade e 
demanda de transporte. Características tecnológicas dos modais. Elementos de previsão de 
tráfego. Matriz de transporte do Brasil. 

Bibliografia Básica 

 DIAS, Marco Aurélio P. Logística, transporte e infraestrutura: armazenagem, 
operador logístico, gestão via TI, multimodal. São Paulo: Atlas, 2016. 

 HOEL, Lester A.; GARBER, Nicholas J.; SADEK, Adel W. Engenharia de 
infraestrutura de transportes. São Paulo: Cengage Learning, 2011. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522113934>. Acesso em: 24 
out. 2020. 

 CASTIGLIONI, J. A. M.; PIGOZZO, L. Transporte e Distribuição. Editora Érica. 2014. 
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536513331>. 
Acesso em: 24 out. 2020. 

Bibliografia Complementar 

 ALBANO, J. F. Vias de Transporte. Porto Alegre: Bookman, 2016. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582603895>. Acesso em: 24 
out. 2020. 

 PENN, M. R.; PARKER, P. J.  Introdução à infraestrutura: para engenharia civil e 
ambiental. Rio de Janeiro: LTC, 2017. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788521633624>. Acesso em: 24 
out. 2020. 

 VALENTE, A. V.; et al. Qualidade e produtividade nos transportes. São Paulo: 
Cengage, 2015. Disponível em: 
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<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522124121>. Acesso em: 24 
out. 2020. 

 VALENTE, A. M.; et al. Gerenciamento de transporte e frotas. São Paulo: Cengage, 
2016. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522125159>. Acesso em: 24 
out. 2020. 

 VASCONCELOS, E. A. Políticas de transporte no Brasil: a construção da mobilidade 
excludente. Barueri: Manole, 2013. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520446638>. Acesso em: 24 
out. 2020. 

 

9º Período 

 

DISCIPLINA: LEGISLAÇÃO E ÉTICA PROFISSIONAL 

Carga Horária: 33,3 horas 

Ementa: O código de ética profissional. Código Civil: direito de propriedade e direito do 
construir, a legislação federal, estadual e municipal pertinente à engenharia, princípios gerais 
de legislação trabalhista, direito sindical e seguridade social, o sistema 
CONFEA/CREAS/MÚTUA, regulamentação do exercício profissional. 

Bibliografia Básica 

 Brasília, DF:  Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. BRASIL. Constituição (1988).   
Constituição da República Federativa do Brasil.  

 DINIZ, M. H. Curso de direito civil brasileiro : direito das coisas. São Paulo: Saraiva, 
2010.  

 MONTEIRO, W. B. Curso de Direito Civil: direitos das obrigações. São Paulo: 
Saraiva, 2003. 

Bibliografia Complementar 

 PEREIRA, C. M. da S. Responsabilidade Civil, 12ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 
2018. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530980320>. Acesso em: 24 
out. 2020. 

 VENOSA, S. de S. Direito Civil: Reais - Vol. 4, 19ª edição, São Paulo: Atlas, 2019. 
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597020854>. 
Acesso em: 24 out. 2020. 

 MANO, C. M.; et al. Planejamento urbano e regional: unidade de vizinhança. Porto 
Alegre : SAGAH, 2019. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788533500488>. Acesso em: 24 
out. 2020. 

 TRENNEPOHL, T. Manual de Direito Ambiental. São Paulo : Saraiva Educação, 
2020. Disponível em: 
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<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553616718>. Acesso em: 24 
out. 2020.  

 LEITE, C. H. B. Curso de direito do trabalho. São Paulo : Saraiva Educação, 2018. 
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553602087>. 
Acesso em: 24 out. 2020. 

 

DISCIPLINA: ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 

Carga Horária: 33,3 horas 

Ementa: A moderna gestão de pessoas, formação e instalação do departamento de pessoal 
e normas para qualificação do operário. 

Bibliografia Básica 

 CHIAVENATO, Idalberto. Recursos Humanos: o capital humano das organizações. 
São Paulo: Atlas, 2004.  

 CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2003. 

 MAXIMIANO, A. C. A. Teoria geral da administração: da revolução urbana à 
revolução Digital. São Paulo: Atlas, 2005.  

Bibliografia Complementar 

 CARVALHO, A. V. de; NASCIMENTO, L. P.; SERAFIM, O. C. G.  Administração de 
recursos humanos. São Paulo: Cengage, 2012. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522126255>. Acesso em: 24 
out. 2020. 

 CHIAVENATO, Idalberto.  Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos 
nas organizações. -- 4. ed. -- Barueri, SP : Manole, 2014. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520445495>. Acesso em: 24 
out. 2020. 

 SILVA, M. L da. Administração de departamento de pessoal. São Paulo: Saraiva, 
2017. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536529967>. Acesso em: 24 
out. 2020. 

 CHIAVENATO, Idalberto. Planejamento, recrutamento e seleção de pessoal: como 
agregar talentos a empresa. Barueri: Manole, 2015. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520446072>. Acesso em: 24 
out. 2020. 

 IVANCEVICH, J. M. Gestão de recursos humanos. Porto Alegre : AMGH, 2011.. 
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788563308825>. 
Acesso em: 24 out. 2020. 
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DISCIPLINA: SEMINÁRIO DE PESQUISA I 

Carga Horária: 33,3 horas 

Ementa: Escolha e delimitação do tema para elaboração do projeto do trabalho de conclusão 
de curso. Desenvolver estudos para realização da pesquisa bibliográfica e/ou de campo, 
sobre o tema do projeto escolhido. Elaboração, orientação e entrega do projeto de trabalho 
de conclusão de curso. Planejamento de pesquisa. Aplicação de teorias e técnicas na 
elaboração de projetos de pesquisa. 

Bibliografia Básica 

 CARVALHO, José Maurício de; SOUZA, Heberth Paulo de. O que é e como fazer 
um artigo científico. São João del Rei, 2016. 86 p. 

 LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de 
metodologia científica. 7.ed. São Paulo: Atlas, 2010. 297 p. 

 CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino. Metodologia científica. 5.ed. [S.l.]: 
Atlas, 2006. 214 p. 

Bibliografia Complementar 

 DEMO, Pedro. Introdução à metodologia da ciência. São Paulo: Atlas, 2013. 
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522466030>.   
Acesso em: 24 out. 2020. 

 DEMO, Pedro. Praticar ciência: metodologias do conhecimento científico. São 
Paulo: Saraiva, 2011.  Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502148079>.  Acesso em: 
24 out. 2020. 

 MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. São 
Paulo: Atlas, 2019. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597010770>. Acesso em: 24 
out. 2020. 

 LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A.;. Metodologia científica.  São Paulo: Atlas, 2017. 
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597011845>.  
Acesso em: 24 out. 2020. 

 SANTOS, J. A.; PARRA FILHO, D. Metodologia científica. São Paulo: Cengage 
Learning, 2011. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522112661 >.  Acesso em: 
24 out. 2020. 

 

DISCIPLINA: ESTRUTURAS DE AÇO E MADEIRA 

Carga Horária: 66,6 horas 

Ementa: Propriedades dos materiais, ações e segurança em estruturas metálicas, peças 
tracionadas, peças comprimidas, flexão, peças submetidas à flexo-compressão, ligações e 
ação do vento. Estrutura de madeira, propriedades físicas e mecânicas das madeiras, 
dimensionamento de peças submetidas a esforços de tração, compressão, cisalhamento e 
flexão, vigas e pilares e ligações em estruturas de madeiras. 
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Bibliografia Básica 

 DIAS, A. M. Luis. Estruturas de aço: conceitos, técnicas e linguagem, Zigurate, São 
Paulo, 2002.   

 MOLITERNO, Antônio, Caderno de projetos de telhados em estruturas de madeira, 
Edgard Blücher, São Paulo, 1981.   

 PFEIL, Walter; PFEIL, Michèle. Estruturas de aço: dimensionamento prático de 
acordo com a NBR 8800:2008. Rio de Janeiro: LTC, 2014. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2818-7>. Acesso em: 
24 out. 2020. 

Bibliografia Complementar 

 CALIL JUNIOR, Carlito; LAHR, Francisco Antonio Rocco; DIAS, Antonio Alves. 
Dimensionamento de elementos estruturais de madeira. Barueri: Manole, 2003. 
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520442968>. 
Acesso em: 24 out. 2020. 

 MOLITERNO, Antônio. Elementos para projetos em perfis leves de aço. São Paulo: 
Blucher, 2015. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521209386>. Acesso em: 24 
out. 2020.  

 PFEIL, Walter; PFEIL, Michèle. Estruturas de madeira: dimensionamento segundo a 
norma brasileiro NBR 7190/97 e critérios das normas norte-americanas NDS e 
europeia EUROCODE 5. Rio de Janeiro: LTC, 2017. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2810-1>. Acesso em: 
24 out. 2020. 

 PFEIL, Walter; PFEIL, Michèle. Estruturas de aço: dimensionamento prático de 
acordo com a NBR 8800:2008. Rio de Janeiro: LTC, 2014. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2818-7>. Acesso em: 
24 out. 2020. 

 SALGADO, Júlio César Pereira. Estruturas na construção civil. 1ª Edição. São 
Paulo, Saraiva. 2014. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536518671>. Acesso em: 23 
out. 2020. 

DISCIPLINA: GERENCIAMENTO DE OBRAS 

Carga Horária: 66,6 horas 

Ementa: Gestão de projetos, gestão e elaboração de contrato, planejamento de obra, 
fiscalização de obra, controle de obra, gestão de pessoas, administração de compras e 
contratos de prestação de serviços, medição de serviços, sistema de gestão da qualidade, 
segurança e saúde ocupacional e documentos de obra. 

Bibliografia Básica 

 LIMMER, V. Carl. Planejamento, Orçamento e Controle de Projetos e Obras. Rio de 
Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1997.   

 PINHEIRO, C. F. Antonio; CRIVELARO, Marcos. Planejamento e Custos de Obras: 
Série Eixos. Editora Érica. 2104.  
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 Project Management Institute. Um guia do conhecimento em gerenciamento de 
projetos. Guia PMBOK® EUA: Project Management Institute. 5.ed -- São Paulo: 
Saraiva, 2017. 

Bibliografia Complementar 

 BERNARDES, M. M. S. Microsoft Project 2010: gestão e desenvolvimento de 
projetos. São Paulo: Erica, 2010. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536505800>. Acesso em: 24 
out. 2020. 

 BRITO, Paulo. Análise e viabilidade de projetos de investimentos. São Paulo:  Atlas, 
2011. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522465774>. Acesso em: 24 
out. 2020.  

 CARVALHO, M. M.; RABECHINI JUNIOR, Roque. Fundamentos em gestão de 
projetos: construindo competências para gerenciar projetos. São Paulo: Atlas, 2019. 
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597018950>. 
Acesso em: 24 out. 2020. 

 RABECHINI JUNIOR, Roque, CARVALHO, Marly Monteiro de. Gerenciamento de 
projetos na prática: casos brasileiros. São Paulo:  Atlas, 2013. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522466702>. Acesso em: 24 
out. 2020. 

 RABECHINI JR., Roque. O gerente de projetos na empresa. São Paulo:  Atlas, 
2011. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522479689>. Acesso em: 24 
out. 2020. 

DISCIPLINA: BARRAGENS E OBRAS DE TERRA 

Carga Horária: 66,6 horas 

Ementa: Obras de terra na prática da engenharia civil, condições geológicas do subsolo, 
solicitações atuantes sobre as estruturas de contenção, barragens e ensecadeiras, análise 
das técnicas de escavação, terraplenagem, perfuração de rocha, segurança e 
gerenciamento dos recursos naturais e da mão-de-obra. 

Bibliografia Básica 

 CRUZ, T. Paulo. 100 Barragens Brasileiras: casos históricos, materiais de 
construção, projeto. São Paulo: Oficina de textos, 2004.  

 DAS, Braja M.; SOBHAN, Khaled. Fundamentos de engenharia geotécnica. 
Cengage Learning, 2015.  

 LOPES, D. S. José; LIMA, Z. Francisca. Pequenas Barragens de Terra: 
Planejamento, dimensionamento e construção. Aprende Fácil Editora, 2017. 

Bibliografia Complementar 

 BRADY, N. C.; WEIL, R. R. Elementos da Natureza e Propriedades dos Solos. 
Bookman, 2013. Disponível em: 
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<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788565837798>. Acesso em: 24 
out. 2020.  

 KANAPPETT, J. A; CRAIG, R. F. Craig mecânica dos solos. Rio de Janeiro: Editora 
LCT, 2018. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-
216-2703-6>.  Acesso em: 23 out. 2020.  

 SANTOS, Palloma Ribeiro Cuba dos; DAIBERT, João Dalton. Análise dos solos. 
São Paulo: Editora Érica, 2014. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536518589>. Acesso em: 24 
out. 2020. 

 DAS, Braja M. Princípios de engenharia de fundações. Cengage Learning, 2016. 
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522124169>. 
Acesso em: 23 out. 2020. 

 FUSCO, Péricles Brasiliense; Onishi, Minoru. Introdução a engenharia de estruturas 
de concreto. São Paulo. Cengage. 2017. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522127771>. Acesso em: 23 
out. 2020. 

 

10º Período 

 

DISCIPLINA: ESTRUTURAS ESPECIAIS 

Carga Horária: 66,6 horas 

Ementa: Estudos de assuntos estruturais especializados de interesse na engenharia civil 
com auxílio de computador. Estruturas de casa de concreto armado. Estruturas em cabo. 
Estruturas espaciais. Programação de métodos computacionais para solução de sistemas 
estruturais 

Bibliografia Básica 

 BOTELHO, M. H. C.; MARCHETTI, Osvaldemar. Concreto Armado: eu te amo Vol 2. 
São Paulo: Edgard Blucher, 2015. Disponível em: < 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521208952>. Acesso em: 23 
out. 2020. 

 CARVALHO, C. Roberto; FIGUEIREDO FILHO, R. Jasson. Cálculo e Detalhamento 
de Estruturas Usuais de Concreto Armado Vol 1, Editora EdUFSCAR, 2014. 

 PFEIL, Walter; PFEIL, Michèle. Estruturas de aço: dimensionamento prático de 
acordo com a NBR 8800:2008. Rio de Janeiro: LTC, 2014. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2818-7>. Acesso em: 
24 out. 2020. 

Bibliografia Complementar 

 BOTELHO, M. H. C.; MARCHETTI, O. M. Concreto Armado: eu te amo Vol. 1. São 
Paulo: Edgard Blucher , 2015. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788521213147>. Acesso em: 23 
out. 2020. 
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 FUSCO, Péricles Brasiliense; ONISHI, Minoru. Introdução a engenharia de 
estruturas de concreto. São Paulo. Cengage. 2017. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522127771>. Acesso em: 23 
out. 2020. 

 NEVILLE, A. M. e BROOKS, J. J. Tecnologia do concreto. 2ª Ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2013. ISBN: ISBN 978-85-8260-072-6. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582600726>. Acesso em: 23 
out. 2020. 

 PINHEIRO, A. C. F. B; CRIVELARO, M. Tecnologia de obras e infraestrutura. 1ª ed. 
São Paulo: Saraiva, 2014. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536518800>. Acesso em: 23 
out. 2020. 

 SALGADO, Júlio César Pereira. Estruturas na construção civil. 1ª Edição. São 
Paulo, Saraiva. 2014. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536518671>. Acesso em: 23 
out. 2020. 

 

DISCIPLINA: FERROVIAS 

Carga Horária: 66,6 horas 

Ementa: Histórico das ferrovias; características relativas ao modo ferroviário de transporte 
de passageiros e cargas; elementos da via permanente; infraestrutura ferroviária e 
superestrutura ferroviária; material rodante; operação ferroviária; segurança ferroviária e 
tráfego ferroviário; conservação ferroviária. 

Bibliografia Básica 

 DIAS, Marco Aurélio P. Logística, transporte e infraestrutura: armazenagem, 
operador logístico, gestão via TI, multimodal. São Paulo: Atlas, 2016. 

 HOEL, Lester A.; GARBER, Nicholas J.; SADEK, Adel W. Engenharia de 
Infraestrutura de Transportes - Uma integração multimodal. São Paulo: Cengage 
Learning, 2011. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522113934>. Acesso em: 23 
out. 2020. 

 PAIVA, E. L. Cassio. Super e Infraestruturas de Ferrovias: Critérios Para Projeto.  
Elsevier 2016. 

Bibliografia Complementar 

 ALBANO, J. F. Vias de Transporte. Porto Alegre: Bookman, 2016. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582603895>. Acesso em: 24 
out. 2020. 

 PIRES, C. L.  Engenharia elétrica ferroviária e metroviária: do trólebus ao trem de 
alta velocidade. Rio de Janeiro. LTC. 2013. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2235-2>. Acesso em: 
24 out. 2020. 
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 ROSA, R. de A.  Operação ferroviária: planejamento, dimensionamento e 
acompanhamento. Rio de Janeiro. LTC. 2016. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521630784>. Acesso em: 24 
out. 2020. 

 SANTOS, Silvio dos. Transporte ferroviário: história e técnica. São Paulo. Cengage 
Learning. 2011. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522112623>. Acesso em: 24 
out. 2020. 

 VALENTE, A. M.; et al. Qualidade e produtividade nos transportes. São Paulo: 
Cengage Learning, 2015. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522124121>. Acesso em: 24 
out. 2020. 

 

DISCIPLINA: PONTES E SUPERESTRUTURAS 

Carga Horária: 66,6 horas 

Ementa: Conceitos e classificações. Ações nas superestruturas e sistemas estruturais. 
Dimensionamento da superestrutura, mesoestrutura e infraestrutura de pontes. 

Bibliografia Básica 

 FREITAS, M. D. Infra-estrutura de pontes de vigas: distribuição de ações 
horizontais: método geral de cálculo. Blucher. 2001. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788521214861>.  Acesso em: 24 
out. 2020. 

 MARCHETTI, Osvaldemar. Pontes de Concreto Armado. São Paulo: Blucher. 2008.  
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788521215134>. 
Acesso em: 24 out. 2020. 

 MARTHA, L. F. Análise de estruturas: conceitos e métodos básicos.  Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2017. 

Bibliografia Complementar 

 FUSCO, Péricles Brasiliense; ONISHI, Minoru. Introdução a engenharia de 
estruturas de concreto. São Paulo. Cengage. 2017. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522127771>. Acesso em: 23 
out. 2020. 

 PILOTTO NETO, Egydio. Caderno de receitas de concreto armado: vigas. Rio de 
Janeiro. LTC. 2018. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788521634690>. Acesso em: 23 
out. 2020. 

 PILOTTO NETO, Egydio. Caderno de receitas de concreto armado: lajes. Rio de 
Janeiro. LTC. 2018. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788521634652>. Acesso em: 23 
out. 2020. 

 PINHEIRO, A. C. F. B; CRIVELARO, M. Tecnologia de obras e infraestrutura. 1ª ed. 
São Paulo: Saraiva, 2014. Disponível em: 
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<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536518800>. Acesso em: 23 
out. 2020. 

 DRESH, Fernanda. Pontes. Porto Alegre : SAGAH, 2018. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595024830>.  >. Acesso em: 
23 out. 2020. 

DISCIPLINA: SEMINÁRIO DE PESQUISA II 

Carga Horária: 33,3 horas 

Ementa: Revisão geral de aspectos básicos de redação científica. Elaboração de artigo 
científico com base em projeto de pesquisa. Apresentação oral e escrita de trabalho 
científico. Encaminhamento de trabalhos para publicação. Programas antiplágio. 

Bibliografia Básica 

 CARVALHO, José Maurício de; SOUZA, Heberth Paulo de. O que é e como fazer 
um artigo científico. São João del Rei, 2016. 86 p. 

 LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de 
metodologia científica. 7.ed. São Paulo: Atlas, 2010. 297 p. 

 CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino. Metodologia científica. 5.ed. [S.l.]: 
Atlas, 2006. 214 p. 

Bibliografia Complementar 

 DEMO, Pedro. Introdução à metodologia da ciência. São Paulo: Atlas, 2013. 
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522466030>.   
Acesso em: 24 out. 2020. 

 DEMO, Pedro. Praticar ciência: metodologias do conhecimento científico. São 
Paulo: Saraiva, 2011.  Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502148079>.  Acesso em: 
24 out. 2020. 

 MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. São 
Paulo: Atlas, 2019. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597010770>. Acesso em: 24 
out. 2020. 

 LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A.;. Metodologia científica.  São Paulo: Atlas, 2017. 
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597011845>.  
Acesso em: 24 out. 2020. 

 SANTOS, J. A.; PARRA FILHO, D. Metodologia científica. São Paulo: Cengage 
Learning, 2011. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522112661 >.  Acesso em: 
24 out. 2020. 
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Eletivas 

 

DISCIPLINA: LIBRAS – LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS 

Carga Horária: 33,3 horas 

Ementa: Contexto histórico da Língua de Sinais no Brasil. Aspectos legais que reconhecem 
a Libras como língua. Conceituação e estruturação da língua de sinais – Libras. A 
importância da Libras para o surdo. Sistema de classificação da Libras e classificadores. 
Principais parâmetros da Libras. Alfabeto manual, pronomes, substantivos, verbos e 
construção frasal; numerais ordinais e cardinais; quantidade; sistema monetário; calendário 
(noção de tempo); formas geométricas e orientação espacial no emprego da Libras. O 
processo de formação de palavras (sinais) na Libras. 

Bibliografia básica: 

 GESSER, A. Libras?: Que língua é essa? Crenças e preconceitos em torno da 
língua de sinias e da realidade surda. São Paulo: Parábola Editorial, 2017. 

 GOLDFELD, M. A criança surda: linguagem e cognição numa perspectiva 
sociointeracionista. São Paulo: Ed. Plexus, 2002.  

 QUADROS, R. M. de; KARNOPP, L. B. Língua de sinais brasileira: estudos 
linguísticos. Porto Alegre: Artmed, 2007. 

Bibliografia Complementar: 

 BOTELHO, Paula. Linguagem e letramento na educação dos surdos: Ideologias e 
práticas pedagógicas. Belo Horizonte. Autêntica Editora. 2015. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582179314>. Acesso em: 24 
out. 2020. 

 MOURA et al., M. Cecília de. Educação para surdos: Práticas e perspectivas II. São 
Paulo. Editora Santos. 2011. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-412-0043-1>. Acesso em: 
24 out. 2020. 

 PACHECO, J. Pequeno dicionário de surdos em educação. Porto Alegre. Artmed. 
2009. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536320731>. Acesso em: 24 
out. 2020. 

 QUADROS, R. Müller de. Educação de Surdos: A aquisição da linguagem. Porto 
Alegre. Artmed. 2008. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536316581z>. Acesso em 30 
jan. 2019. 

 QUADROS, R. Müller de; CRUZ, C. Rebello. Língua de Sinais: Instrumentos de 
Avaliação. Porto Alegre. Artmed. 2011. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536325200>. Acesso em: 24 
out. 2020. 

 QUADROS, R. Müller de; KARNOPP, L. Becker. Língua de Sinais Brasileira: 
Estudos Linguísticos. Porto Alegre. Artmed. 2007. Disponível em: 
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<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536311746>. Acesso em: 24 
out. 2020. 

DISCIPLINA: ALVENARIA ESTRUTURAL 

Carga Horária: 33,3 horas 

Ementa: Apresentação histórica, materiais componentes, resistências dos elementos, 
cálculo estrutural, projeto de alvenaria, execução e controle e patologias. 

Bibliografia Básica: 

 PARSEKIAN, A. Guilherme. Parâmetros de Projeto de Alvenaria Estrutural com 
Blocos de Concreto. São Paulo: ABCP, 2012. 

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

 Mohamad, Gihad; Machado, Diego Willian Nascimento; Jantsch, Ana Cláudia Akele. 
Alvenaria estrutural: Construindo o conhecimento. São Paulo: Blucher, 2017. 
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521211037>. 
Acesso em: 24 out. 2020. 

Bibliografia Complementar: 

 SALGADO, Júlio César Pereira. Estruturas na construção civil. 1ª Edição. São 
Paulo, Saraiva. 2014. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536518671>. Acesso em: 24 
out. 2020. 

 CUNHA, Alessandra M; et al. Construção Civil. Porto Alegre. SAGAH. 2017. 
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595020498>. 
Acesso em: 24 out. 2020. 

 MOLITERNO, Antônio. Caderno de estruturas em alvenaria e concreto simples. São 
Paulo. Blucher. 1995. Disponível em:  
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521216575>. Acesso em: 24 
out. 2020. 

 PINHEIRO, A. C. F. B; CRIVELARO, M. Tecnologia de obras e infraestrutura. 1ª ed. 
São Paulo: Saraiva, 2014. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536518800>. Acesso em: 23 
out. 2020. 

 PINHEIRO, Antônio Carlos da Fonseca Bragança; CRIVELARO, Marcos. Qualidade 
na Construção Civil. São Paulo. Érica. 2014. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536518787>. Acesso em: 23 
out. 2020. 

DISCIPLINA: TÉCNICAS CONSTRUTUIVAS 

Carga Horária: 33,3 horas 

Ementa: Introdução. Componentes do projeto. Canteiro de serviço. Estudo do solo e 
movimento de terra. Fundações. Elementos estruturais. Elementos de vedação e divisórios. 
Esquadrias. Pintura. Aparelhos de amarração. Elementos de circulação dos edifícios. 
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Orçamento de edificações. Cronogramas de obras. Impermeabilização. Proteção dos 
edifícios. Acabamento final da construção. Instalações de proteção contra incêndio. 

Bibliografia Básica: 

 AZEREDO, H. A. de. O edifício até sua cobertura. São Paulo: Edgard Blucher, 2015. 
 BORGES, A. C. Prática das pequenas construções. São Paulo: Edgard Blucher, 

2017. 
 SALGADO, J. C. P. Técnicas e práticas construtivas para edificações. 4ª ed. São 

Paulo: Erica, 2018. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536528496>. Acesso em: 23 
out. 2020. 

Bibliografia Complementar: 

 ALLEN, E; IANO, J. Fundamentos da engenharia de edificações: materiais e 
métodos. 5ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2013. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582600788>. Acesso em: 23 
out. 2020. 

 HALPIN, D. W; WOODHEAD, R. W. Administração da construção civil. 2ª ed. Rio de 
Janeiro: LTC, 2017. Disponível em: 
< https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-216-2494-3>. Acesso em: 
23 out. 2020. 

 PEURIFOY, R. L. Planejamento, equipamentos e métodos para a construção civil. 
8ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2015. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580555301>. Acesso em: 23 
out. 2020. 

 PINHEIRO, A. C. F. B; CRIVELARO, M. Tecnologia de obras e infraestrutura. 1ª ed. 
São Paulo: Saraiva, 2014. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536518800>. Acesso em: 23 
out. 2020. 

 SALGADO, Júlio César Pereira. Estruturas na construção civil. 1ª Edição. São 
Paulo, Saraiva. 2014. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536518671>. Acesso em: 23 
out. 2020. 

DISCIPLINA: SEGURANÇA DAS ESTRUTURAS EM SITUAÇÃO DE INCÊNDIO 

Carga Horária: 33,3 horas 

Ementa: Conceitos de segurança contra incêndio; Normas, regulamentos e leis; Combustão 
e noções elementares de transferência de calor; Comportamento do incêndio em 
compartimentos; Curvas do incêndio-padrão; Tempo requerido de resistência ao fogo e 
método de tempo equivalente; Isolamento térmico e estanqueidade; Noções de medidas 
urbanísticas e arquitetônicas; Compartimentação horizontal e vertical; Estruturas de 
concreto em situação de incêndio; Estruturas de aço em situação de incêndio; Estruturas 
mistas de aço e concreto em situação de incêndio. 

Bibliografia Básica: 



69 
 

 REAL, P. V. Incêndio em Estruturas Metálicas, Cálculo Estrutural. Edições Orion, 
2003. 

 SILVA, V. P. Estruturas de Aço em Situação de Incêndio. Editora Zigurate. São 
Paulo, 2001. 

 SILVA, V. P.  Projeto de Estruturas de Concreto em Situação de Incêndio. Editora 
Blucher. SãoPaulo, 2012. 

Bibliografia Complementar: 

 BOTELHO, M. H. C.; FERRAZ, N. N. Concreto Armado: eu te amo – Vai pra obra. 
São Paulo: Edgard Blucher, 2018. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788521209966>. Acesso em: 23 
out. 2020. 

 GARRISON, Philip. Fundamentos de estrutura. Porto Alegre: Bookman, 2018. 
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582604816>. 
Acesso em: 23 out. 2020. 

 PILOTTO NETO, Egydio. Caderno de receitas de concreto armado: lajes. Rio de 
Janeiro. LTC. 2018. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788521634652>. Acesso em: 23 
out. 2020. 

 PINHEIRO, A. C. F. B; CRIVELARO, M. Tecnologia de obras e infraestrutura. 1ª ed. 
São Paulo: Saraiva, 2014. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536518800>. Acesso em: 23 
out. 2020. 

 SALGADO, Júlio César Pereira. Estruturas na construção civil. 1ª Edição. São 
Paulo, Saraiva. 2014. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536518671>. Acesso em: 23 
out. 2020. 
 

1.5 Conteúdos curriculares 

 

De acordo com a Resolução Nº2 de 24 de abril de 2019 da CNE/CES, a qual institui 

as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia, todas as 

habilitações de Engenharia devem contemplar os seguintes conteúdos básicos, dentre 

outros: Administração e Economia; Algoritmos e Programação; Ciência dos Materiais; 

Ciências do Ambiente; Eletricidade; Estatística; Expressão Gráfica; Fenômenos de 

Transporte; Física; Informática; Matemática; Mecânica dos Sólidos; Metodologia Científica e 

Tecnológica; e Química. Ainda, as diretrizes enfatizam que além desses conteúdos básicos, 

o curso de Engenharia deve explicitar os conteúdos específicos e profissionais.  

O curso de Engenharia Civil do UNIPTAN foi distribuído em 10 semestres e os 

conteúdos curriculares são divididos em básicos e profissionais e específicos. Esses 

conteúdos curriculares foram estruturados considerando-se as Diretrizes Curriculares 
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Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia e observando-se o contexto atual do 

exercício da profissão para avaliar as demandas regionais e nacionais do mercado de 

trabalho. Eles são alocados de modo pedagógico nos semestres, isto é, objetiva o 

desenvolvimento das competências e habilidades que o curso se propõe a desenvolver nos 

alunos de maneira gradual ao longo da sua formação acadêmica. 

Acrescenta-se que, em cumprimento à Resolução Nº1 de 17 de Junho de 2004, 

referente à Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 

Afrobrasileira e Africana, é política da instituição oferecer o componente curricular Direitos 

Humanos e Diversidade, no qual são abordados temas que levam o discente à reflexão 

acerca desse contexto. Ainda, em cumprimento ao Decreto Nº 5626 de 22 de dezembro de 

2005 a disciplina de LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) é ofertada como eletiva aos alunos 

e, em cumprimento à Lei Nº 9.795 de 27 de abril de 1999, ao Decreto Nº 4281 de junho de 

2002 e à Resolução Nº2 de 15 de junho de 2012, é ofertado um componente curricular 

relacionado ao meio ambiente e a sustentabilidade. Ademais, ressalta-se que todos os 

temas supracitados são abordados de maneira transversal no curso de Engenharia Civil 

mediante atividades de extensão e complementares.  

 

1.6 Metodologia 

 

A definição da metodologia a ser empregada no processo de ensino-aprendizagem 

fica a critério dos docentes, mas sob orientação da coordenação, partindo dos aportes 

filosóficos do Projeto Pedagógico do Curso e contextualizada com o da instituição. No 

UNIPTAN, considera-se que o fenômeno do conhecer e aprender demanda reflexões 

múltiplas e distintas que partem de uma análise teórica, isto é, uma metodologia não se 

resume em transmitir conhecimento ou aprofundá-lo, mas deve criar condições do aluno 

pensar criticamente sobre o conteúdo proposto, realizando análises, estabelecendo críticas, 

interpretações, sabendo comparar e interagir com as demais disciplinas do Curso. Mediante  

uma metodologia interacionista e interdisciplinar o aluno será capaz de construir problemas 

e superar o patamar da simples identificação. 

Os docentes do Curso de Engenharia Civil do UNIPTAN devem fazer uso da 

metodologia mais adequada à elaboração e transmissão do conteúdo programático de cada 

atividade, ou das diferentes etapas deste, valendo-se dos recursos disponibilizados pela 

instituição. Os docentes devem ter a habilidade de preparar o aluno para a atividade 
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profissional, com base nos quatro pilares da educação: aprender a conhecer, aprender a 

fazer, aprender a conviver e aprender a ser. 

No aprender a conhecer, devem combinar a cultura geral com o aprofundamento de 

disciplinas/atividades específicas, fazendo uso das oportunidades oferecidas pela educação 

ao longo da vida. 

No aprender a fazer, o discente deve ser preparado a enfrentar numerosas e diversas 

situações através das competências desenvolvidas e do trabalho em equipe. 

No aprender a conviver, devem ser trabalhadas as interdependências, as 

individualidades, o pluralismo, enfatizando o desenvolvimento de projetos comuns e a 

administração de conflitos. 

Por último, no aprender a ser, desenvolver as potencialidades de cada indivíduo, 

como memória, raciocínio, sentido estético, capacidades físicas, buscando o 

desenvolvimento da personalidade, da capacidade de autonomia, de discernimento e de 

responsabilidade pessoal. 

A articulação entre a teoria e a prática permeia o processo pedagógico no curso de 

Engenharia Civil, que integra as práticas de ensino-aprendizagem com as atividades de 

iniciação científica e de extensão, desde o início da formação profissional. Para tanto, orienta 

e viabiliza, no fazer pedagógico, a construção e a organização do conhecimento, visando 

sempre ao bom aprendizado do aluno. 

Em conformidade com os propósitos da instituição, o curso de Engenharia  Civil 

estabelece metodologias de ensino e de aprendizagem que orientam para a criatividade, 

para a criticidade, para a autonomia, para a busca constante de investigação, em que o 

movimento ação-reflexão-ação possibilita ultrapassar o conhecimento do senso comum, de 

modo a: 

 Proporcionar um espaço dialógico de ensino-aprendizagem em que o aluno participe 

de modo ativo, sendo corresponsável por sua formação; 

 Desenvolver, na sala de aula, um ambiente saudável de discussões em que a 

criticidade seja vista de forma positiva, como um meio para desenvolver a autocrítica 

e o consequente crescimento de ambos, professor e aluno; 

 Possibilitar o aprofundamento de práticas de leitura e de escrita acadêmicas; 

 Proporcionar a articulação entre teoria e prática; 

 Possibilitar e intensificar o uso e o domínio de laboratórios e tecnologias em geral. 

 



72 
 

A instituição adota também procedimentos de metodologias de aprendizagem ativa, 

através da qual o aluno é sujeito do processo ensino-aprendizagem. Para isso, o UNIPTAN 

conta com uma sala especial para prática dessa metodologia, em convênio com uma 

empresa especializada no ramo. 

Dentro da metodologia de aprendizagem ativa são utilizadas unidades de ensino 

específicas para alguns conteúdos curriculares, que constam de: desafio (problem based 

learning - PBL), infográfico, conteúdos de livro, atividades práticas, dicas do professor, banco 

de questões, etc. 

O foco da metogologia ativa é o aluno como protagonista do seu ensino, 

comprometendo-se com seu aprendizado, e o professor se torna um facilitador. As aulas são 

colaborativas e trazem discussões para os encontros com o professor. Os encontros 

presenciais tornam-se um espaço para os alunos trabalharem com problemas, avançarem 

conceitos e se envolverem na aprendizagem colaborativa. 

 

1.7 Estágio curricular supervisionado 

 

 O discente do curso de Engenharia Civil do UNIPTAN deverá realizar, no mínimo, 280 

horas de estágio curricular supervisionado obrigatório, o qual poderá ser realizado a partir 

do 6º período. A matriz curricular do curso contempla as 280 horas nas cinco disciplinas a 

seguir: 

 Estágio 1: 45 horas 

 Estágio 2: 45 horas  

 Estágio 3: 45 horas 

 Estágio 4: 45 horas 

 Estágio Supervisionado: 100 horas 

 Para que o estágio curricular supervisionado obrigatório seja validado pelo 

coordenador de estágio do curso, o aluno deverá entregar: 

 Relatório semestral enquanto estiver realizando o estágio, conforme modelo 

disponibilizado pela coordenação; 

 Avaliação do estágio realizada pelo profissional responsável pelo 

acompanhamento do aluno na empresa, conforme modelo disponibilizado pela 

coordenação; 

 Cópia  do termo de compromisso assinado entre o UNIPTAN e a empresa. 
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 Segundo a Resolução Nº 1.010 de 22 de agosto de 2005 do sistema CREA/CONFEA, 

as áreas para realização do estágio supervisionado do Curso de Engenharia Civil devem 

estar em conformidade com o exercício da profissão, sendo elas: 

 Construção Civil; 

 Sistemas Estruturais; 

 Geotecnia; 

 Transportes; 

 Hidrotecnia; 

 Saneamento Básico; 

 Tecnologia Hidrossanitária; 

 Gestão Sanitária do Ambiente; 

 Recursos Naturais; 

 Recursos Energéticos; 

 Gestão Ambiental. 

 

 No período de isolamento social decorrente da pandemia do coronavírus (covid-19), as 

atividades práticas do Curso foram suspensas a partir do mês de março/2020, em estrito 

atendimento às recomendações dos órgãos nacionais e internacionais da educação e da 

saúde. Essa suspensão deu-se a partir da publicação da Portaria MEC nº 343 de 17 de 

março de 2020, alterada pela Portaria MEC nº 345 de 19 de março de 2020, além do Decreto 

Municipal de São João del-Rei nº 8.604 de 21 de março de 2020 e da Deliberação do 

Governo do Estado de Minas Gerais nº 18 de 22 de março de 2020. 

 A consolidação das atividades presenciais passíveis de retorno e as que se mantêm até 

o final do período da pandemia deu-se em observância ao que preceitua a Portaria MEC nº 

544 de 16 de junho de 2020, a partir da qual o Curso se reorganizou em termos de atividades 

práticas, enquanto as teóricas não foram alvo de interrupção devido ao sistema remoto 

adotado pelo UNIPTAN, implementado imediatamente no início do isolamento social. 

 Nesse contexto, o Curso de Engenharia Civil, através do seu Núcleo Docente 

Estruturante, realizou adequações em seu Regulamento de estágio curricular 

supervisionado, com os objetivos de:  

a) garantir a segurança em termos de saúde pública do seu alunado e dos indivíduos com 

quem eles mantivessem contato;  
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b) adaptar à situação vigente, convertendo parte das atividades presenciais em atividades 

remotas, contribuindo com a prestação de serviços à comunidade em meio à situação de 

calamidade pública instaurada;  

c) dar continuidade à formação do seu alunado, na medida do estabelecido pela legislação 

e pelas orientações dos órgãos públicos de educação e de saúde. 

 A seguir, serão apresentados o Regulamento do estágio curricular supervisionado do 

Curso, em vigor antes da pandemia, e logo após as alterações realizadas no mesmo em 

função do período de isolamento social.  

 

1.7.1 Regulamento do estágio curricular supervisionado 

 

CAPÍTULO I 
DAS DEFINIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1o O presente Regulamento tem por finalidade normatizar as atividades relacionadas 

com o Estágio Supervisionado em Engenharia Civil (Lei n° 11.788, de 25 de setembro de 

2008). 

CAPÍTULO II 

DA DEFINIÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO E SEUS OBJETIVOS 

 

Art. 2o O Estágio Supervisionado consiste na aplicação de conhecimentos teóricos e 

humanos adquiridos pelos alunos em atividades práticas ou pesquisas relacionadas à 

Engenharia Civil. 

Art. 3o O Estágio Supervisionado tem por objetivos: 

I. buscar a integração do Curso de Engenharia Civil do UNIPTAN com organizações 

profissionais, sociais, sindicais, entre outras, ligadas à área de formação do corpo 

discente; 

II. servir como mapeamento da realidade profissional, aproximando os conhecimentos 

acadêmicos da prática de mercado; 

III. estimular, através da “aprendizagem voltada para o aprender”, o interesse dos alunos 

pelas atividades de docência, incentivando o “aprender a ensinar”; 

IV. buscar colocação profissional junto ao mercado de trabalho em Engenharia Civil, de 

acordo com a área de interesse do aluno e formação proporcionada pelo Curso; 

V. promover a integração da IES / Curso com organizações da comunidade.  
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CAPÍTULO III 

PRESSUPOSTOS BÁSICOS 

 

Art. 4º - Pressupostos básicos 

 O Aluno é o centro do processo de Estágio Curricular Supervisionado, considerado 

em todos os momentos como ser humano em formação e cidadão consciente de seus 

direitos e deveres. 

 O Estágio Curricular Supervisionado é atividade propiciadora de experiências sociais, 

profissionais e culturais necessárias à complementação da educação do profissional 

oriundo do UNIPTAN. 

 Toda a ação curricular voltada ao Estágio Curricular Supervisionado terá como 

referência básica os objetivos e as diretrizes propostas pelo Projeto Pedagógico do 

Curso de Engenharia Civil do UNIPTAN. 

 O Estágio Curricular Supervisionado será planejado, organizado, orientado e 

avaliado, em todos os seus detalhes, pela ação conjunta do Coordenador de Estágio, 

Coordenador do Curso de Engenharia Civil e do Coordenador de Apoio ao Estudante 

do UNIPTAN. 

CAPÍTULO IV 

AGENTES DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO: 

 

Art. 5º - São agentes do estágio curricular supervisionado: 

 ESTAGIÁRIO é o aluno regularmente matriculado no Curso de Engenharia Civil do 

UNIPTAN. 

 Para a realização do estágio obrigatório, o aluno deverá estar regularmente 

matriculado a partir do 6º período e ter o Termo de Compromisso de estágio 

devidamente assinado pela empresa e pelo UNIPTAN.  

 EMPRESA CONCEDENTE é a organização que recebe alunos como estagiários. É 

importante ressaltar que a concessão de oportunidade de estágio não cria vínculo 

empregatício. A empresa deverá firmar convênio de cooperação mútua com 

UNIPTAN. 
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CAPÍTULO V 

DA CARGA HORÁRIA DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

Art. 6o – Sobre a carga horária do estágio supervisionado: 

I. O Estágio Supervisionado é atividade obrigatória, totalizando 280 (duzentos e oitenta 

horas) podendo ser cumpridas a partir do 6º Período, distribuídas conforme matriz 

curricular. 

II. A duração do Estágio, na mesma Concedente, não pode ser superior a 2 (dois) anos, 

nos termos da Legislação Regulamentadora pertinente. 

III. A jornada de atividade em estágio será definida de comum acordo entre a instituição 

de ensino, a parte concedente e o aluno estagiário ou seu representante legal, 

devendo constar do termo de compromisso ser compatível com as atividades 

escolares e não ultrapassar 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, no 

caso de estudantes do ensino superior (Lei n. 11788, de 25 de setembro de 2008). 

 

CAPÍTULO VI 

PROCEDIMENTOS INICIAIS DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

Art. 7º Os documentos introdutórios ao Estágio Supervisionado em organização externa 

deverão ser apresentados de uma só vez ao Orientador de Estágio do Curso de Engenharia 

Civil, constando de: 

a. Ficha de Inscrição, devidamente preenchida; 

b. Cópia do Termo de Compromisso de Estágio assinado pela organização cedente e 

pela IES, ou cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social do aluno 

com o registro do contrato de trabalho em empresa. 

c. Os casos de alunos trabalhadores da construção civil com carteira assinada, o estágio 

poderá ser formalizado através do Termo de Compromisso de estágio assinado entre 

a IES e o engenheiro Responsável Técnico (RT) da obra, além da apresentação do 

CNO - Cadastro Nacional de Obras (Antigo CEI - Cadastro Específico da Obra) e ART 

(Anotação de Responsabilidade Técnica) de execução da obra.  
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CAPÍTULO VIII 

METODOLOGIA 

 

Art. 8º - Quanto à atividade de estágio, fica estabelecido o seguinte: 

a. O Estágio Curricular Supervisionado é realizado mediante o apoio de um Orientador 

de Estágio, respeitados os pré-requisitos dos conteúdos e da carga horária da 

habilitação. As atividades de Estágio Curricular Supervisionado deverão ser 

planejadas, organizadas, desenvolvidas, acompanhadas e avaliadas em parceria 

entre o Orientador, Supervisor e o Estagiário. 

b. O Estágio Curricular Supervisionado será desenvolvido nas Empresas Concedentes 

que mantenham Convênio com o UNIPTAN, através de um Acordo de Cooperação 

Mútua e Termo de Compromisso, específico para o estágio em questão. 

c. O convênio estabelecido no parágrafo anterior, bem como um Termo de 

Compromisso de Estágio, firmado entre Empresa Concedente, o Aluno e o UNIPTAN, 

especificará as condições básicas a serem observadas pelas partes envolvidas.  

 

CAPÍTULO IX 

DAS RESPONSABILIDADES E COMPETÊNCIAS DO SUPERVISOR DE ESTÁGIO 

 

Art. 9º A orientação geral do Estágio Supervisionado ficará a cargo de um professor do 

Curso, devidamente qualificado, que será indicado pelo Coordenador do Curso e ficará a 

seu cargo a orientação e acompanhamento dos Supervisores de Estágio. 

Art. 10º Aos orientadores de Estágio Supervisionado compete: 

 I - Assistir aos alunos nas atividades pertinentes aos Estágios; 

II - Realizar o levantamento de empresas onde os estudantes possam estagiar; 

III - Oficiar às Organizações, consultando-as sobre o interesse em receberem estagiários; 

IV - Encaminhar o Termo de Compromisso a ser assinado pelo estagiário, pelo responsável 

da instituição e/ou organização, pela IES; 

V - Convocar, sempre que necessárias reuniões com os alunos; 

VI - Manter atualizado um arquivo, onde constem os dados de identificação dos alunos em 

fase de estágio e os relatórios de acompanhamento e conclusão do estágio. 
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CAPÍTULO X 

DA SUPERVISÃO DO ESTÁGIO EM ORGANIZAÇÃO EXTERNA 

 

Art. 11º O aluno, quando estagiário em organização externa, deverá ter um Supervisor no 

local, devidamente habilitado, responsável pelo acompanhamento de suas atividades. 

Art. 12º Na seleção das Organizações para o Estágio Supervisionado deverão ser 

observadas as seguintes condições: 

a. Possuir condições de supervisão para prestar a necessária assistência ao estagiário; 

b. Aceitar o estagiário como aluno e não como profissional; 

c. Estabelecer um plano específico para o estágio onde estejam delimitadas as 

atividades de Estágio Supervisionado; 

d. Oferecer condições de ambiente físico adequadas à formação técnica;  

e. Considerar o estagiário em sua individualidade, levando-o à integração na equipe, 

respeitando-o como pessoa.                          

          

CAPÍTULO XI 

DAS RESPONSABILIDADES DOS ALUNOS EM FASE DE REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO 

 

Art. 13º São responsabilidades do estagiário durante o estágio: 

a. Conhecer a legislação específica do estágio supervisionado, seus objetivos e este 

Regulamento; 

b. Comparecer ao local do estágio nos dias e horários programados; 

c.  Frequentar as reuniões convocadas pelo orientador de Estágio Supervisionado; 

d. Cumprir o calendário divulgado pelo orientador de Estágio Supervisionado para 

apresentações dos relatórios de acompanhamento do Estágio; 

e. Entregar ao orientador de Estágio Supervisionado os relatórios de Estágio para 

avaliação e aprovação; 

f. Procurar manter a boa imagem da Instituição junto à organização cedente do estágio, 

vivenciando a ética profissional. 
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g. Manter o mais estrito sigilo sobre informações reservadas relacionadas à organização 

cedente, mesmo que esta não seja enquadrada em informação sigilosa ou 

estratégica. 

h. Caso a duração do estágio se estenda por mais de um semestre, o aluno deverá 

entregar relatórios semestrais conforme modelo repassado pelo orientador de 

estágio. 

CAPÍTULO XII 

DA AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

Art. 14º. Considera-se aprovado no Estágio Supervisionado, o aluno que apresentar toda 

documentação ao orientador de Estágio para registro de grau obtido. 

 Entrega de relatório semestral enquanto o aluno estiver realizando estágio,  conforme 

modelo disponibilizado pela coordenação 

 Entrega da avaliação do estágio realizado pelo profissional responsável pelo 

acompanhamento do aluno na empresa, conforme modelo disponibilizado pela 

coordenação 

 Entrega de uma cópia do termo de compromisso assinado entre IES e empresa 

Art. 15º. Para efeito de avaliação de Estágio Supervisionado, serão atribuídas notas de 0 

(zero) a 100 (cem) pontos aos relatórios: 

§ Será considerado aprovado o aluno que obtiver nota igual ou superior a 70 (setenta) 

pontos. 

Art. 16º. O aluno que não entregar os relatórios do Estágio nos prazos estipulados ou não 

participar das atividades estabelecidas pelo orientador do Estágio Supervisionado, sem 

motivo justificado na forma da legislação em vigor, estará automaticamente reprovado.  

Art. 17º. O aluno que for reprovado na disciplina de Estágio deverá cumprir no próximo 

semestre a carga horária do estágio. 

 

 

1.7.2 Regulamento especial do estágio curricular supervisionado para o período da 

pandemia do covid-19 

 

Objetivando o desenvolvimento teórico, prático e humano de aprendizado que o 

estágio proporciona aos alunos, o Curso de Engenharia Civil tomou medidas de forma a 
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garantir a continuidade das atividades junto às empresas, tendo como primeira meta a 

segurança do aluno. 

Assim sendo, primeiramente os alunos foram instruídos sobre as medidas de 

segurança sanitária que são convergentes às determinações da instituição, da OMS 

(Organização Mundial da Saúde) e dos órgãos nacionais de saúde e, posteriormente, 

elaboraram um Termo Declaratório no qual eles e as suas respectivas empresas 

concedentes do estágio se declaram cientes de que, ante o período de pandemia da Covid-

19, estão seguindo todos os protocolos de biossegurança necessários para a mitigação dos 

riscos de contágio e transmissão do coronavírus.  

 Outra ação proposta pelo curso de Engenharia Civil foi a possibilidade do 

desenvolvimento da atividade de estágio supervisionado na modalidade “homeoffice”, de 

forma integral ou híbrida. Nesta, o aluno e a empresa definiam as atividades a serem 

desenvolvidas e, quando necessário e seguindo os mesmos protocolos, eram realizadas 

visitas à empresa a fim de desenvolver atividades presenciais. Para esse modelo os alunos 

também elaboraram um Termo Declatório assinados por eles e suas respectivas empresas 

afirmando tal compromisso. 

 

1.8 Estágio curricular supervisionado – relação com  a rede de escolas da educação básica 

 

Este item não se aplica ao curso em questão. 

 

1.9 Estágio curricular supervisionado – relação teoria e prática  

 

Este item não se aplica ao curso em questão. 

 

1.10 Atividades complementares 

 

 As atividades complementares são as ações realizadas no âmbito do ensino, da 

pesquisa e da extensão como forma de aprofundamento em aspectos acadêmicos e 

culturais do aluno, adicionando à sua formação regular informações e vivências que dão 

suporte à consecução dos objetivos previstos para o Curso e à formação de um perfil de 

egresso desejado. 
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 O Curso de Engenharia Civil desenvolve e gerencia as atividades complementares em 

consonância com o Regulamento que segue abaixo, elaborado pela Núcleo Docente 

Estruturante e devidamente aprovado pelo Colegiado de Curso, após as deliberações 

cabíveis. 

 

1.10.1 Regulamento das atividades complementares 

 

Tratando-se de componente curricular obrigatório do Curso de Engenharia Civil, as 

Atividades Complementares dispõem de regulamento próprio, que é apresentado a seguir: 

Art. 1º – As Atividades Complementares integram a parte flexível do currículo do Curso de 

Graduação em Engenharia Civil, ministrado pelo UNIPTAN, sendo o seu integral 

cumprimento indispensável para a obtenção do diploma de bacharel em Engenharia Civil. 

Art. 2º – As Atividades Complementares são coordenadas por um docente integrante do 

curso, designado pelo Coordenador de Curso, ou pelo próprio Coordenador de Curso. 

Art. 3º – A carga horária total desse componente curricular obrigatório poderá ser cumprida 

nas seguintes modalidades:  

I) Atividades de ensino: 

II) Atividades de pesquisa: 

III) Atividades de extensão: 

IV) Atividades culturais: 

§ Único – O aluno deverá cumprir a carga horária em pelo menos 3 (três) das 

modalidades listadas no Art. 4º. 

 

Art. 4º – Para efeito de contagem da carga horária de Atividades Complementares para cada 

aluno, levando-se em conta o objetivo da inserção do discente em eventos diversificados, 

será considerada a relação apresentada abaixo entre o tipo de atividade e a carga horária 

máxima computada respectivamente para a mesma: 
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Atividades Descrição Carga horária Registro 

1 - Iniciação 
Científica 

(com ou sem 
bolsa) 

Participação em 
projetos de pesquisa 
de cunho cientifico ou 

pesquisas não 
acadêmicas de 

iniciativa do aluno, 
devidamente 

orientadas por 
professores ou 

pesquisadores, com 
ou sem bolsa. 

Cada 320 h 
correspondem a 

50 h ou 
proporcional. 

Declaração 
comprobatória e 

resumo de atividades 
com parecer do 

orientador. 

2 - Visitas 
técnicas 

Participação em 
visitas técnicas 

realizadas na área de 
Engenharia Civil ou 

áreas afins. 

Cada visita 
corresponde a 8h. 

Declaração 
comprobatória emitida 

pelo professor ou 
Instituição promotora. 

3 - Participação 
em Projetos de 

Extensão 

Participação em 
projetos de extensão 

universitária. 

 

Cada 320 h 
correspondem a 

50 h ou 
proporcional. 

Declaração 
comprobatória da 

Instituição assinada 
pelo responsável pela 
orientação do projeto. 

4 - Voluntariado 
Participação como 

voluntário. 

Cada 20 h 
corresponde a 10 

h. 

 

Declaração ou 
certificado oficial de 
participação emitido 

pela entidade 
promotora, contendo o 

nome do evento, da 
entidade promotora, 
data de realização. 

5 - Participação 
em Eventos  

Participação em 
seminários, 
congressos, 

encontros, palestras, 
conferências, 

simpósios e atividades 
similares na área de 
Engenharia Civil e 

áreas afins. 

Cada dia de 
evento 

corresponde a 4h. 

Declaração ou 
certificado oficial de 
participação emitido 

pela entidade 
promotora, contendo o 

nome do evento, da 
entidade promotora, 
data de realização. 

6 - Participação 
na organização 

de Eventos  

Participação na 
organização de 

seminários, 
congressos, 

Cada 160 h 
correspondem a 

Declaração 
comprobatória e 

resumo de atividades 
com parecer do 
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Atividades Descrição Carga horária Registro 

 encontros, palestras, 
conferências, 

simpósios e atividades 
similares na área de 
Engenharia Civil e 

áreas afins 

30 h ou 
proporcional. 

 

organizador do 
evento. 

 

7 - Monitoria 

Participação em 
programas de 

Monitorias do Curso 
de Engenharia Civil, 

ou de outros cursos do 
IPTAN, com ou sem 

bolsa. 

Cada semestre 
letivo 

corresponde a 30 
h. 

Declaração 
comprobatória da 

Instituição assinada 
pelo orientador. 

 

 

8 - Apresentação 
de Trabalhos em 

Eventos  

Apresentação de 
trabalhos em 
seminários, 
congressos, 
encontros, 

conferências, 
simpósios e atividades 
similares na área de 
Engenharia Civil e 

áreas afins. 

Cada 
apresentação de 

trabalho 
corresponde a 20 

h. 

Certificado oficial 
emitido pela entidade 
promotora, contendo o 

nome do evento, da 
entidade promotora, 

nome do apresentador 
do trabalho, data de 
realização e o título 

9 - Publicação 
em Eventos 

Publicação de 
trabalhos em Anais de 

eventos e outras 
publicações 

reconhecidas na área 
técnico cientifica. 

Cada publicação 
de trabalho 

corresponde a 20 
h. 

Cópia do trabalho 
publicado, com 

conteúdo relacionado 
a área de Engenharia 

Civil e áreas afins. 

10 - Estágio 
Supervisionado  

Estágios voluntários 
ou remunerados, 

realizados em 
instituições com 
afinidade com o 

campo de formação 
na área de Engenharia 

Civil 

Subtraída a carga 
horária mínima de 

estágio 
obrigatório, cada 

320 h 
correspondem a 

20 h ou 
proporcional. 

(limitado a 50% 
das horas 

complementares) 

Contrato de estágio 
devidamente assinado 

pelo Supervisor de 
Estágio. 
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Atividades Descrição Carga horária Registro 

11 - Cursos de 
idiomas 

Participação em 
cursos de idiomas 

estrangeiros. 

Cada semestre 
letivo equivale a 

10 h. 

Certificado da 
instituição promotora 

do curso. 

 

12 - Participação 
em empresas 

juniores e outras 
atividades 

empreendedoras 

Participação em 
Empresas Juniores e 

outras atividades 
empreendedoras. 

 

Cada 320 h 
correspondem a 

30 h ou 
proporcional. 

 

Declaração 
comprobatória da 
participação nas 

reuniões, 
acompanhada de 

relatório contendo as 
atividades do 

semestre, assinado 
pelo responsável pela 

empresa Junior ou 
atividades 

empreendedoras. 

13 - Cursos de 
aperfeiçoamento 

profissional e 
atualização 

universitária 

Participação em 
cursos que visam a 
complementação de 

conteúdos 
curriculares, métodos 

e técnicas de 
pesquisa, oficinas e 
outros temas afins 
com a formação do 
Engenheiro Civil. 

Cada 1 h 
corresponde a 1 

h. 

 

Certificado de 
conclusão do curso, 

devidamente assinado 
pela Instituição. 

14 - Ministrar 
atividades 

extracurriculares 

Ministrar cursos, 
minicursos, palestras, 
oficinas, dentre outros, 

que abordem temas 
específicos e temas 

afins com a formação 
do Engenheiro Civil. 

Cada 1 h 
corresponde a 1 

h. 

 

Certificado 
devidamente assinado 

pela Instituição. 

 

Art. 5º – Todas as atividades realizadas, bem como a participação como ouvinte nas 

atividades previstas como tal, devem ser comprovadas na forma de declarações, 

certificados, históricos ou similares, bem como relatórios quando for o caso. 
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Art. 6º – O aluno deve cumprir, entre o primeiro e o último período do Curso de Engenharia 

Civil a carga horária total de 144 (cento e quarenta e quatro) horas de Atividades 

Complementares, nos termos estabelecidos no presente Regulamento. 

§ Único – O não cumprimento da carga horária mínima estabelecida para as Atividades 

Complementares acarretará automaticamente a necessidade de posterior rematrícula do 

aluno em alguma disciplina do curso, ainda não cursada pelo mesmo, para que dê 

continuidade ao vínculo estudantil com o UNIPTAN e complemente a carga horária 

necessária dessas atividades. 

Art. 7º – Cabe ao Coordenador das Atividades Complementares orientar o aluno quanto à 

frequência e à certificação das mesmas. 

Art. 8º – O Curso de Engenharia Civil adotará relatório específico para acompanhamento e 

registro individual do cumprimento das Atividades Complementares. 

Art. 9º – Qualquer recurso relacionado às Atividades Complementares deverá ser 

encaminhado ao Colegiado do Curso de Engenharia Civil, que ficará responsável por 

analisar o conteúdo do mesmo e por emitir parecer final sobre a questão. 

Art. 10º – O presente Regulamento só poderá ser alterado pelo Colegiado do Curso de 

Engenharia Civil, em reunião ordinária ou extraordinária, devendo as eventuais propostas 

de mudança ser encaminhadas à Pró-reitoria de Ensino e Assuntos Acadêmicos, que se 

manifestará favoravelmente ou não às alterações, no todo ou em parte, a partir de quando 

as decisões tornar-se-ão efetivas. 

Art. 11º – Quaisquer decisões adicionais em relação às Atividades Complementares não 

contempladas neste Regulamento deverão ser tomadas pela Pró-reitoria de Ensino e 

Assuntos Acadêmicos do UNIPTAN. 

 

1.10.1 Regulamento especial das atividades complementares para o período da pandemia 

do covid-19 

 

Durante a pandemia do Covid-19, a instituição permaneceu funcionando e as 

atividades complementares não foram interrompidas, visando não prejudicar o período de 

formatura dos discentes. A instituição compreende que as atividades complementares 
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contribuem para a articulação entre teoria e prática ao longo de todo o curso e possibilita o 

estabelecimento de relações com a futura área de atuação profissional dos discentes.  

Dessa forma, diversas atividades complementares online foram realizadas ao longo 

da pandemia do covid-19, como feiras de capacitação profissionais, minicursos, palestras, 

webinars, entre outros. Os discentes que participaram de tais eventos online, com emissão 

de certificados, puderam utilizar os mesmos como atividades complementares da matriz 

curricular do curso de Engenharia Civil. 

Como exemplo de atividades complementares online realizadas dentro do curso de 

Engenharia Civil durante a pandemia do Covid-19, destaca-se: Semana Nacional de 

Engenharias Afya (08/06 a 12/06), o minicurso Introdução ao Direito Minerário (19/08 e 

21/08) e o minicurso Empreender com o Patrimônio Histórico (19/08 e 21/08). 

 

1.11 Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) está disponível aos alunos do nono ao 

décimo períodos letivos do curso de Enegenharia Civil do Centro Universitário Presidente 

Tancredo de Almeida Neves (UNIPTAN), somando 66,6 horas em duas unidades 

curriculares semestrais e sequenciais de 33,3 horas cada, denominadas Seminário de 

Pesquisa I e Seminário de Pesquisa II.  

O formato de elaboração, entrega e apresentação do Trabalho de Conclusão de 

Curso foi definido no âmbito do Colegiado de Curso, tendo esse optado pelo formato de 

artigo, a ser apresentado em uma mostra científica interna. As normas que regem o TCC 

são descritas no item a seguir. 

 

1.11.1 Regulamento dos trabalhos de conclusão de curso 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso consiste em um momento concentrado em que 

devem ser demonstradas, por meio de atividade orientada de pesquisa, as competências e 

habilidades desenvolvidas ao longo do curso. 

CAPÍTULO I  

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
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Art. 1º - O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é atividade obrigatória para o Curso de 

Graduação em Engenharia Civil do UNIPTAN. 

 

Art. 2º - O TCC no âmbito da graduação no UNIPTAN apresenta os seguintes objetivos: 

I - Desenvolver a capacidade de aplicação, de forma integrada, dos conceitos e 

teorias adquiridos durante o curso de graduação, por meio da elaboração e execução 

de um projeto de pesquisa; 

II - Estimular o aprofundamento temático, a pesquisa bibliográfica especializada, a 

interpretação crítica e a produção científica; 

III - Desenvolver a capacidade de planejamento, a disciplina, o espírito crítico e 

reflexivo para resolver problemas dentro das diversas áreas de formação; 

IV - Estimular a inovação tecnológica e o espírito empreendedor, por meio da 

execução de projetos que levem ao desenvolvimento de produtos, os quais possam 

ser patenteados e/ou comercializados; 

V - Estimular a formação continuada. 

 

Art. 3º - As atividades relacionadas ao TCC, que inclui a elaboração do projeto de TCC e a 

elaboração e apresentação do TCC, serão desenvolvidas por meio de disciplinas 

curriculares específicas do curso de graduação em Engenharia Civil do UNIPTAN. 

 

Art. 4º - As atividades relacionadas ao TCC (a elaboração do projeto de TCC e a elaboração 

e apresentação do TCC) serão desenvolvidas individualmente ou em dupla, podendo estas 

serem multidisciplinares. 

 

Art. 5º - O aluno desenvolverá as atividades relacionadas ao TCC (a elaboração do projeto 

de TCC, elaboração e apresentação do TCC) sob o acompanhamento dos professores das 

respectivas disciplinas, que estabelecerão os prazos para a entrega das partes e a 

distribuição de pontos para as atividades da disciplina. 

 

Art. 6º - Para aprovação nas disciplinas relacionadas ao TCC, o aluno deverá obter nota final 

igual ou superior a 70 (setenta) dos 100 (cem) pontos distribuídos no semestre letivo e 

comparecer a, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) das aulas. 
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§ único - Não haverá exame especial para as disciplinas relacionadas ao TCC, 

devendo o aluno reprovado refazer a(s) disciplina(s) em outra oportunidade. 

 

Art. 7º - A conclusão do curso de graduação e a expedição do respectivo diploma estarão 

condicionadas ao cumprimento, pelo aluno, de todo o currículo pleno, com aproveitamento 

adequado, incluindo a aprovação nas disciplinas relacionadas ao TCC. 

 

Art. 8º - A participação do aluno em atividades de pesquisa, extensão e/ou acadêmicas não 

o exime do curso de disciplinas ou da realização de atividades relacionadas ao TCC. 

 

Art. 9º - Exigências adicionais para aprovação do aluno nas disciplinas relacionadas ao TCC, 

além das apresentadas no presente regulamento, como participação dos alunos em bancas 

de apresentação de TCC do seu curso e similares, poderão ser estabelecidas pela 

coordenação do curso de Engenharia Civil e aprovação no Colegiado de curso. 

 

§ único - Será estimulada a participação de outros alunos nas bancas de defesa de 

TCC, na qualidade de ouvintes, que farão jus à declaração, para fins de cômputo de 

sua participação como Atividade Complementar, de acordo com a carga horária 

estabelecida nesse Projeto Pedagógico de Curso. 

 

CAPÍTULO II  

DO COORDENADOR DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO  

 

Art. 10º - O Coordenador de Trabalho de Conclusão de Curso é indicado dentre os 

professores com experiência mínima de dois anos de atividades efetivas de pesquisa 

científica, com a titulação mínima de mestre, que assumirá as atividades como docente das 

disciplinas de Seminário de Pesquisa I e Seminário de Pesquisa II. 

 

Art. 11º - Ao Coordenador de Trabalho de Conclusão de Curso compete, em especial: 

I - Elaborar, semestralmente, o calendário de todas as atividades relativas ao 

Trabalho de Conclusão de Curso; 

II - Coordenar e supervisionar todas as atividades vinculadas ao Trabalho de 

Conclusão de Curso; 
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III - Indicar professores orientadores de Trabalho de Conclusão de Curso para os 

alunos que não os tiverem; 

IV - Designar as comissões examinadoras dos Trabalhos de Conclusão de Curso; 

V - Apresentar semestralmente relatório das atividades desenvolvidas, no exercício 

da função; 

VI - Tomar, no âmbito de sua competência, todas as ademais medidas, necessárias 

ao efetivo cumprimento deste Regulamento. 

 

 

 

CAPÍTULO III  

DO PROFESSOR AUXILIAR  

 

Art. 12º - O professor auxiliar é indicado dentre os professores com experiência mínima de 

dois anos de atividades efetivas de pesquisa científica, com a titulação mínima de mestre, 

que assumirá atividades fora do âmbito da sala de aula.   

Art. 13º - Ao professor auxiliar compete, em especial:  

I – Auxiliar na supervisão de todas as atividades vinculadas ao Trabalho de 

Conclusão de Curso;  

II – Indicar, junto do Professor Coordenador, aos alunos professores que desejam 

atuar como coautores dos Trabalhos de Conclusão de Curso;  

III – Designar, junto do Professor Coordenador, as comissões examinadoras dos 

Trabalhos de Conclusão de Curso;  

VI – Tomar, no âmbito de sua competência, todas as outras medidas, necessárias 

ao efetivo cumprimento deste Regulamento.  

 

CAPÍTULO IV  

DOS PROFESSORES ORIENTADORES DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO  

Art. 14º - Os Trabalhos de Conclusão de Curso são desenvolvidos sob a orientação do 

professor das disciplinas de Seminário de Pesquisa I e Seminário de Pesquisa II e do 

professor auxiliar.  
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§1º Os alunos podem contar com a colaboração de outros docentes do UNIPTAN 

durante a realização dos seus Trabalhos de Conclusão de Curso, os quais serão 

coautores do trabalho final.  

§2º Os alunos podem contar com a colaboração de profissionais que não façam 

parte do corpo docente do UNIPTAN, atuando como coautores, desde que obtenham 

a aprovação do professor das disciplinas de Seminário de Pesquisa e do professor 

auxiliar supracitados.  

§3º É da competência do Coordenador de Trabalho de Conclusão de Curso a 

solução de casos especiais, podendo ele, se entender necessário, encaminhá-los 

para decisão pelo Colegiado do Curso de Engenharia de Civil.  

 

Art. 15º - Não existe número máximo de alunos a serem orientados pelo professor 

orientador.  

 

Art. 16º - Os professores orientadores possuem, entre outros, os seguintes deveres 

específicos:  

I – Atender periodicamente seus orientandos;  

II – Analisar o andamento das atividades relacionadas ao Trabalho de Conclusão do 

Curso;  

III – Participar das defesas para as quais estiver designado;  

IV – Assinar, juntamente com os demais membros das comissões examinadoras, as 

fichas de avaliação dos Trabalhos de Conclusão de Curso e as atas finais das 

sessões de defesa;  

V – Requerer a inclusão dos Trabalhos de Conclusão de Curso de seus orientandos 

na Mostra de Produção Científica.   

VI – Cumprir e fazer cumprir este Regulamento.  

 

Art. 17º - A responsabilidade pela elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso é 

integralmente do aluno, o que não exime os professores orientadores de desempenharem 

adequadamente, dentro das normas definidas neste Regulamento, as atribuições 

decorrentes das suas atividades de orientação.  

 

CAPÍTULO V  
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DOS ALUNOS EM FASE DE REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE 

CURSO  

 

Art. 18º - São considerados alunos em fase de realização do Trabalho de Conclusão de 

Curso todos regularmente matriculados na disciplina de TCC I e/ou TCC II, competindo-lhes 

em especial: 

I - Frequentar as reuniões convocadas pelo Coordenador de Trabalho de Conclusão 

de Curso ou pelo professor auxiliar; 

II - Manter contatos no mínimo quinzenais com o professor orientador para discussão 

e aprimoramento do Trabalho de Conclusão de Curso, devendo justificar eventuais 

faltas; 

III - Elaborar o projeto e a versão definitiva de Trabalho de Conclusão de Curso, de 

acordo com o presente Regulamento e as instruções do seu orientador; 

IV - Entregar ao Coordenador de Trabalho de Conclusão de Curso, quando da 

conclusão, duas cópias de seu Trabalho de Conclusão de Curso em número 

suficiente para encaminhamento a todos os membros da Comissão de Avaliação, 

devidamente assinadas pelo orientador; 

V - Comparecer em dia, hora e local determinados para apresentar e defender o 

Trabalho de Conclusão de Curso.  

VI - Cumprir e fazer cumprir este Regulamento. 

 

CAPÍTULO VI  

DO PROJETO DE CONCLUSÃO DE CURSO  

 

Art. 19º - O projeto de TCC será elaborado no decorrer do semestre letivo, na disciplina de 

Seminário de Pesquisa I. 

Art. 20º - O projeto deverá ser elaborado considerando aspectos relativos ao tema e ao tipo 

de pesquisa a ser desenvolvido. 

§ 1º - O TCC deverá caracterizar pesquisa científica e/ou tecnológica aplicada. 

§ 2º - O tema do TCC deverá estar inserido em área correlata ao Curso de 

Graduação. 
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§ 3º - O projeto deverá ser inédito, em qualquer circunstância. Pesquisas já 

concluídas ou em andamento pelo aluno podem servir de suporte para o projeto de 

TCC, desde que sob outra abordagem e/ou metodologia diferenciada. 

§ 4º - A mudança do tema do projeto será permitida a qualquer momento, desde que 

ocorra com a anuência do professor responsável pela disciplina. 

Art. 21º - O(s) aluno(s) deve(m) elaborar seu Projeto de Conclusão de Curso de acordo com 

este Regulamento e com as orientações do seu professor orientador, contendo no mínimo: 

§1º Para Seminário de Pesquisa I, elaboração do Projeto de Pesquisa: 

I. Tema;  

II. Introdução; 

III. Problema (pergunta de pesquisa); 

IV. Justificativa; 

V. Objetivos geral e específicos; 

VI. Marco teórico / Revisão bibliográfica; 

VII. Material e métodos / Procedimentos metodológicos; 

VIII. Cronograma; 

IX. Referências. 

Art. 22º - Ao final do semestre letivo, o aluno deverá fazer a entrega, ao professor da 

disciplina, da versão final e completa do projeto de TCC, sendo esta condição indispensável 

para a aprovação na disciplina Seminário de Pesquisa I. 

 

CAPÍTULO VII  

DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO  

 

Art. 23º - O TCC será elaborado no decorrer do semestre letivo, na disciplina de Seminário 

de Pesquisa II. 

Art. 24º - O TCC será elaborado no formato de artigo científico, contendo de 12 a 20 páginas 

(incluindo as referências) e estruturado de acordo com as normas da ABNT. 

§ 1º - É vedada a convalidação de TCC realizado em outro Curso de Graduação ou 

Pós-graduação. 

§ 2º - Será sumariamente reprovado o TCC entregue em versão que caracterize 

plágio de outro trabalho concluído ou em andamento, do UNIPTAN ou de qualquer 

outra Instituição, em qualquer nível de ensino. 
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Art. 25º - O(s) aluno(s) deve(m) elaborar seu Trabalho de Conclusão de Curso de acordo 

com este Regulamento e com as orientações do seu professor orientador, contendo no 

mínimo: 

§2º Para Seminário de Pesquisa II, elaboração do artigo científico, produto do 

Projeto de Pesquisa produzido em Seminário de Pesquisa I: 

I. Tema;  

II. Introdução; 

III. Problema (pergunta de pesquisa); 

IV. Justificativa;  

V. Objetivos geral e específicos; 

VI. Material e métodos / Procedimentos metodológicos; 

VII. Resultados e Discussões; 

VIII. Conclusão; 

IX. Referências. 

§ único - A estrutura formal do trabalho deve seguir os critérios técnicos 

estabelecidos nas normas da ABNT, no que eles forem aplicáveis. 

Art. 26º - A entrega da versão final do TCC é condição indispensável para a aprovação na 

disciplina e deverá ser feita dentro do prazo estabelecido pelo professor da mesma. 

§ único - O professor da disciplina de Seminário de Pesquisa será responsável pela 

verificação de eventuais plágios nos trabalhos entregues. 

Art. 27º - Ao final do semestre letivo, o aluno deverá fazer a entrega da versão final e 

completa do TCC, artigo científico final,  ao Coordenador de Trabalho de Conclusão de 

Curso, que deverá ser encaminhada, , em arquivo digital, nos formatos Word e PDF, por 

meio de e-mail ou outro a critério do professor da disciplina. 

Art. 28º - A elaboração do TCC será avaliada, pelo professor responsável, em 60 (sessenta) 

dos 100 (cem) pontos distribuídos na disciplina, incluída nesta pontuação a entrega da 

versão final definitiva do TCC acatando as considerações e sugestões da banca 

examinadora. 

Art. 29º - A versão definitiva do Trabalho de Conclusão de Curso, isto é, após a defesa e 

aprovação do Trabalho de Conclusão de Curso, deve ser encaminhada à Coordenação de 

Curso em dois exemplares, que também devem ser entregues em CD-ROM ou DVD, em 

caráter obrigatório.  

Art. 30º - A entrega da versão definitiva do Trabalho de Conclusão de Curso ao final de TCC 

II é condição indispensável para a aprovação na disciplina e requisito para a colação de grau 
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e deve ser efetuada, no mínimo, com quinze dias de antecedência em relação à data 

marcada para a sua efetivação. 

Art. 31º - Situações excepcionais relativamente ao estabelecido sobre o Trabalho de 

Conclusão de Curso neste Regulamento serão analisadas e decididas pelo Coordenador de 

Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

CAPÍTULO VIII  

DA AVALIAÇÃO DO TRABALHO DE CURSO  

 

Art. 32º - O TCC deverá ser apresentado, em sessão pública, individualmente ou em dupla, 

à banca examinadora composta por 2 (dois) ou 3 (três) professores, internos e/ou externos 

ao Curso, convidados pela Coordenação de Curso. 

§ 1º - Para apresentações em dupla, deverá ser realizado sorteio da ordem de 

apresentação, no início da banca. 

§ 2º - A ausência do aluno para apresentação do TCC, sem motivo justificado, 

implicará, automaticamente, a sua reprovação na disciplina. 

Art. 33º - A entrega dos artigos finais deve ocorrer de acordo com a data determinada pela 

Coordenação de Trabalho de Conclusão de Curso.  

Art. 34º - Para a apresentação, o(s) aluno(s) deverá(ão) utilizar equipamento audiovisual, 

providenciando, para tanto, a reserva prévia do equipamento junto ao setor competente do 

UNIPTAN. 

Art. 35º - As datas, horários e locais das sessões de apresentação serão definidos e 

divulgados pelo Coordenador de Trabalho de Conclusão de Curso, podendo ocorrer com 

aproveitamento da estrutura oferecida pelo Congresso de Pesquisa e Extensão ou da Mostra 

Científica do UNIPTAN. 

Art. 36º - A estrutura e a duração das sessões de apresentação serão estabelecidas pelo 

Coordenador de Trabalho de Conclusão. 

Art. 37º - A apresentação do TCC será avaliada, pelos membros da banca examinadora, em 

40 (quarenta) dos 100 pontos da disciplina, segundo os critérios: 

I. Avaliação do trabalho escrito: relevância do tema, aspectos gerais de redação 

(apresentação técnica do texto, clareza e objetividade da linguagem), formulação 
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adequada do problema, clareza do objetivo, apresentação e discussão dos 

resultados, confiabilidade dos dados e fundamentos apresentados, argumentação, 

qualidade da bibliografia utilizada e conclusão; 

II. Avaliação da apresentação oral: domínio, clareza e segurança em relação ao 

conteúdo do trabalho escrito, recursos didáticos utilizados na apresentação, 

respostas adequadas às questões formuladas, domínio em relação à organização e 

sequência das informações mais importantes (assunto, problema, objetivo, 

metodologia, argumentação e conclusão). 

§ único - Critérios adicionais poderão ser estabelecidos pelo Coordenador de 

Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

Art. 38º - A nota final da apresentação será computada a partir da média das notas 

individuais dos examinadores, registradas em formulário próprio elaborado pela 

Coordenação de Curso e assinado pelos examinadores. 

Art. 39º - O formulário de avaliação conterá campo para as recomendações de alteração, 

adequação e/ou revisão do trabalho, que deverão ser feitas pelo aluno no prazo de até 1 

(uma) semana, para entrega ao professor da disciplina. 

Art. 40º - O formulário de avaliação do TCC, devidamente preenchido e assinado pelos 

examinadores, deverá ser entregue ao professor da disciplina pela Coordenação de Curso, 

no prazo de até 2 (dois) dias letivos após a realização da apresentação. 

Art. 41º - Os artigos finais dos Trabalhos de Conclusão de Curso serão avaliados por 

comissões compostas, cada uma, por no mínimo 2 (dois) professores designados pelo 

Coordenador de Trabalho de Conclusão de Curso. 

§1º Pode fazer parte da comissão examinadora um membro escolhido entre os 

professores de outros Cursos de Graduação ou de Pós-Graduação de áreas afins 

ou entre profissionais de nível superior que exerçam atividades afins com o tema do 

Trabalho de Conclusão de Curso. 

§2º A comissão examinadora somente pode executar seus trabalhos com o mínimo 

de 2 (dois) membros presentes. 

§3º Todos os professores do Curso de Engenharia Civil podem ser convocados para 

participarem das comissões examinadoras, em suas respectivas áreas da atuação, 

mediante indicação do Coordenador de Trabalho de Conclusão de Curso. 
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§4º Os membros das comissões examinadoras serão designados e receberão o 

artigo finalizado dos Trabalhos de Conclusão de Curso de forma a lhes garantir o 

prazo mínimo de 10 (dez) dias para procederem à sua leitura. 

 

Art. 42º - A atribuição das notas dar-se-á após o encerramento da etapa de arguição, 

obedecendo ao sistema de notas individuais por examinador, levando-se em consideração 

o texto escrito, a sua exposição oral e as respostas dadas durante a arguição pela comissão 

examinadora. 

§ 1º Utiliza-se, para a atribuição das notas, fichas de avaliação individuais, onde o 

professor apõe sua nota, considerando os aspectos expressamente indicados. 

§ 2º A nota final do aluno é o resultado da média das notas atribuídas pelos membros 

da comissão examinadora. 

§ 3º Para aprovação o aluno deve obter, na média aritmética das notas individuais 

atribuídas pelo/a professor/a da disciplina e pelo/a professor/a coautor/a, que estão 

avaliando o texto final com valor de 60 pontos e pela média aritmética das notas 

individuais atribuídas pelos membros da comissão examinadora que consideraram 

a apresentação oral valendo 40 pontos. 

Art. 43º - A comissão examinadora, por maioria, pode sugerir ao aluno que reformule 

aspectos do seu artigo final Trabalho de Conclusão de Curso. 

§ 1º Quando sugerida a reformulação de aspectos do relatório final de Trabalho de 

Conclusão de Curso, não lhe deve ser atribuída nota até a entrega dos exemplares 

corrigidos. 

§ 2º O prazo para apresentar as alterações sugeridas é de, no máximo, 15 (trinta) 

dias. 

§ 3º Entregues as novas cópias do artigo final do Trabalho de Conclusão de Curso, 

já com as alterações realizadas, reúnem-se novamente a comissão examinadora, 

devendo, então, proceder à avaliação, na forma prevista no artigo anterior, 

inexistindo nova arguição oral. 

 

Art. 44º - A comissão examinadora pode reunir-se antes da Banca requisitada ou Mostra de 

Produção Científica e, se aprovado por maioria, devolver para reformulações os relatórios 

finais considerados insuficientes. 
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Art. 45º - O aluno que não entregar o relatório final do Trabalho de Curso, ou que não se 

apresentar para a sua arguição oral, sem motivo justificado na forma da legislação em vigor, 

é automaticamente reprovado. 

§ único - Se reprovado, fica a critério do aluno continuar ou não o mesmo Trabalho 

de Conclusão de Curso e com o mesmo orientador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IX  

DA VERSÃO DEFINITIVA PARA DEPÓSITO 

Art. 46º - Após a defesa do TCC, o aluno terá o prazo máximo de 5 (cinco) dias letivos para 

envio, ao professor da disciplina de seminário de pesquisa II, do Termo de Responsabilidade 

para Entrega de Trabalho de Conclusão de Curso, disponibilizado na Biblioteca do 

UNIPTAN, juntamente com a versão modificada do trabalho, contendo as alterações, 

adequações e/ou revisões sugeridas pela banca. 

§ único – O aluno será responsável pelo devido preenchimento do Termo de 

Responsabilidade para Entrega de Trabalho de Conclusão de Curso antes do envio 

do mesmo ao professor da disciplina de seminário de pesquisa II. 

Art. 47º - O professor da disciplina realizará a avaliação final do trabalho para fechamento e 

lançamento da respectiva nota, devolvendo, ao aluno, o Termo de Responsabilidade para 

Entrega de Trabalho de Conclusão de Curso devidamente assinado, caso tenham sido 

atendidas as alterações, adequações e/ou revisões sugeridas pela banca. 

Art. 48º - A versão definitiva do TCC, juntamente com o Termo de Responsabilidade para 

Entrega de Trabalho de Conclusão de Curso assinado pelo professor da disciplina de 

seminário de pesquisa II, deverá ser entregue pelo aluno, pessoalmente, na Biblioteca do 

UNIPTAN, em arquivo digital, em formato PDF, até o 5º (quinto) dia letivo do semestre 

subsequente ao da defesa perante a banca examinadora. 
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CAPÍTULO X  

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 49º - O presente Regulamento só pode ser alterado mediante voto da maioria absoluta 

dos membros do Colegiado do Curso de Odontologia e das demais instâncias competentes 

para a sua análise no UNIPTAN. 

 

Art. 50º - Compete ao Colegiado do Curso dirimir as dúvidas referentes à interpretação deste 

conjunto de normas, bem como suprir as suas lacunas, expedindo os atos complementares 

que se fizerem necessários. 

 

Art. 51º - A carga horária referente ao Trabalho de Conclusão do Curso é suficiente ao 

atendimento das necessidades dos discentes e já foi exposta na matriz curricular. 

 

Art. 52º - Além do acompanhamento disponível por meio do orientador, o curso dispõe de 

manual de apoio à produção de artigos. 

 

Art. 53º - Os Trabalhos de Conclusão de Curso devidamente aprovados serão 

disponibilizados no repositório de TCCs vinculado ao site do UNIPTAN. 

 

CAPÍTULO XI  

DAS ALTERAÇÕES PROVISÓRIAS NO REGULAMENTO PARA TRABALHOS DE 

CONCLUSÃO DE CURSO EM FUNÇÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 

 

Art. 54º - Em função da pandemia da COVID-19 pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), que 

tem se apresentado como um dos maiores desafios sanitários em escala global deste 

século, foram definidas as seguintes alterações provisórias no regulamento para trabalhos 

de conclusão de curso: 

I. Não computar presença nas aulas de aprendizagem remota, de acordo com as 

orientações seguidas para as demais disciplinas dos cursos. 
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II. O professor da disciplina Seminário de Pesquisa deverá recolher a versão final dos 

TCCs em formato eletrônico via plataforma Canvas. 

III. As apresentações dos trabalhos (individuais e em dupla) deverão ocorrer através 

da ferramenta Zoom na plataforma Canvas, seguindo os mesmos critérios aprovados 

anteriormente, através de Power Point ou recurso similar (Prezi e outros). 

IV. As datas e horários de apresentação serão definidos pela Coordenação de Curso, 

não devendo se sobrepor às aulas regulares em aprendizagem remota (a menos que 

a Coordenação destine horários de aulas regulares do Curso para tal). 

V. Todas as apresentações devem ser gravadas e com vídeos abertos, tanto da parte 

dos apresentadores quanto da banca examinadora. 

VI. A versão digital do TCC definitiva para depósito na Biblioteca deverá ser 

encaminhada após o período da pandemia do Covid-19. Se houver uma extensão 

desse período a ponto de prejudicar colações de grau, novos processos de entrega 

da versão definitiva serão estabelecidos. 

 

1.12 Apoio ao discente 

 

O atendimento psicopedagógico oferecido aos alunos do UNIPTAN (Centro 

Universitário Presidente Tancredo de Almeida Neves) é realizado a partir das necessidades 

educacionais específicas visando os recursos necessários ao aprendizado e as atividades 

desenvolvidas, especialmente em relação ao aproveitamento e postura dos alunos frente às 

mesmas. As ações acontecem em parceria com o Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE), 

Intérprete de Libras, Professor de Apoio à Comunicação, Linguagem e Tecnologias 

Assistivas, docentes e família.  

O atendimento psicopedagógico destina-se aos alunos que apresentam algum tipo de 

dificuldade de aprendizagem e/ou são portadores de necessidades especiais. Durante o 

atendimento ou acompanhamento, são realizadas diversas atividades com o objetivo de 

identificar a natureza da dificuldade, os bloqueios e as potencialidades do aluno. Através do 

diálogo, análise da situação individual e do contexto sociocultural do discente, é possível 

criar estratégias de apoio, motivação, acompanhamento e reorganização da vida escolar 

objetivando sanar ou minimizar os problemas acaso ocorrentes.  

O serviço de atendimento psicopedagógico reorienta a prática pedagógica e os 

professores, quando necessário. Desenvolve atividades motivacionais nas diversas turmas, 
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colabora na resolução de conflitos de natureza relacional e atua como um espaço de escuta 

e acolhimento aos discentes. 

 

Encaminhamento ou solicitação 

O aluno poderá solicitar atendimento através do coordenador do curso, do NAE 

(Núcleo de Apoio ao Estudante), por meio de e-mail específico ou diretamente com a 

Psicopedagoga do curso em questão. Podem ser encaminhados também por professores 

ou coordenadores. 

 

Especificidades de atendimento 

Segundo a Constituição Brasileira de 1998, em seu Art. 5º: 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à propriedade. 

O UNIPTAN compartilha desse princípio, e busca, por meio de suas ações, a 

manutenção desse direito e garantia fundamental. 

A inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais não se concretiza 

apenas pelo dispositivo legal ou pela simples admissão do aluno no Centro Universitário. A 

inclusão exige mudança de atitude, que vê no outro, para além de um sujeito de direitos, um 

par. Não se deve pensar em inclusão para o outro, mas com o outro, em um permanente 

exercício de respeito à diversidade. 

Além dos serviços de apoio psicopedagógico, a Instituição conta com recursos 

especializados, capacitação de professores, atitudes de acolhimento e criatividade para lidar 

com as situações novas. Para as demandas de identificação simples, como os visuais, 

auditivas, motoras e de locomoção, os recursos didáticos e as formas de atendimento estão 

desenhadas e disponíveis para todos. Para outras de natureza mais complexa, a Instituição 

busca parcerias com serviços especializados, convênio com instituições da área da saúde e 

assistência social.  
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1.12.1 Atendimento a discentes com necessidades especiais (deficientes físicos, mentais, 

etc.); Lei de Diretrizes Básica da Educação – LDB nº. 9.394/96, Capítulo V da Educação 

Especial 

 

Aos alunos com necessidades especiais é assegurado o acesso, a permanência, o 

percurso com qualidade de ensino e aprendizagem. Por meio da adequação de espaços 

físicos e recursos específicos, busca-se uma maior apropriação do ambiente institucional, a 

integração junto aos alunos, ao corpo docente e setores administrativos.  

Para além dos aspectos legais, os alunos são bem acolhidos e encaminhados para 

acompanhamento conforme a especificidade de sua necessidade educativa. 

Os discentes com necessidades especiais são amparados na forma da lei, no que 

concerne à criação e adequação de espaços físicos e recursos de acessibilidade 

(estruturação do espaço físico institucional, mobiliários adequados, rampas, banheiros 

adaptados, barras de apoio, TICs para pessoas com necessidades educativas especiais).  

Os alunos recebem acompanhamento psicopedagógico, conforme sua realidade. No 

processo de acolhimento e recepção dos discentes, é realizada uma avaliação prévia da 

situação dos mesmos, suas demandas e necessidades específicas. São realizadas 

anamnese, entrevista familiar informal, entre outros. 

Caso estes alunos não possuam um PDI (Plano de Desenvolvimento Individual), este 

é elaborado a partir da análise da trajetória escolar do aluno. Todas as informações são 

devidamente documentadas com relatórios e laudos. O trabalho de acompanhamento 

psicopedagógico é realizado em parceria com os professores e pais dos alunos. 

Em casos que necessitam de professor de apoio para acompanhamento individual, 

bem como parceria com setores especializados, estes são devidamente providenciados pela 

instituição. 

 

1.12.2 Atendimento a discentes com surdez parcial ou total – Lei 10.436 regulada pelo 

Decreto 5.626/05 

 

Os alunos surdos contam com um trabalho de parceria entre o atendimento 

psicopedagógico e o acompanhamento do intérprete de Libras, objetivando viabilizar o 

acesso aos conteúdos curriculares, em todas as atividades didático-pedagógicas. 
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Conforme as demandas vão surgindo, empenha-se em encontrar formas de 

solucionar os desafios. Para isso são utilizados recursos pedagógicos específicos, 

adaptações de espaços e equipamentos. 

O UNIPTAN garante às pessoas surdas acessibilidade à comunicação nos processos 

seletivos, nas atividades e nos conteúdos curriculares desenvolvidos. Atendendo ao Art. 4º 

da Lei, inclui a Libras como objeto de ensino, pesquisa e extensão, nos cursos de formação 

de professores para a educação básica. 

A instituição promove capacitações em Libras para os docentes e funcionários, bem 

como dissemina uma cultura de respeito e valorização da pessoa surda, tanto no âmbito 

educacional, quanto fora dele. 

 

1.12.3 Atendimento a discentes com TDAH 

 

O atendimento ao discente com TDAH parte do conhecimento da dimensão do 

transtorno, que pode variar muito de caso. Os alunos adultos portadores de TDAH 

comumente já aprenderam a canalizar o “potencial de energia” que possuem para atividade 

de expressão, comunicação e liderança, bem como a utilizar estratégias para melhor 

concentração. Caso ainda não tenham isto estruturado, são estimulados e desafiados a este 

aprendizado. 

Faz-se uma análise de PDI do discente (caso não tenha, este é construído) e a partir 

daí criam-se estratégias para maior concentração e desenvolvimento de atividades, visando 

um melhor aproveitamento das propostas educacionais.  

 

1.12.4 Atendimento aos alunos com dislexia 

 

O aluno adulto com dislexia traz um histórico de dificuldade de aprendizagem, 

sobretudo de leitura, escrita e interpretação. Às vezes o transtorno é identificado no Ensino 

Superior, haja vista que os estudos sobre a temática são relativamente recentes.  

Não é fácil chegar a um diagnóstico de dislexia. Tanto o diagnóstico quanto o 

tratamento da dislexia devem ocorrer por meio de equipe multidisciplinar, da qual 
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participarão, entre outros: educadores, psicólogos, psicopedagogos, médicos e 

fonoaudiólogos. 

  O aluno com dislexia, devido às suas dificuldades de acompanhar o processo de 

aprendizagem em relação aos demais alunos, tende a sentir-se frustrado e, pelo menos uma 

parte deles, pode desenvolver problemas emocionais e comportamentos antissociais, 

marcados pela impaciência ou retraimento, requerendo muito cuidado nas abordagens e 

encaminhamentos.  

O acompanhamento psicopedagógico viabiliza o processo de diagnóstico e 

tratamento. Orienta os professores quanto ao planejamento, ações pedagógicas e 

avaliativas para estes alunos, considerando o alargamento do tempo como um bom 

caminho. 

Aliando os instrumentos de avaliação, diagnóstico, PDI e anamnese, são criadas 

estratégias psicopedagógicas com o objetivo de auxiliar o aluno durante todo o processo de 

aprendizagem. 

 

1.12.5 Atendimento a discentes com Transtorno do Espectro Autista, conforme disposto na 

Lei N° 12.764, de 27 de dezembro de 2012 

 

O UNIPTAN atende ao dispositivo do parágrafo único, que orienta: Em casos de 

comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes 

comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2o, terá direito a acompanhante 

especializado. 

A psicopedagoga orienta e acompanha todo o processo de inserção do aluno no 

ensino superior, o desdobramento das atividades acadêmicas (dificuldades e 

potencialidades) e o processo de avaliação. Conforme as especificidades do autismo, 

colabora na orientação do planejamento e propostas avaliativas desenvolvidas junto ao 

discente.  Atua também como apoio e orientação à família, em um exercício mútuo de 

descobertas e construção de novas possibilidades para o discente autista. 

 

1.13 Gestão do curso e os processos de avaliação interna e externa 
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 Os procedimentos formais para avaliação do curso acontecem de forma sistemática 

e organizada. No conjunto, oferecem uma visão bastante ampla a respeito dos pontos 

positivos e negativos da Instituição como um todo e do curso em particular. 

 Tais procedimentos são os seguintes: 

- Avaliação Institucional: o serviço empreendido pela Comissão Permanente de Avaliação 

Institucional é sistematizado e organizado para encaminhamento aos setores responsáveis, 

sendo também as questões pertinentes à estrutura do curso e práticas docentes levadas a 

conhecimento direto da Reitoria, Pró-reitorias e da Coordenação de Curso para tomadas de 

providências. A gestão do curso é realizada considerando a autoavaliação institucional e o 

resultado das avaliações externas como insumo para aprimoramento contínuo do 

planejamento do mesmo, com apropriação dos resultados pela comunidade acadêmica e 

processo de autoavaliação periódica do curso. 

- Ouvidoria: através desse serviço, disponibilizado na forma de atendimento presencial em 

dias e horários específicos, atendimento online via portal institucional e atendimento por 

escrito através de caixas de mensagens distribuídas ao longo dos saguões da Instituição, 

toda a comunidade acadêmica manifesta-se a respeito do curso, em quaisquer aspectos. As 

mensagens colhidas pela Ouvidoria são encaminhadas aos setores específicos para análise 

e pronta-resposta ao solicitante, sendo as questões pertinentes à estrutura do curso e 

práticas docentes levadas a conhecimento direto da Reitoria, Pró-reitorias e da Coordenação 

de Curso em questão para tomadas de providências; 

- Os itens que dizem respeito à estrutura do curso em questão e à atuação docente nas 

atividades de ensino, pesquisa, extensão, estágio curricular, orientação de trabalho de 

conclusão de curso e outros são levados para discussão pelo Núcleo Docente Estruturante, 

que elabora propostas para melhoria do curso e as encaminha ao Colegiado de Curso para 

discussão e, quando é o caso, para alteração de procedimentos; 

- As questões que envolvem tomadas de decisão em sentido mais amplo são encaminhadas 

à Reitoria e, quando se aplica, ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, seguindo-se 

o trâmite interno estabelecido para tal. 
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1.14 Atividades de tutoria 

 

Os cursos ofertados pelo UNIPTAN, mesmo aqueles da modalidade presencial, 

oferecem disciplinas na modalidade a distância, conforme regulamentado pela Portaria nº 

1.134, de 10 de outubro de 2016. Para esses conteúdos, prezando pela qualidade do ensino 

proporcionado aos discentes e em atendimento ao Art. 1º, são disponibilizadas atividades 

de tutoria. 

Essas disciplinas são gerenciadas pelo Núcleo de Educação a Distância (NEAD), que 

é responsável por acompanhar toda a logística de desenvolvimento das disciplinas. O NEAD 

é composto pelo coordenador, pela equipe de TI, pelos tutores e monitores. O coordenador 

atende presencialmente os alunos em suas dúvidas relacionadas ao desenvolvimento das 

disciplinas ofertadas na modalidade EaD. Esse profissional é responsável por fazer uma aula 

inaugural em todo início de semestre, apresentando aos alunos que estão matriculados em 

disciplinas 100% on-line a estrutura e o desenvolvimento de tais disciplinas. Além disso, 

junto com a equipe do departamento de Tecnologia da Informação (TI) da instituição, é 

responsável pela organização dos agendamentos e aplicação das provas finais realizadas 

nos Laboratórios de Informática.  

Os tutores são responsáveis por toda a mediação do processo de ensino-

aprendizagem que acontece no AVA. Entre suas responsabilidades está a moderação dos 

Fóruns de Discussão, proporcionando a interação entre os próprios alunos e entre aluno e 

tutor. Nos Fóruns, os alunos podem emitir suas opiniões, construir argumentos e revisar 

conceitos. Os tutores respondem a eventuais dúvidas e fazem suas considerações a respeito 

das discussões.   

Cabe ao tutor mediar o processo pedagógico junto aos estudantes, assim como o 

domínio do conteúdo específico das disciplinas sob sua responsabilidade, a fim de auxiliar 

os estudantes no desenvolvimento de suas atividades individuais e em grupo, fomentando 

o hábito da pesquisa, esclarecendo dúvidas em relação a conteúdos específicos. O tutor 

atua, também, como mediador na preparação dos alunos para o pensar, por meio da 

estimulação das capacidades investigadoras dos discentes. Ele participa do processo de 

avaliação do material didático, a cada final de disciplina, objetivando contribuir com o 

aperfeiçoamento de todo o material. 

A partir de 2020/2, as disciplinas on-line passaram a oferecer aos alunos encontros 

síncronos semanais com os tutores. Esses encontros são momentos de complementação e 
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discussão do conteúdo, de esclarecimento de dúvidas relacionadas às atividades, de 

aproximação entre alunos e tutores.  

            Outro ator fundamental nas disciplinas ofertadas a distância é o monitor. Esse é um 

suporte técnico presencial oferecido pelo UNIPTAN. O monitor insere a presença humana 

no contexto das tecnologias de informação, facilitando o acesso ao ambiente virtual de 

aprendizagem e garantindo a utilização completa das ferramentas disponibilizadas, tornando 

a EAD um processo menos solitário e mais comunitário, aumentando, assim, a adesão do 

estudante ao sistema. Cabe à monitoria presencial, além de atender aos estudantes, orientar 

quanto ao acesso ao material disponibilizado na plataforma e agendamento da prova 

presencial obrigatória. 

            Além da oferta de monitoria, profissionais de TI estão à disposição dos alunos na 

Instituição para auxílio e orientação sobre acesso ao AVA e uso das tecnologias disponíveis. 

            As atividades de tutoria e monitoria são avaliadas periodicamente pelos estudantes 

e equipe pedagógica do curso. Essa avaliação acontece enquanto a disciplina está em 

andamento e ao ser finalizada, o que embasa a coordenação do curso para a tomada de 

decisões. Tais decisões englobam, entre outras, adaptações e mudanças na forma de 

condução das disciplinas, atualizações do material didático e do AVA. Essas medidas, 

corretivas e de aperfeiçoamento, podem acarretar alterações tanto em disciplinas em 

andamento quanto no planejamento de atividades futuras. 

 

1.15 Conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias às atividades de tutoria 

 

O tutor tem um papel extremamente importante no ensino semipresencial e a 

distância e possui função pedagógica, social, administrativa e técnica. Isso se deve ao fato 

de o ensino em um espaço virtual ter características específicas, como as variações do 

espaço de ensino, que pode ser em qualquer lugar. Tutor e aluno encontram-se em 

condições de igualdade na comunicação, tendo o aluno um atendimento individual, tempo 

para entrar em sala de aula a qualquer momento, maior uso de multimídia e tecnologia na 

construção do conhecimento. Nesse contexto, o papel do tutor deve ser de um integrador, 

colega, facilitador, inspirador de confiança e uma pessoa que ajuda o aluno na construção 

do conhecimento.  
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            O tutor deve, portanto, ter habilidade para interagir com os estudantes com 

disponibilidade para ouvir e atendê-los nas suas dúvidas e problemas, de modo que o 

estudante veja nele um aliado em quem possa confiar. 

            Para tanto, são requisitos de titulação e experiência profissional para atuação no 

corpo de tutores: 

- Requisitos de Titulação: ter formação na área específica da disciplina. Alguns casos de 

formação em áreas correlatas poderão ser analisados em conjunto entre coordenação de 

curso e Pró-Reitoria de Ensino e Assuntos Acadêmicos. 

- Experiência profissional: experiência de, no mínimo, 1 ano em educação a distância como 

técnico, tutor ou professor. 

            Os tutores passam por capacitações que os habilitam para atuarem nas atividades 

de tutoria. As capacitações proporcionam o aperfeiçoamento dos conhecimentos científicos, 

tecnológicos e profissionais necessários para atuação no ensino a distância e no ambiente 

virtual de aprendizagem. Periodicamente, discentes e equipe pedagógica do curso avaliam 

os tutores para detecção da necessidade de novas capacitações.  

            O UNIPTAN, ao final de cada semestre letivo, oferece capacitações com temáticas 

direcionadas às metodologias ativas de aprendizagem, por meio das quais os tutores têm a 

possibilidade de aperfeiçoar suas práticas pedagógicas. Esse aperfeiçoamento pedagógico 

possibilita a elaboração de aulas mais práticas, criativas e inovadoras, que priorizam a 

proatividade, colaboração e cooperação entre discentes, auxiliando diretamente no processo 

ensino-aprendizagem, resultando em permanência e êxito nos conteúdos curriculares do 

curso. 

 

1.16 Tecnologias de informação e Comunicação (TICs) no processo ensino-aprendizagem 

 

O uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) no processo ensino-

aprendizagem reflete uma nova forma de expressão do pensamento e interação, a 

incorporação desses recursos à educação. Sua aplicação é objeto de investigação não 

apenas como um meio para ensinar conteúdos específicos de disciplinas, mas 

principalmente pelos processos cognitivos, sociais e científicos que suscitam. 
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Dessa forma, a Instituição exige um conhecimento holístico da realidade. Possui um 

contínuo processo de melhoria da sua infraestrutura, com o objetivo de oferecer laboratórios 

bem equipados e de alta qualidade, equipamentos compatíveis com a boa qualificação de 

seu alunado, aparelhagem que proporcione atividades de ensino, pesquisa e extensão de 

destaque na região. Tudo isso em consonância com o perfil de formação dos cursos 

abarcados pelo UNIPTAN, potencializando a interdisciplinaridade em busca de um 

conhecimento prático e científico. 

Destaca-se, nesse processo, a existência de quatro Laboratórios de Informática e 

uma sala dedicada exclusivamente a Metodologias Ativas de Aprendizagem. Nesses 

espaços, o alunado aprimora seus conhecimentos práticos em consonância com a teoria 

aprendida através de disciplinas teóricas específicas da estrutura curricular do curso, além 

de utilizar esses espaços com o acompanhamento de profissionais para a realização de 

trabalhos e pesquisas em outras disciplinas. Destaca-se que um dos laboratórios de 

Informática tem como diferencial a viabilização de atividades vinculadas a tecnologias de 

informação e comunicação em todas as salas de aula da instituição devido a sua mobilidade 

facilitada. 

Refletindo como a utilização de recursos de aprendizagem em sala de aula pode ser 

benéfica no processo de aprendizagem de seus alunos, o UNIPTAN busca oferecer salas 

de aula personalizadas, com equipamentos tecnológicos que propiciam aulas dinâmicas, 

com a possibilidade de complementação com textos, vídeos, desenhos, recurso de 

marcação e áudio de boa qualidade. Um dos recursos tecnológicos disponibilizados em 

algumas salas de aula é a lousa interativa, que fica conectada a um computador e um 

projetor multimídia. As salas que possuem esse recurso tecnológico estão adaptadas para 

aulas interativas, baseadas em atividades ativas e colaborativas de aprendizagem, com 

assentos capazes de se transformar em mesas para trabalhos em grupos. 

Além dessas salas de aula e laboratórios equipados com projetores multimídia e 

computadores, a Instituição, com o compromisso de proporcionar aos seus alunos um ensino 

de qualidade, disponibiliza projetores multimídia em todas as salas de aula. Com todas as 

salas equipadas com recursos tecnológicos de projeção, é possível que professores 

conectem seus computadores pessoais durante as aulas, dinamizando e personalizando 

cada vez mais o aprendizado dos alunos.  



109 
 

Além dos ambientes supracitados, a Instituição disponibiliza uma área na Biblioteca 

com computadores dispostos em bancadas com cadeiras disponíveis para acesso a alunos 

e usuários desse espaço acadêmico. A Instituição disponibiliza também terminais de 

computador distribuídos em seus saguões, para utilização livre dos discentes, incluindo o 

uso para acesso ao Sistema RM (consultas de notas, frequências, etc.). 

           Os pavilhões são cobertos pela tecnologia de rede sem fio (wireless), que permitem 

a conexão de dispositivos eletrônicos sem o uso de cabos. A rede sem fio pode ser acessada 

por toda a comunidade educativa do UNIPTAN, à qual podem conectar-se notebooks, 

smartphones, celulares e similares.  

           Entre as redes sociais utilizadas nos processos de gestão e de ensino-aprendizagem 

no UNIPTAN tem grande destaque a utilização dos contatos via grupos de WhatsApp e 

postagens/comentários através do Facebook e Instagram institucionais e por curso. 

 

1.17 Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 

 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) utilizado pelo UNIPTAN é o Canvas, uma 

plataforma de fácil utilização e que permite a disponibilização de conteúdos, a aplicação de 

atividades diversificadas – como fóruns, envio de arquivos, vídeos, áudios, etc. – a utilização 

de chats, o envio de avisos e mensagens, tudo isso promovendo a interação entre 

professores e alunos e significando o processo de ensino-aprendizagem.  

            Repensando as metodologias de ensino utilizadas diariamente e prezando pela 

qualidade do ensino proporcionado aos discentes, o UNIPTAN busca agregar maior 

conhecimento e tornar o dia a dia das aulas mais dinâmico, além de proporcionar uma 

quebra do paradigma professor-aluno, uma vez que a velocidade da construção do 

conhecimento favorece a complementação desses personagens que, cada vez mais, 

aprendem juntos. Nesse contexto, o Curso de Engenharia Civil oferece disciplinas na 

modalidade a distância, conforme regulamentado pela Portaria nº 1.134, de 10 de outubro 

de 2016. 

            Nessas disciplinas na modalidade a distância, o Canvas é utilizado com o objetivo 

de estimular o aluno a construir seu conhecimento por meio da avaliação da informação 

disponível, sendo os tutores os responsáveis pela orientação adequada, pelo 

acompanhamento e pelo estímulo constante pelo aprendizado de qualidade.  
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O AVA é uma ferramenta que auxilia no gerenciamento de conteúdos ofertados na 

modalidade a distância e permite acompanhar constantemente o progresso dos estudantes. 

Nesse ambiente, é disponibilizado todo o conteúdo eletrônico necessário para cursar as 

disciplinas ofertadas na modalidade a distância, assim como todas as atividades que devem 

ser desenvolvidas.   

O Canvas foi estruturado de forma a proporcionar ao estudante autonomia e 

responsabilidade. Autonomia para decidir qual o melhor momento para estudar – uma vez 

que se trata de um ambiente on-line, que pode ser acessado de qualquer lugar e a qualquer 

momento -, o que implica em liberdade, mas também em responsabilidade. Liberdade para 

escolher o melhor horário e responsabilidade para escolher este horário e aproveitá-lo 

produtivamente.  

Nesse sentido, o Canvas para a modalidade EaD oferece: 

 Materiais de apoio: cartilha de participação em Fórum, dúvidas frequentes, agenda 

das disciplinas on-line, dicas sobre segurança na internet, entre outros. 

 Material didático: textos e vídeos preparados por professores específicos de cada 

conteúdo disponibilizado no ambiente virtual. 

 Links das gravações dos momentos síncronos entre tutores e alunos. 

 Fóruns de discussão: espaço em que os alunos podem interagir para discutir sobre 

um tema específico. Os alunos emitem suas opiniões e formam argumentos, e os 

tutores fazem considerações a respeito das discussões, tendo como objetivo 

direcionar e contribuir com as discussões dos alunos.  

 Simulados: questões de múltipla escolha, por meio das quais os alunos podem 

testar os conhecimentos adquiridos em cada unidade de estudo. 

 Atividades: espaço para envio de atividades avaliativas, sendo permitido o envio de 

arquivos e campo específico para inserção de comentários. Este espaço pode ser 

configurado com datas para envio das atividades, sendo desabilitado 

automaticamente após o prazo definido para envio. 

 Calendário: espaço dedicado à exibição de atividades que devem ser cumpridas 

pelo aluno, com alerta sobre prazos de vencimento das atividades. 

 Caixa de Entrada: permite o envio de mensagens individuais para tutor, 

coordenador ou para um aluno da sua turma. Esse é um canal que deve ser 
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utilizado para finalidades específicas, pois o melhor meio de interação com a turma 

é pelos fóruns. 

 Ajuda: espaço para envio de mensagens contendo dúvidas referentes ao AVA, 

como funcionalidades, indicação de erro, dificuldade de acesso, crítica ou alguma 

sugestão. 

 Biblioteca virtual: espaço virtual no qual estão disponibilizados mais de 6.700 títulos 

em várias áreas do conhecimento. 

As imagens a seguir ilustram o Ambiente Virtual de Aprendizagem Canvas para as 

disciplinas da modalidade a distância. 

 

Página de login e senha para acesso ao Canvas 
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Página inicial do aluno ao acessar o Canvas 

 

            Visualização do aluno ao acessar uma disciplina da modalidade a distância 

 

 

Visualização do aluno ao acessar os módulos da disciplina da modalidade a distância 

 

Além das disciplinas ofertadas na modalidade a distância, o Curso de .................... 

também oferece disciplinas híbridas, as quais são compostas de uma parte presencial e uma 

parte em e-learning. A disciplina híbrida é distribuída em 4 módulos, cujos conteúdos são 
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disponibilizados no Canvas para estudo prévio do aluno. O objetivo é que o aluno se prepare 

para os encontros presenciais com o professor da disciplina, estudando esses conteúdos e 

realizando os exercícios referentes a cada módulo também disponibilizados no AVA.   

O Canvas para as disciplinas híbridas oferece: 

 Materiais de apoio: critérios de avaliação, vídeos de como fazer as atividades 

propostas (estudos de caso, handouts, mapas mentais, portfólios). 

 Material didático: textos e vídeos preparados por professores específicos de cada 

conteúdo disponibilizado no ambiente virtual. 

 Atividades: exercícios de autocorreção, que compõem a nota do aluno. 

 Calendário: espaço dedicado à exibição de atividades que devem ser cumpridas 

pelo aluno, com alerta sobre prazos de vencimento das atividades. 

 Ajuda: espaço para envio de mensagens contendo dúvidas referentes ao AVA, 

como funcionalidades, indicação de erro, dificuldade de acesso, crítica ou alguma 

sugestão. 

 Biblioteca virtual: espaço virtual no qual estão disponibilizados mais de 6.700 títulos 

em várias áreas do conhecimento. 

As imagens a seguir ilustram o Ambiente Virtual de Aprendizagem Canvas para as 

disciplinas híbridas (o acesso ao Canvas e às disciplinas híbridas se dá da mesma forma 

como nas disciplinas da modalidade a distância, conforme apresentado anteriormente). 

Visualização 

do aluno ao acessar uma disciplina híbrida 
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Visualização do aluno ao acessar os módulos da disciplina da modalidade a distância 

 

Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem possuem uma posição de destaque como 

ferramentas potencializadoras do processo de aprendizagem. Nesse contexto, torna-se de 

suma importância a realização de avaliações periódicas sobre seu funcionamento, assim 

como dos conteúdos nele disponibilizados. Tais avaliações produzem insumos para que 

ações sejam tomadas, visando à melhoria tanto do ambiente virtual quanto dos conteúdos 

de cada disciplina. Além, os insumos produzidos pelas avaliações podem resultar em 

direcionamentos para novas capacitações de professores e tutores.  

 O AVA foi estruturado de modo que os conteúdos estejam acessíveis para todos os 

envolvidos no processo, tanto para os alunos quanto para professores, tutores e demais 

agentes. Acessibilidade significa disponibilizar a informação e os serviços em diversos 
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formatos para que todos possam compreender e utilizá-la de forma autônoma, isto é, sem 

ter de recorrer a terceiros.  

 A acessibilidade metodológica, que é aquela relacionada à inexistência de barreiras 

nos métodos e técnicas de estudo, está assegurada pelo fato de o material didático estar 

disponível em diversos formatos, como texto, vídeo, áudio, e ser acessado por meio da 

Internet, de modo que, independente do estilo de aprendizagem, o aluno tenha a 

oportunidade do acesso ao conhecimento.  

 Já a acessibilidade instrumental, relacionada a barreiras nas ferramentas de estudo, 

está assegurada pelo fato de o AVA estar acessível a partir de qualquer equipamento 

eletrônico, desde que disponha de um browser e se encontre conectado à Internet.  

 E a acessibilidade comunicacional, relacionada a barreiras de acessibilidade digital, 

está assegurada pelo fato de que todos os materiais em formato textual possuem fontes e 

tamanhos adequados, com a possibilidade de aumento da fonte diretamente pelo 

navegador, assim como os conteúdos em formato de áudio e vídeo.  

 

1.17.1 O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) no período de pandemia 

 

Com o reconhecimento da situação de pandemia, o Governo Brasileiro, por meio do 

Ministério da Educação, editou as Portarias n° 343/2020 e 345/2020, estabelecendo medidas 

a serem adotadas pelas instituições de educação superior durante o período de ações 

emergenciais de saúde pública, permitindo optar-se pela substituição das atividades 

presenciais, exceto as práticas profissionais e de laboratório, por atividades realizadas na 

modalidade de educação a distância ou por meio de aprendizagem remota; ou a suspensão 

das atividades e readequação de seus calendários acadêmicos, com a reposição dos dias 

não cumpridos durante o período de suspensão.  

Nesse contexto, o UNIPTAN implantou o REAR (Regime Especial de Atividades 

Remotas), em consonância com uma das possibilidades amparadas pela legislação acima, 

após rápido e minucioso levantamento das melhores opções disponíveis.  As atividades 

remotas (presença de forma virtual do professor na casa do aluno no horário exato da aula 

presencial e na mesma frequência com que elas aconteciam, ministrando aulas expositivas 

com slides, promovendo discussões sobre vídeos e textos, aplicando exercícios individuais, 
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em grupo e atividades avaliativas) não devem ser confundidas com a modalidade de ensino 

a distância (EaD), tendo em vista que tal modalidade se caracteriza pela disponibilização de 

conteúdos em uma ambiente virtual de aprendizagem para acesso assíncrono do aluno, ou 

seja, sem a intermediação concomitante do professor. O aluno tem a autonomia para 

avançar nos conteúdos conforme seu tempo e ritmo. O professor, no papel de tutor, faz 

intervenções, corrigindo atividades e promovendo discussões em fóruns. Por outro lado, o 

REAR promove a interação aluno-professor  de modo síncrono, nos horários 

preestabelecidos para a aula e suas atividades, conforme descrito acima, são perfeitamente 

válidas para as situações em que se pretenda resguardar a saúde pública, como se 

verifica no disposto no Decreto-Lei n° 1.044/1969, que estabelece a possibilidade de 

tratamento diferenciado, com regime de exercícios domiciliares em substituição à exigência 

de comparecimento às aulas.   

Em total consonância com tais normativas, o UNIPTAN imediatamente passou a 

utilizar soluções de tecnologia que têm permitido a continuidade das atividades de ensino, 

com manutenção da metodologia de ensino diferenciada adotada em seus cursos, além da 

possibilidade de interação síncrona (em tempo real) e assíncrona (gravação das aulas) entre 

professores e alunos. Duas ferramentas, em especial, foram adotadas para a condução do 

REAR, quais sejam, o Canvas (Ambiente Virtual de Aprendizagem) e o Zoom (aplicativo de 

videoconferência).  

Assim, o Canvas, que já era utilizado nas disciplinas da modalidade a distância e na 

disciplinas híbridas, teve sua utilização ampliada a todas as disciplinas teóricas para a 

disponibilização de conteúdos diversificados, atividades avaliativas e a gravação das aulas 

síncronas. Todos os professores de disciplinas teóricas passaram a ter acesso às 

ferramentas de interação, de atividades, testes, criação de módulos, etc. Se antes o acesso 

ao Canvas era restrito aos alunos e professores/tutores de disciplinas da modalidade a 

distância e híbridas, com o REAR, esse acesso alcançou 100% dos alunos do UNIPTAN e 

100% dos professores de disciplinas teóricas. 

Assim, o Canvas hospeda as disciplinas, cujas aulas síncronas ocorrem por meio do 

Zoom, que permite não só a interação simultânea entre professor e aluno, mas também o 

compartilhamento de tela, a aplicação de atividades em grupos e diagnósticos em tempo 

real.       

O Zoom consiste em um aplicativo de videoconferência que possibilita encontros 

virtuais (chamados de reuniões ou, no nosso caso, de aulas) com outras pessoas e permite 

a gravação desses encontros para visualização posterior. Para a utilização desse aplicativo 



117 
 

nas aulas síncronas, os professores receberam uma licença de uso ilimitado e acesso a 

todas as ferramentas do Zoom. Dessa forma, com o Zoom hospedado dentro do Canvas, o 

professor agenda sua aula, gerando um link de acesso para os alunos, os quais, ao entrarem 

na disciplina dentro do AVA, conseguem ter acesso imediato à aula síncrona. Caso o aluno 

não consiga assistir ao momento “ao vivo”, ele pode assistir à gravação da aula que fica 

salva em nuvem. 

 As imagens a seguir mostram como se dá o acesso ao Zoom dentro do Canvas e 

alguns recursos que ele possui. 

 

Acessando a aula no Zoom 
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Página inicial da conferência Zoom 

 

Alguns recursos do Zoom 

 

Tanto o Zoom quanto o Canvas podem ser utilizados pelo computador e pelo celular, 

o que facilita o acesso dos alunos às atividades e às aulas síncronas.  

 

 

1.18 Material didático 
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O material didático disponível no Ambiente Virtual de Aprendizagem, tanto das 

disciplinas na modalidade a distância quanto das disciplinas híbridas, foi pensado e 

construído para permitir, além de interação, o enriquecimento do aprendizado dos discentes. 

Para isso, o UNIPTAN optou por convidar professores específicos de cada disciplina para a 

elaboração do material.  

Nesse sentido, o material didático foi produzido de acordo com as ementas e planos 

de ensino dos cursos presenciais, prezando pela qualidade e aprofundamento do conteúdo 

disponibilizado.  

            As disciplinas ofertadas na modalidade a distância possuem a mesma estrutura 

(conforme ilustra a figura abaixo), organizadas em 04 módulos que foram pensados e 

planejados em 20 semanas de estudo. Cada módulo foi desenhado com 5 aulas e um fórum 

de discussão temático para interação entre os alunos. Assim, cada aula é composta por 3 

diferentes objetos de aprendizagem, sendo eles: um arquivo em PDF com o conteúdo da 

aula, um vídeo e um simulado (04 exercícios de autocorreção). Ainda na disciplina, os alunos 

realizam 01 atividade dissertativa e 01 simulado para prova (referente aos 2 primeiros 

módulos) e 01 prova no final do semestre letivo. Os encontros síncronos semanais com os 

alunos possibilitam que o conteúdo da disciplina seja enriquecido semanalmente, a partir da 

disponibilização da gravação desses encontros e materiais novos utilizados pelos tutores. 

  

Estrutura das disciplinas ofertadas na modalidade a distância 
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            Os objetos de aprendizagem foram preparados buscando aproximar ao máximo o 

ensino a distância ao ensino presencial, com um material dinâmico e interativo, que se 

alterna entre vídeos, textos e imagens. Tanto os textos quanto os vídeos foram preparados 

pelos professores responsáveis, utilizando uma linguagem amigável e tranquila. Conforme 

mencionado, em cada aula é disponibilizado um simulado, composto por 04 questões 

objetivas que destacam os pontos principais do conteúdo. São exercícios que reforçam e 

revisam os conteúdos e as teorias trabalhadas, por meio dos quais os discentes têm a 

oportunidade de testar os conhecimentos adquiridos, uma vez que ao identificarem uma 

alternativa de resposta, o AVA automaticamente faz a correção, assinalando a resposta 

correta para o questionamento.  

            Quanto às disciplinas híbridas, elas possuem a seguinte estrutura: 04 módulos, que 

foram pensados e planejados em 20 semanas de estudo. Cada módulo foi desenhado com 

5 semanas, que são compostas por diferentes objetos de aprendizagem (texto, vídeo, game, 

simulação, etc.), 04 exercícios de autocorreção (um em cada módulo) e 01 conjunto de 

atividades-padrão propostas ao final de cada semana. O conteúdo disponibilizado no AVA 

para os alunos pode ser complementado pelo professor da disciplina, que tem total liberdade 

para inserir novos objetos de aprendizagem. 

 

Estrutura das disciplinas híbridas 
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Conforme mencionado, as disciplinas híbridas são compostas de uma parte 

presencial e do e-learning. Os objetos de aprendizagem são disponibilizados no AVA por 

módulo para que o aluno possa estudar e promover sua autoaprendizagem de modo 

independente e responsável. O objetivo é que o conteúdo seja trabalhado previamente pelos 

alunos para que, nos momentos presenciais, dúvidas sejam dirimidas, discussões sejam 

geradas, atividades práticas sejam promovidas. Os exercícios disponibilizados ao fim de 

cada módulo possibilitam a revisão e verificação da aprendizagem e são programados para 

que o próprio Canvas faça a correção e dê o resultado imediato ao aluno. 

Sabendo o quão importante é a teoria nesse processo de ensino-aprendizagem, o 

material disponibilizado no AVA, tanto nas disciplinas on-line quanto nas híbridas, teve como 

base livros que estão disponíveis na Biblioteca Virtual ou diretamente no site da Instituição.  

O material, após elaborado, é validado por docentes e tutores que possuem 

conhecimentos na área específica. Ao final de cada oferta, é solicitado que os alunos avaliem 

o material, os tutores e o Ambiente Virtual de Aprendizagem. Com o resultado dessa 

avaliação é possível detectar pontos de melhoria para as próximas ofertas, como falhas nos 

recursos de tecnologia, abrangência dos conteúdos disponibilizados, necessidade de novas 

capacitações de tutores e sugestões de melhoria no processo. 

 

1.18.1 O material didático no período de pandemia 

 Com a instauração do REAR no período da pandemia e a migração de todas as 

disciplinas teóricas para o Canvas, a produção e oferta de material didático passou a ser 

feita no/pelo AVA. Cada professor configura sua disciplina, disponibilizando os conteúdos 

por eles produzidos, links de sites relevantes, artigos científicos, etc., além de, conforme já 

dito, deixarem gravadas as aulas síncronas para posterior acesso dos alunos. 

As disciplinas no REAR têm uma estrutura mínima preestabelecida pelo UNIPTAN, 

conforme imagens a seguir, mas o professor tem total liberdade para “alimentar” a disciplina 

com os conteúdos que desejar. 
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Página inicial das disciplinas com a apresentação do Plano de Ensino 

 

 

Módulos por aula, com apresentação do objetivo da aula, os conteúdos e possíveis atividades 

 

Também a biblioteca virtual está disponível para a complementação e produção do 

material didático, com mais de 6.700 títulos em várias áreas do conhecimento. 
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1.19 Procedimentos de acompanhamento e de avaliação dos processos de ensino-

aprendizagem 

 

Os procedimentos de acompanhamento e de avaliação dos processos de ensino-

aprendizagem utilizados no Curso de Engenharia Civil do UNIPTAN atendem à concepção 

do Curso definida neste Projeto Pedagógico. Eles permitem a autonomia, desenvolvimento 

e aprimoramento do corpo discente no âmbito do ensino, de forma contínua e efetiva, 

resultando em informações sistematizadas e disponibilizadas aos estudantes através do 

Portal Educacional, que é o meio de comunicação básico entre a IES e os discentes. 

Os mecanismos de avaliação estabelecidos garantem a sua natureza formativa, 

sendo adotadas ações concretas para a melhoria da aprendizagem em função das 

avaliações realizadas, as quais são empreendidas no âmbito do Núcleo Docente 

Estruturante, Colegiado de Curso e Comissão Permanente de Avaliação. 

Em termos mais objetivos de avaliação do processo de ensino-aprendizagem, o 

Regimento do UNIPTAN, em seu artigo 230, prevê os seguintes procedimentos e requisitos 

dentro do processo de avaliação de conteúdos das disciplinas ministradas em seus diversos 

cursos, na modalidade presencial: 

O UNIPTAN distribui, ao longo de cada período letivo, 100 pontos por disciplina, 

seguindo regime próprio abaixo apresentado. 

 I - Cada período letivo é organizado em duas etapas, que ocorrem sequencialmente. 

II – Em cada etapa é ministrada a metade dos dias letivos previstos para aquele semestre, 

assim como é distribuída a metade dos pontos previstos para o período (50 pontos por 

etapa). 

III - A nota mínima a ser alcançada pelos alunos para aprovação na disciplina é de 70% 

(setenta por cento) dos pontos distribuídos. 

IV - Após a aplicação das atividades avaliativas, os professores têm um prazo de 7 (sete) 

dias para entregar aos alunos essas atividades devidamente corrigidas. 

V - Caso discorde da correção, o aluno tem o prazo máximo de 3 (três) dias letivos para 

solicitar sua revisão, junto à Secretaria de Registros e Controle Acadêmicos. 
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VI - O aluno que perder uma avaliação poderá fazer outra, de segunda chamada, mediante 

um requerimento, acompanhado de atestado médico ou de trabalho, solicitado em até 3 

(três) dias letivos após o término do atestado na Secretaria de Registros e Controle 

Acadêmicos. 

VII - Caso o aluno não consiga, ao final de cada uma das duas etapas, obter em quaisquer 

disciplinas os 35 (trinta e cinco) pontos correspondentes à média, ele terá direito a uma 

reavaliação da(s) etapa(s) correspondente(s), no valor de 50 (cinquenta) pontos, 

prevalecendo a maior nota obtida pelo aluno, não ultrapassando, para fim de registro, os 

70% (setenta por cento) de pontos da etapa. 

VIII - A prova de reavaliação será aplicada ao final de cada uma das etapas, em horário fora 

do calendário escolar, previamente estabelecido pelo professor da disciplina. 

IX – O aluno que perder qualquer reavaliação poderá fazer outra, de segunda chamada, 

mediante um requerimento, acompanhado de atestado médico ou de trabalho, solicitado em 

até 3 (três) dias letivos após o término do atestado na Secretaria de Registros e Controle 

Acadêmicos. 

X - Persistindo a reprovação, caso o aluno comprove ter sido prejudicado em decorrência de 

situações especiais, ele poderá encaminhar à Pró-reitoria de Ensino e Assuntos Acadêmicos 

pedido de avaliação especial, no valor de 100 (cem) pontos, em substituição às notas das 

primeira e segunda etapas. Uma vez que a solicitação seja deferida pela Diretoria, a 

Coordenação de Curso se incumbirá de marcar data e horário para aplicação da avaliação, 

sendo vedada ao aluno qualquer possibilidade de realização da avaliação em outra data. 

Como resultado final, prevalecerá a maior nota. 

XI – A matéria cobrada na avaliação especial abrangerá o conteúdo lecionado em todo o 

semestre letivo, e o aluno precisará obter nota mínima de 70 (setenta) pontos para 

aprovação. 

XII – No caso exclusivo de a Instituição não ofertar, durante 1 (um) ano letivo, alguma 

disciplina em que o aluno esteja reprovado e apto para cursá-la, o UNIPTAN poderá ofertá-

la na modalidade de dependência. Para tal, o aluno deverá matricular-se regularmente na 

disciplina, submeter-se normalmente ao processo avaliativo, ficando isento, porém, da 

frequência, que será substituída por orientações e explicações individualizadas pelo 

professor.  
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             Adicionalmente, a Resolução nº 001 de 30 de janeiro de 2019 do CONSEPE 

(Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão) estabelece pequenas alterações no sistema de 

avaliação, conforme descrito a seguir: 

 1º) De acordo com discussão e aprovação do CONSEPE – Conselho de Ensino, Pesquisa 

e Extensão, em sua 38ª reunião extraordinária ocorrida no dia 04/12/2018, o sistema de 

avaliação dos cursos de graduação (exceto Medicina), a partir do 1º semestre de 2019, 

vigorará de acordo com o seguinte: 

i) o semestre letivo continuará valendo 100 (cem) pontos, dividido em 2 (duas) etapas 

valendo 50 (cinquenta) pontos cada (exceto nas disciplinas on-line, cuja especificidade será 

apresentada a seguir);  

ii) a primeira etapa constituir-se-á de uma avaliação escrita com o valor de 30 (trinta) pontos 

e atividades a serem aplicadas pelo professor de cada disciplina perfazendo 20 (vinte) 

pontos;  

iii) a mesma distribuição aplicar-se-á à segunda etapa;  

iv) para aprovação no semestre, o aluno deverá continuar apresentando o rendimento 

mínimo de 70 (setenta) pontos;  

v) os alunos que obtiverem rendimento semestral igual ou superior a 40 (quarenta) pontos e 

inferior a 70 (setenta) pontos serão submetidos a um exame especial com um total de 100 

(cem) pontos, abrangendo todo o conteúdo do semestre;  

vi) a nota final do aluno em situação de exame especial será composta por este resultado 

mais a nota anterior total do semestre, dividido por 2 (dois), sendo a média para aprovação, 

excepcionalmente nesse caso, fixada em 60 (sessenta) pontos. 

 A imagem a seguir, sistematiza esse processo de avaliação: 
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Procedimentos de acompanhamento e avaliação do processo de ensino-aprendizagem 

  

As disciplinas híbridas possuem a mesma distribuição de pontos por etapa 

apresentada acima, mas os procedimentos de acompanhamento e avaliação do processo 

de ensino-aprendizagem possuem algumas especificidades, quais sejam: 

I. em cada etapa (N1 e N2), 5 pontos são distribuídos em exercícios de autocorreção 

no CANVAS;  

II. na N1, 15 pontos são distribuídos livremente pelo professor em atividades por ele 

elaboradas e 30 pontos são atribuídos a avaliações;  

III. na N2, dos 15 pontos de atividades, 5 pontos devem ser atribuídos a 3 dentre 

todas as atividades disponibilizadas no Canvas ao final de cada semana de 
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estudo; e os 10 pontos restantes são distribuídos livremente pelo professor em 

atividades por ele elaboradas; 

IV. na N2, 30 pontos também são atribuídos a avaliações. 

A imagem a seguir ilustra esses procedimentos: 

 
Procedimentos de acompanhamento e avaliação das disciplinas híbridas 

 

As disciplinas ofertadas na modalidade a distância possuem procedimentos de 

acompanhamento e avaliação do processo de ensino-aprendizagem específicos.  

A N1 é composta por 40 pontos, assim distribuídos: 

I. 10 pontos de atividades de autocorreção no AVA distribuídos em 10 atividades 

valendo 1 ponto cada. 

II. 15 pontos de fóruns de discussão distribuídos em 2 Fóruns valendo 7,5 pontos 

cada. 

III. 15 pontos de atividade dissertativa a ser desenvolvida pelo aluno, postada no 

AVA e corrigida pelo professor tutor. 

A N2 é composta por 60 pontos, assim distribuídos: 

I. 10 pontos de atividades de autocorreção no AVA distribuídos em 10 atividades 

valendo 1 ponto cada. 

II. 15 pontos de fóruns de discussão em 2 Fóruns valendo 7,5 pontos cada. 
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III. 5 pontos de 1 atividade de autocorreção, com 10 questões, revisional para a 

avaliação final. 

IV. 30 pontos de avaliação, com 20 questões, sem consulta a ser realizada no AVA, 

porém a realização será nas dependências da instituição e com conteúdo de 

todo curso (enquanto estamos no REAR a avaliação não é feita nas 

dependências da instituição). 

A figura a seguir sintetiza essas informações: 

 

 
Procedimentos de acompanhamento e avaliação das disciplinas on-line 

 

Tanto nas disciplinas híbridas quanto nas disciplinas na modalidade a distância, os 

alunos que obtiverem rendimento semestral igual ou superior a 40 (quarenta) pontos e 

inferior a 70 (setenta) pontos serão submetidos a um exame especial com um total de 100 

(cem) pontos, abrangendo todo o conteúdo do semestre. A nota final do aluno em situação 

de exame especial será composta por este resultado mais a nota anterior total do semestre, 

dividido por 2 (dois), sendo a média para aprovação, excepcionalmente nesse caso, fixada 

em 60 (sessenta) pontos. 
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1.20 Número de vagas 

 

  O Curso de Engenharia Civil oferece cem (cem) vagas anuais, de acordo com a 

autorização do Ministério da Educação, constante na Portaria MEC nº 35 de 01 de março de 

2016, publicada no Diário Oficial da União em 14 de março de 2016 e com retificação do 

número de vagas publicada do Diário Oficial da União em 10 de junho de 2016. 

  A história do UNIPTAN e, de modo especial a história da Engenharia Civil, está 

associada a história da cidade de São João del-Rei e região, uma vez que o UNIPTAN 

nasceu e cresceu acompanhando a evolução da cidade. A localização privilegiada, a sua 

tradição e qualidade de ensino fazem da instituição uma referência e um foco de escolha de 

jovens e adultos em busca de educação profissional.  

  Considerando um raio de 200 km de São João del-Rei, pode-se enumerar diversas 

indústrias de médio e grande porte com extrema relevância para o desenvolvimento 

econômico da região do Campo das Vertentes. O gigantismo e a diversidade de atividades 

econômicas transformam o Campo das Vertentes em um próspero parque gerador de 

empregos nas áreas industrial, comercial, de serviços e financeiro, o que propicia a 

necessidade de engenheiros para contribuir com a manutenção da vitalidade e com 

crescimento econômico da região. 

  Ainda, considerando as perspectivas de desenvolvimento contínuo da região do 

Campo das Vertentes, as necessidades básicas de infraestrutura do país, as áreas de 

atuação e características específicas do Engenheiro Civil que propiciam a absorção dos 

mesmos pelo mercado de trabalho e a realidade atual de ofertas de cursos de Engenharia 

com qualidade de ensino, é possível concluir que a oferta do curso de Engenharia Civil pelo 

UNIPTAN responde a uma necessidade latente da cidade de São João del-Rei e região, da 

região sudeste do Brasil e do próprio país.  

 

1.21 Integração com as redes públicas de ensino 

 

Este item não se aplica ao curso em questão. 

 

1.22 Integração do curso com o sistema local e regional de saúde (SUS) 
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Este item não se aplica ao curso em questão. 

 

1.23 Atividades práticas de ensino para áreas da saúde 

 

Este item não se aplica ao curso em questão. 

 

1.24 Atividades práticas de ensino para licenciaturas 

 

Este item não se aplica ao curso em questão. 

 

2. Corpo docente e Tutorial 

 

2.1 Núcleo Docente Estruturante – NDE 

 

O Núcleo Docente Estruturante – NDE do Curso de Engenharia Civil do UNIPTAN foi 

criado em consonância com Resolução nº 1 de 17 de junho de 2010 da Comissão Nacional 

de Avaliação da Educação Superior (CONAES), com atribuições acadêmicas de 

acompanhamento atuante no processo de concepção, consolidação e contínua atualização 

do seu Projeto Pedagógico.  

Composto por docentes com elevada formação acadêmica e competência 

profissional, o NDE auxilia constantemente na atualização do Projeto Pedagógico de Curso, 

assim como em sua consolidação, atuando de modo ativo e frequente no aperfeiçoamento 

do curso de Engenharia Civil. 

Buscando atingir o objetivo supracitado, o NDE discute constantemente a matriz 

curricular do curso, promovendo revisões e atualizações nas ementas das disciplinas e 

realizando a reordenação das ofertas delas ao longo dos semestres letivos, caso seja 

necessário. Com o subsídio dos dados levantados pela Comissão Própria de Avaliação 

(CPA) e observações colhidas de docentes e discentes, o NDE acompanha regularmente 

todas as disciplinas e realiza discussões para propor ações que conduzam o curso a uma 

melhoria contínua. No NDE também ocorrem debates e modificações nas normas 

acadêmicas do curso, como as que envolvem as atividades acadêmicas, científicas, 

profissionais e culturais, os Estágios Curriculares Obrigatórios e os Trabalhos de Conclusão 

de Curso. Ademais, O NDE está sempre atento à infraestrutura, realizando constantes 
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avaliações das instalações físicas, inclusive das salas de aula e laboratórios, almejando 

constante melhoria no atendimento das condições de qualidade do curso. 

 

2.1.1 Regulamento do NDE do Curso de Engenharia Civil: 

 

CAPÍTULO I 

DAS CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

Art.1º. O presente regulamento disciplina as atribuições e o funcionamento do Núcleo 

Docente Estruturante (NDE) do Curso de Engenharia Civil do Centro Universitário Presidente 

Tancredo de Almeida Neves - UNIPTAN. 

Art.2º. O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é o órgão responsável pela concepção do 

Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Civil e tem, por finalidade, a atualização e 

consolidação do mesmo. 

 

CAPÍTULO II 

DAS ATRIBUIÇÕES DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

 

Art.3°. Atribuições do NDE: 

I. Contribuir para a consolidação e estabelecer o perfil profissional do egresso do 

curso; 

II. Atualizar periodicamente o projeto pedagógico do curso; 

III. Conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação no 

Colegiado de Curso, sempre que necessário, e zelar pela integração curricular 

interdisciplinar entre as diferentes atividades de ensino constantes no currículo; 

IV. Indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e 

extensão, oriundas de necessidades da graduação e exigências do mercado 

de trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas à área de 

conhecimento do curso; 
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V. Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais referentes ao 

curso de Engenharia Civil. 

 

CAPÍTULO III 

DA CONSTITUIÇÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

 

Art. 4º. O Núcleo Docente Estruturante será constituído de: 

I. 05 (cinco) docentes pertencentes ao corpo docente do curso; 

II. Destes professores, 100% (cem por cento) deve possuir titulação acadêmica 

obtida em programas de pós-graduação stricto sensu; 

III. Os seus integrantes deverão ter regime de trabalho parcial ou integral, sendo 

pelo menos 20% (vinte por cento) deles em tempo integral. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS REUNIÕES 

 

Art.5. O Núcleo Docente Estruturante reunir-se-á: 

I. Ordinariamente, no mínimo 1 (uma) vez por período letivo e, 

extraordinariamente, sempre que convocado pelo Coordenador do Curso; 

II. As reuniões do NDE do Curso serão constantes do calendário do Curso; 

III. As reuniões do NDE serão documentadas em atas, lavradas em livro próprio. 

 

2.2 Equipe multidisciplinar 

 

 O UNIPTAN conta com profissionais docentes de diversas áreas, com experiência 

profissional em concepção, produção e disseminação de tecnologias, metodologias e 

recursos educacionis para o ensino a distância. Esse grupo constitui o NAPED – Núcleo de 

Apoio Pedagógico, ligado diretamente à Pró-reitoria de Ensino e Assuntos Acadêmicos, 

constituído por profissionais nas áreas pedagógica, psicológica, linguística e exata, cujos 

membros são nomeados através de Portaria da Reitoria do UNIPTAN. 
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 Esse grupo oferece suporte à prática de EAD no que se refere às habilidades e 

competências de todos os profissionais envolvidos no processo, nos seguintes âmbitos: 

i) pedagógico; 

ii) didático; 

iii) metodológico; e 

iv) tecnológico. 

 A equipe desenvolve um plano de ação voltado para as necessidades dos agentes 

ligados ao EAD, a saber: tutores, professores, designers e pessoal envolvido no 

gerenciamento da plataforma educacional, do material didático e das atividades e 

avaliações, em consonância com as atividades curriculares também desenvolvidas 

presencialmente. 

 O foco do trabalho desse grupo é o desenvolvimento de metodologias ativas de 

aprendizagem, consolidado já com várias práticas, participações em eventos 

interinstitucionais no Brasil e no exterior, além de cursos e publicações técnico-científicas 

resultantes de sua atuação. 

 

2.3 Atuação do coordenador 

 

 O Coordenador do Curso responsabiliza-se, em primeira instância, pelos aspectos 

técnicos e práticos relacionados à criação do Projeto Pedagógico do Curso. É também sua 

função indicar os professores que comporão o quadro docente e os membros do Núcleo 

Docente Estruturante e do Colegiado.  

 A preservação, organização e manutenção dos laboratórios, bem como o 

acompanhamento das atividades gerais do Curso – como os estágios e suas supervisões, e 

as atividades complementares –, ou seja, todos os aspectos fundamentais para a 

estruturação do Curso, são de responsabilidade do Coordenador de Curso. 

 As Semanas Acadêmicas devem ser organizadas pelo Coordenador e por todos os 

professores e alunos do Curso. Ao longo das Semanas Acadêmicas, o Coordenador deve 

focalizar atividades que ampliem a formação dos discentes, priorizando os trabalhos e 

discussões que envolvam a pesquisa científica. 

 Para o bom andamento da rotina acadêmica, é também fundamental que o 

Coordenador repasse as orientações da Reitoria e Pró-reitorias aos docentes e discentes, 

mantendo-os constantemente informados. Além disso, o Coordenador deve estar atento às 
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demandas dos estudantes quanto a necessidades de cunho pedagógico e/ou pessoal, 

solicitando, quando necessário, a intervenção da Pró-reitoria de Ensino e Assuntos 

Acadêmicos ou o apoio psicopedagógico do UNIPTAN.  

 O coordenador e suas funções, atribuições, responsabilidades e encargos giram em 

torno das áreas políticas, gerenciais, acadêmicas e institucionais do curso, com destaque 

para o atendimento realizado aos alunos, que vai desde atendimentos individuais a 

atendimentos em grupo, uma vez que os alunos buscam o coordenador por acreditar que o 

mesmo seja uma referência na área.  

 O coordenador, por dispor de uma infraestrutura tecnológica diferenciada, possui 

formas distintas de condução da coordenação do curso, possuindo acesso a informações 

sobre:  

 Controle da frequência dos docentes do curso: acompanha e garante que os 

professores estejam cumprindo a carga horária de trabalho; 

 Verificação da qualidade das aulas com os alunos; 

 Controle da frequência dos discentes: apesar de saber que o controle diário da 

frequência dos alunos é de responsabilidade dos professores, o coordenador, por 

meio do Sistema Acadêmico utilizado pela Instituição, consegue ter acesso a 

informações sobre ausências sistemáticas e atuar de forma ativa para evitar a evasão 

escolar; 

 Contratação/demissão de docentes: participa do recrutamento e seleção de novos 

docentes do curso; 

 Processos decisórios do curso; 

 Valor do custo do aluno, alunos inadimplentes, formas de negociação de pagamento, 

entre outros. 

 Cabe ao Coordenador, de acordo com as normas regimentais do UNIPTAN: 

I - Coordenar e supervisionar as atividades dos Colegiados de Curso que gerenciam; 

II - Elaborar o horário de aulas do curso, encaminhando-o ao Colegiado para 

aprovação e à Pró-reitoria de Ensino e Assuntos Acadêmicos para consolidá-lo; 

III - Convocar e presidir as reuniões dos Colegiados de Curso; 
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IV - Orientar os discentes quanto aos aspectos acadêmicos e pedagógicos por 

ocasião da matrícula e da renovação de matrícula, em articulação com a Secretaria 

de Registros e Controle Acadêmicos; 

V - Divulgar as atividades e decisões do Colegiado de Curso; 

VI - Orientar e acompanhar a vida acadêmica dos discentes; 

VII - Avaliar o desempenho dos docentes vinculados à Coordenação de Curso; 

VIII - Manter permanente articulação com as Coordenações de Pesquisa e de 

Extensão; 

IX - Manter permanente articulação com outros Coordenadores de Curso, visando a 

alcançar o provimento eficaz dos recursos humanos e materiais requeridos para 

funcionamento dos cursos e o desenvolvimento de ações interdisciplinares e 

multiprofissionais; 

X - Elaborar o relatório anual de atividades de sua Coordenação de Curso; 

XI - Exercer o poder disciplinar no âmbito de sua competência; 

XII - Encaminhar consultas ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, visando a 

elevar a satisfação dos clientes internos e externos pelo padrão de qualidade dos 

serviços educacionais prestados pelo UNIPTAN; 

XIII - Cumprir e fazer cumprir as deliberações do Reitor e do Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão; 

XIV - Articular-se com o meio externo nacional e internacional, no âmbito de sua 

competência, visando a manter a Coordenação de Curso atualizada nas suas 

respectivas áreas de conhecimento; 

XV - Zelar pelos bens patrimoniais que forem confiados à Coordenação de Curso; e 

XVI - Executar outras competências que lhe forem conferidas pelo Reitor. 

 

2.3.1 Minicurrículo do Coordenador do Curso 

 

Identificação: Francisco Aristides dos Santos Neto 

Formação Acadêmica:  

 Mestre em Engenharia Civil, em 2018, pelo CEFET-MG.  
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 Bacharel em Engenharia de Produção Civil, em 2015, pelo CEFET-MG. 
 Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes – Licenciatura em 

Matemática, CEFET-MG, 2018. 
 Técnico em Mecânica Industrial, CEFET-MG, 2009.  

 
Experiência profissional fora do magistério superior: o coordenador atuou como 

Engenheiro de Produção Civil responsável por reformas comerciais, realizando o 

levantamento e compra de materiais, compatibilização de projetos e equipamentos, alocação 

de mão de obra e acompanhamentos físicos e técnicos das obras. 

Experiência profissional no magistério superior: o coordenador atua no magistério do 

ensino superior desde fevereiro de 2019, tendo atuado sempre no Centro Universitário 

Presidente Tancredo de Almeida Neves (UNIPTAN). 

Experiência profissional de gestão acadêmica: o coordenador integrou o Núcleo Docente 

Estruturante (NDE) do curso de Engenharia Civil do Centro Universitário Presidente 

Tancredo de Almeida Neves (UNIPTAN) como membro docente de fevereiro de 2019 até 

abril 2020. 

 

2.4 Regime de trabalho do Coordenador de Curso 

 

 O Coordenador do Curso de Engenharia Civil tem dedicação integral - 40 (quarenta) 

horas de trabalho semanal, incluindo as atividades de magistério no Curso de Engenharia 

Civil, as atividades administrativas de Coordenação de Curso, bem como as atividades 

relacionadas pesquisa, extensão, capacitação profissional e similares. Cabe também ao 

Coordenador de Curso a presidência do Núcleo Docente Estruturante e do Colegaido de 

Curso.  

 O regime de trabalho do Coordenador do Curso permite o atendimento às demandas 

existentes, as quais são desenvolvidas de acordo com um plano de ação documentado e 

compartilhado, com indicadores disponíveis e públicos com relação ao seu desempenho, 

proporcionando a potencialidade do corpo docente do Curso e favorecendo a integração e 

a melhoria contínua do mesmo. 
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2.5 Corpo docente 

 

 Os 9 professores que integram o quadro docente atual do Curso de Engenharia Civil 

possuem as seguintes formações e titulações: 

 

Nome Titulação Formação 

Cláudio Eduardo Souza Especialista 

Graduado em Engenharia Industrial Elétrica, 
em 1991, pela FUNREI (UFSJ) 

Pós-graduado em Gestão Estratégica em 
Marketing, em 1999, pela FUNREI (UFSJ) 
Especialização em Gestão Estratégica, em 

2001, pela UFMG 
Especialização em Gestão Estratégica de 

Pessoas, em 2008, pela UFMG 
Mestrando em Propriedade Intelectual e 
Transferência de Tecnologia pela UFSJ, 

2020 
Pós-graduando em Engenharia de 

Segurança pela Faculdade Cruzeiro do Sul, 
2020 

Edgard Souza Mattos Especialista 

Graduado em Engenharia Civil pela UFOP, 
2006. 

Pós-graduado em Latu Sensu em Gestão e 
Inovações Tecnológicas na Construção pelo 

IETEC, 2012. 
Pós-graduado em Gestão de Projetos pela 

UFLA, 2014. 
Mestrando em Sustentabilidade 

Socioeconômica Ambiental pela UFOP, 
2020. 

Francisco Aristides dos 
Santos Neto 

Mestre 

Graduação em Engenharia de Produção 
Civil, em 2015, pelo CEFET-MG. 

Mestre em Engenharia Civil, em 2018, pelo 
CEFET-MG. 

Helbert Rezende de Oliveira 
Silveira 

Doutor 

Graduado em Engenharia Agronômica, 2009, 
pela UFMG 

Mestre em Agronomia/Fisiologia Vegetal, em 
2011, pela UFLA 

Doutor em Agronomia/Fisiologia Vegetal, em 
2014, pela UFLA 

Jader José de Carvalho Mestre 

Graduação em Física Licenciatura, no ano 
de 2010, na UFSJ. 

Mestre em Ciências, área de Física de 
Materiais, no ano de 2014, na UFSJ. 
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Doutorando em Ciências, área de Física de 
Materiais, UFSJ. 

Robinson Antônio Aparecido 
Alves 

Mestre 

Graduado em Engenharia Mecânica, no ano 
de 2010, pela UFSJ. 

Mestre em Engenharia Mecânica, no ano de 
2017, pela UFSJ. 

Lucas Kannoa Mestre 
Mestre em Direito Ambiental e 

desenvolvimento sustentável pela Escola 
Superior Dom Helder Câmara 

Marcelo Mourão Coutinho Mestre 

Graduação em Administração no ano de 
2008 na UFSJ. 

Especialista em Gestão de Negócios com 
Ênfase em Custos pelo IETEC em 2012 
Mestrado Profissional em Administração 

Pública pela FGV em 2017. 

Tamara de Carvalho Freitas Mestre 

Graduação em Engenharia Civil pela UFJF, 
em 2014 

Mestre em Modelagem Computacional pela 
UFJF, em 2018 

Doutoranda em Modelagem Computacional 
pela UFJF 

 

 

No gráfico abaixo, estão representadas as proporções de professores do curso de 

acordo com a titulação. Desta forma, nota-se que 78% do corpo docente possui pós-

graduação stricto sensu e 22% possui pós-graduação lato sensu. 

 

 

 

Especialista
22%

Mestre
67%

Doutor
11%

Titulação dos professores

Especialista Mestre Doutor
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2.6 Regime de trabalho do corpo docente do curso 

 

 Os 9 professores que integram o quadro docente atual do Curso de Engenharia Civil 

possuem os seguintes regimes de trabalho: 

  

Nome 
Regime de 
Trabalho 

Tempo de vínculo com o curso 
(meses) 

Cláudio Eduardo Souza HORISTA 22 
Lucas Kannoa PARCIAL 40 

Marcelo Mourão Coutinho INTEGRAL 22 
Edgard Souza Mattos HORISTA 28 

Francisco Aristides dos Santos 
Neto 

INTEGRAL 28 

Helbert Rezende de Oliveira 
Silveira 

HORISTA 52 

Jader José de Carvalho HORISTA 72 
Robinson Antônio Aparecido 

Alves 
HORISTA 40 

Tamara de Carvalho Freitas PARCIAL 4 
 

 No gráfico abaixo, estão representadas as proporções de professores do curso de 

acordo com o regime de trabalho. Desta forma, nota-se que 56% dos professores  são 

horistas, 22% possuem dedicação parcial e 22% possuem dedicação integral. 

 

 

Horista
56%

Parcial
22%

Integral
22%

Regime de trabalho

Horista Parcial Integral
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2.7 Experiência profissional do docente 

 

 Os 9 professores que integram o quadro docente atual do Curso de Engenharia Civil 

possuem as seguintes experiências profissionais: 

 

 

Nome Função Local 
Período 
(anos) 

Cláudio 
Eduardo 
Souza 

Eletricista de 
distribuição 

Cemig 2,5 

Auxiliar de escritório Cemig 3,0 
Técnico administrativo Cemig 3,0 

Engenheiro de 
distribuição 

Cemig 13,0 

Gerente de 
departamento 

Cemig 13,0 

Edgard Souza 
Mattos 

Supervisor de via 
permanente 

Prumo Engenharia 0,5 

Gerente de obras Franere Construções 2,5 

Engenheiro de obras 
Planova Planejamentos e 

Construções 
3,0 

Engenheiro de 
planejamento e 

orçamento 
Reta Engenharia 3,5 

Proprietário Tecnohidro Projetos Ambientais 3,0 
Proprietário ESM Engenharia 6,0 

Francisco 
Aristides dos 
Santos Neto 

Coordenador de curso 
de Engenharia Civil 

UNIPTAN 1,0 

Engenheiro de 
Produção Civil 

autônomo 
Obras 1,2 

Helbert 
Rezende de 

Oliveira 
Silveira 

Pesquisador Pós Doutor 
na Empresa de 

Pesquisa Agropecuária 
MG 

Unidade Regional EPAMIG Sul de 
Minas Centro Tecnológico do Sul de 

Minas - CTSM/Lavras 
3,0 

Perito da Justiça 
Federal (AJG) 

Vara Única da Subseção Judiciária de 
São João del Rei/MG 

1,0 

Jader José de 
Carvalho 

Professor Escola Estadual “Sousa Leite” 8,0 

Professor e 
Coordenador 

Pré-vestibular Comunitário Vencer – 
ACORDE (Associação Comunitária, 

Urbana, Rural e Cultural de Madre de 
Deus de Minas) 

2,0 

Robinson 
Antônio 

Engenheiro de 
Planejamento 

Galvão Engenharia / Petrobrás 2,0 

Analista de Tecnologia Comau do Brasil / Fiat 1,0 
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Aparecido 
Alves 

Lucas Kannoa Advogado Autônomo 10,0 

Marcelo 
Mourão 

Coutinho 

Consultor Empresarial 
Mourão Coutinho Consultoria em 

Desenvolvimento Econômico Local 
3,0 

Professor graduação 
Instituto de Ensino Superior 

Presidente Tancredo de Almeida 
Neves 

1,0 

Professor Pós-
Graduação 

Faculdade MAchado Sobrinho - Juiz 
de Fora - MG 

3,0 

Consultor Credenciado 
em políticas públicas 

Instituto Evaldo Lotti – FIEMG 4,0 

Consultor Credenciado 
em políticas públicas 

Sebrae Minas 9,0 

Consultor Empresarial 
ProLucro Desenvolvimento 

Empresarial Ltda 
10,0 

Empresário do setor de 
uniformes profissionais 

Lima Coutinho Ltda. 6,0 

Oficial R2 Exército Brasileiro 9,0 

Tamara de 
Carvalho 
Freitas 

Consultora de projetos JAR Construções 0,5 
Desenhista AgroSas LTDA 0,8 

Engenheira civil Crigen Engenharia LTDA 3,0 
Engenheira civil Autônoma 5,0 

 

 

 Dos 9 professores que integram o quadro docente do Curso de Engenharia Civil, 6 

possuem cinco ou mais anos de experiência profissional o que corresponde a 67% do quadro 

total e, consequentemente, 3 professores possuem menos de cinco anos de experiência 

profissional que corresponde 33% do quadro geral de docentes do curso, conforme mostra 

o gráfico abaixo. 
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2.8 Experiência no exercício da docência na educação básica 

 

Este item não se aplica ao curso em questão. 

 

 

2.9 Experiência no exercício da docência superior 

 

 Os 9 professores que integram o quadro docente atual do Curso de Engenharia Civil 

possuem as seguintes experiências profissionais no ensino superior: 

  

Nome Instituição Nível 
Período 
(anos) 

Cláudio Eduardo 
Souza 

UNIPTAN Graduação 1,0 

Edgard Souza 
Mattos 

UNIPTAN Graduação 1,5 

Francisco Aristides 
dos Santos Neto 

UNIPTAN Graduação 1,5 

Helbert Rezende 
de Oliveira Silveira 

UNIPTAN Graduação 3,5 

Jader José de 
Carvalho 

UNIPTAN Graduação 5,5 
UFSJ Graduação 0,5 

Mais de 5 anos
67%

Menos de 5 anos
33%

Tempo de experiência profissional

Mais de 5 anos Menos de 5 anos
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Robinson Antônio 
Aparecido Alves 

UNIPTAN Graduação 2,5 

Lucas Kannoa 

Instituto de Direitos Humanos IDH Especialização 2,0 
Faculdade de ciências gerenciais de 

Manhuaçu FACIG 
Professor 1,0 

UNIPTAN Professor 3,0 

Marcelo Mourão 
Coutinho 

Faculdade Machado Sobrinho - Juiz de 
Fora - MG 

Pós-Graduação 3,0 

UNIPTAN Graduação 1,0 
Tamara de 

Carvalho Freitas 
UFJF Graduação 2,0 

 

 

 Dos 9 professores que integram o quadro docente do Curso de Engenharia Civil, 7 

possuem cinco ou mais anos de experiência profissional no ensino superior o que 

corresponde a 78% do quadro total e, consequentemente, 2 professores possuem menos 

de cinco anos, o que corresponde a 22% do quadro geral de docentes do curso, conforme 

mostra o gráfico abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

Mais de 5 anos
78%

Menos de 5 anos
22%

Experiência profissional no ensino superior

Mais de 5 anos Menos de 5 anos
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2.10 Experiência no exercício da docência na educação a distância 

 

 Dos 9 professores que integram o quadro docente do Curso de Engenharia Civil, um 

possui experiência no exercício da docência na educação a distância o que corresponde a 

11% do quadro total e, consequentemente, 8 dos professores não possui experiência na 

educação a distância o que corresponde 89% do quadro geral de docentes do curso. 

 

Nome Instituição Nível 
Período 
(anos) 

Lucas Augusto Tomé Kannoa 
Vieira UNIPTAN Graduação 0,5 

 
 

 No gráfico abaixo, estão representadas as proporções de professores do curso de 

acordo com experiência no exercício da docência na educação a distância. 

 

 

 

2.11 Experiência no exercício da tutoria na educação a distância 

 

Nenhum dos professores que integram o quadro docente do Curso de Engenharia 

Civil, possuem experiência no exercício da tutoria na educação a distância. 

 

 

Possui experiência no 
EaD
11%

Não possui 
experiência no EaD

89%

Experiência na docência na educação a distância

Possui experiência no EaD Não possui experiência no EaD
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2.12 Atuação do Colegiado de Curso ou equivalente 

 

 O Colegiado do Curso de Engenharia Civil é presidido pela coordenação de curso e 

atende às exigências regimentais estabelecidas para esse órgão deliberativo. Compõe-se, 

além do Presidente do mesmo, de membros do corpo docente e de representante do corpo 

discente do respectivo curso. 

 O Colegiado de Curso reúne-se, ordinariamente, pelo menos 1 (uma) vez por 

semestre para tratar de assuntos relativos ao bom desenvolvimento do curso, à luz das 

DCNs, do Regimento, do PPC e das alterações e inovações advindas do desenvolvimento 

científico e tecnológico, como também das variações no mercado de trabalho, e, 

extraordinariamente, sempre que necessário. 

 É na reunião do Colegiado que as possíveis alterações no Projeto Pedagógico do 

Curso são aprovadas, após discussões e deferimento no Núcleo Docente Estruturante - 

NDE. As reuniões de Colegiado visam o desenvolvimento do curso, o aperfeiçoamento do 

desempenho do trabalho acadêmico, a integração dos planos de ensino, a troca de 

experiências, a adequação e atualização das ementas e programas das unidades de estudo 

e a partilha das preocupações surgidas, que interessam a todos os professores. 

 As reuniões do Colegiado são convocadas pelo Presidente ou mediante requerimento 

assinado por no mínimo 1/3 (um terço) dos conselheiros nos termos previstos em 

Regimento, e instaladas com a presença mínima de 2/3 (dois terços) dos membros 

conselheiros. 

 A presença no recinto da reunião do Colegiado é exclusiva aos membros desse 

Conselho, podendo ter acesso convidados e/ou demais membros da comunidade 

acadêmica, mediante prévia autorização do seu Presidente. 

 As decisões do Colegiado ocorrerão por metade mais um dos votos dos conselheiros 

presentes, tendo cada conselheiro direito a apenas um voto. 

 O Colegiado pauta suas ações no Regimento e tem como finalidade maior fazer 

cumprir o Projeto Pedagógico do Curso, cuidando para que os objetivos previstos sejam de 

fato alcançados e que o aluno se constitua dentro do perfil de egresso estabelecido no PPC 

e no PDI. 
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 O Colegiado do Curso de Engenharia Civil é responsável por deliberar ações de 

planejamento e execução relacionadas às atividades de ensino, pesquisa e extensão que 

foram realizadas pelo Núcleo Docente Estruturante do curso. Assim, o Colegiado do Curso 

participa de decisões relacionadas às práticas pedagógicas, às necessidades de 

infraestrutura, aos eventos acadêmicos e às atividades complementares.  

 O Colegiado do Curso de Engenharia Civil também atua assessorando a 

implementação do Projeto Pedagógico do Curso mediante avaliação da atuação do 

coordenador de curso, dos docentes e do feedback dado pelos alunos.   

 Ainda, o Colegiado do Curso de Engenharia Civil atua em decisões administrativas 

auxiliando o coordenador de curso, como nas equivalências de disciplinas nos estudos de 

caso, nas decisões específicas relacionadas a estágios supervisionados e na certificação de 

horas complementares em algumas situações. 

 

2.12.1 Composição do Colegiado de Curso 

 

 De acordo com o Regimento, o Colegiado de Curso é composto da seguinte maneira: 

I. Coordenador de Curso, que é o seu presidente; 

II. 3 (três) representantes docentes do curso, escolhidos entre os seus pares; 

III. 1 (um) representante do corpo discente, escolhido entre os seus pares. 

Parágrafo Único - Na falta do coordenador de curso, um dos representantes docentes, 

por indicação do primeiro, assume seu lugar na presidência do Colegiado de Curso. 

 

2.12.2 Competências do Colegiado de Curso 

 

 Compete ao colegiado de curso, nos termos do Regimento:  

I. Definir o perfil acadêmico-profissional do egresso do curso, bem como o perfil 

do ingressante;  

II. Propor ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão as diretrizes didático-

pedagógicas do curso; 
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III. Propor ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão normas complementares 

sobre currículos e programas; 

IV. Aprovar os planos de ensino das disciplinas ministradas no curso, os programas 

e critérios para avaliação de estágio, trabalho de conclusão de curso, atividades 

de monitoria e programas de iniciação científica; 

V. Deliberar, em primeira instância, sobre questões referentes à matrícula, à 

transferência, às partes de professores, às representações de discentes e aos 

recursos interpostos sobre matérias de ordem acadêmica e disciplinar; 

VI. Elaborar o seu calendário anual de atividades e o de reuniões; 

VII. Aprovar e avaliar os planos de trabalho e o relatório anual das atividades do 

Coordenador de curso, bem como os planos de trabalho dos docentes;  

VIII. Propor ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão mudanças curriculares; 

IX. Propor à Reitoria a aprovação de convênios;  

X. Aprovar projetos de cursos de atualização e avaliar resultados;  

XI. Aprovar os projetos de ensino e estabelecer prioridade de execução, em 

consonância com as diretrizes didático-pedagógicas do curso e a política 

institucional do UNIPTAN;   

XII. Recomendar programas de produção científica e de pesquisa, inerentes às 

áreas do saber abrigadas pelo curso;  

XIII. Acompanhar as atividades de docência do curso, informando o desenvolvimento 

dos conteúdos programáticos das disciplinas/atividades aos órgãos 

competentes do UNIPTAN, adotando as providências de sua alçada para 

elevação dos padrões de qualidade do curso;  

XIV. Aprovar o horário de aula e atividades do curso, submetendo-o à consolidação 

da Pró-reitoria de Ensino e Assuntos Acadêmicos;  

XV. Executar outras competências que lhe forem conferidas pelo Reitor. 

 

          O Colegiado do Curso de Engenharia Civil do UNIPTAN reúne-se ordinariamente 1 

(uma) vez por semestre e, extraordinariamente, sempre que necessário, como pode ser 

observado, a seguir, nos itens que se referem às reuniões: 

I. Ordinária, a que constar do calendário de reuniões, sendo no mínimo 1 (uma) 

por período letivo regular; 
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II. Extraordinária, a que for realizada em data diversa daquela prevista no 

calendário de reuniões. 

 

2.13 Titulação e formação do corpo de tutores do curso 

 

 O tutor tem um papel extremamente importante no ensino a distância. As funções 

devem ser pedagógica, social, administrativa e técnica. Isso se deve ao fato de o ensino em 

uma escola virtual ter características específicas, como as variações do espaço de ensino, 

que pode ser em qualquer lugar. Tutor e aluno encontram-se em condições de igualdade na 

comunicação, tendo o aluno um atendimento individual, tempo para entrar em sala de aula 

a qualquer momento, maior uso de multimídia e tecnologia na construção do conhecimento. 

Nesse contexto, o papel do tutor é de um integrador, colega, facilitador, inspirador de 

confiança e uma pessoa que ajuda o aluno na construção do conhecimento. 

O tutor deve, portanto, gostar e ter habilidade para interagir com os estudantes com 

disponibilidade para ouvir e atendê-los nas suas dúvidas e problemas, de modo que o 

estudante veja nele um aliado em quem possa confiar. Além disso, é fundamental que haja 

inteira sintonia entre o professor da disciplina e o tutor. 

Na oferta de cursos na modalidade à distância, o UNIPTAN disponibiliza dois tipos de 

tutoria: 

* Tutoria Online; 

* Tutoria Presencial. 

Os tutores online são responsáveis por toda a mediação do processo de ensino-

aprendizagem que acontece no Ambiente Virtual de Aprendizagem. Entre suas 

responsabilidades, está a moderação dos Fóruns de Discussão, proporcionando a interação 

entre os próprios alunos e entre aluno e o tutor. Nos Fóruns, os alunos podem emitir suas 

opiniões, construir argumentos, dirimir dúvidas relacionadas ao conteúdo disponibilizado e 

revisar conceitos. Os tutores respondem eventuais dúvidas e fazem suas considerações a 

respeito das discussões. 

Cabe à tutoria online mediar o processo pedagógico junto aos estudantes distantes. 

Também compete ao tutor online o domínio do conteúdo específico das disciplinas sob sua 

responsabilidade, a fim de auxiliar os estudantes no desenvolvimento de suas atividades 

individuais e em grupo, fomentando o hábito da pesquisa, esclarecendo dúvidas em relação 

a conteúdos específicos. 
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 Para o desenvolvimento de atividades de ensino a distância, o UNIPTAN conta com 

uma política de capacitação e de aprimoramento do corpo de tutores, tanto online quanto 

presenciais, em seus diversos cursos. Além disso, há a exigência de que todos os tutores 

do UNIPTAN sejam graduados na área das disciplinas pelas quais são responsáveis, além 

de privilegiar aqueles que possuem titulação obtida em programas de mestrados e 

doutorados em suas respectivas áreas.  

 Os 23 tutores que integram o corpo de tutores do Curso de Engenharia Civil possuem 

as seguintes formações: 

 

Nome Titulação Formação 

Alessandra 
Aparecida de 

Carvalho 
Mestra 

Graduada em Pedagogia, no ano de 2003, pela 
Universidade Federal de São João del-Rei, Especialista 

em Práticas de Letramento e Alfabetização pela 
Universidade Federal de São João del-Rei, no ano 

de2009, Mestra em Educação pela Universidade Federal 
de São João del-Rei, no ano 2012. 

Ana Maria 
Pereira de 

Souza 
Mestra 

Graduada em Direito, no ano de 2010 na Faculdade 
Independente do Nordeste. Mestra em Direito Público, no 

ano de 2015 pela UFBA. 

Carlos 
Cicinato Vieira 

Melo 
Doutor 

Graduado em Engenharia Agronômica no ano de 2009 na 
UFLA. Licenciatura plena em Ciências Biológicas no anos 
de 2013 pela Universidade vale do Rio Verde. Mestrado 

em Ciências Veterinárias/Genética de Animais Aquáticos, 
no ano de 2012 pela UFLA. Doutorado em Ciência Animal 

no ano de 2015 pela UFLA. 
Cristina 

Cunha de 
Araújo 

Mestra 
Graduada em História no ano de 2006 pela Universidade 
Federal do Piauí. Mestra em História do Brasil no ano de 

2009 pela Universidade Federal do Piauí. 

Eucleia 
Goncalves 
dos Santos 

Doutora 

Graduada em História, no ano de 2002 pelas Faculdades 
Integradas Católicas de Palmas - FACIPAL. Mestra em 
História no ano de 2005 pela Universidade Federal do 

Paraná. Doutora em História, no ano 2017de pela 
Universidade Federal do Paraná. 

Flavia Magela 
Rezende 
Ferreira 

Mestra 

Graduada em Pedagogia no ano de 2016 pela 
Universidade de Franca e Normal Superior no ano de 

2005 pela Universidade Presidente Antônio Carlos 
(UNIPAC), Mestra em Educação no ano de 2016 pela 

Universidade Federal de Lavras (UFLA); especialista em 
Alfabetização e Letramento no ano de 2008 pela 

Faculdade do Noroeste de Minas (FINOM) e em Libras no 
ano de 2014 pela Universidade Cândido Mendes/SP. 

Francisco 
Neto Pereira 

Pinto 
Doutor 

Graduado em Letras, no ano de 2010 na Universidade 
Federal de Tocantins, UFT. Especialização em Leitura e 

Produção Escrita, no ano de 2010 na Universidade 
Federal do Tocantins, UFT. Mestre em Ensino de Língua 
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e Literatura, no ano de 2013 na Universidade Federal do 
Tocantins, UFT. Doutor em Ensino de Língua e Literatura, 

no ano de 2019 na Universidade Federal do Tocantins, 
UFT. 

Graciela 
Caroline 
Gregolin 

Mestra 

Graduada em Nutrição, no ano de 2012 na Faculdade de 
Pato Branco, FADEP. Especialista em Segurança 

Alimentar e Nutricional, no ano de 2018 na Universidade 
Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, UNESP. Mestra 
em Desenvolvimento Rural Sustentável, no ano de 2016 

na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, 
UNIOESTE 

Higor de 
Sousa Moura 

Especialista 

Graduado em Psicologia, no ano de 2009 na Universidade 
Estadual do Piauí, UESPI. Especialização em Gestão de 

Pessoas, no ano de 2017 no Instituto de Estudos 
Empresariais LTDA, IEMP 

Joao Pedro 
Cardoso 
Faccio 

Especialista 

Graduado em Letras - Português e Inglês, no ano de 2015 
na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR. 
Especialização em Comunicação e Semiótica, no ano de 

2018 na Universidade Estácio de Sá, UNESA 

Juliana 
Carvalho Piva 

Mestra 

Mestra em Ciências Contábeis: Controladoria e Finanças 
pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS). 
Graduada em Direito pela Faculdade Integrada de Ensino 

Superior de Colinas do Tocantins - FIESC (2006). 
Graduada em Ciências Contábeis pelo Centro 

Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos- 
UNITPAC/Araguaína (2011). Especialista em Direito 
Processual Civil pelo Universidade do Sul de Santa 

Catarina - UNISUL (2009). 
Especialista em MBA em Gestão com Ênfase em 

Logística Empresarial e Gestão de Pessoas pelo Centro 
Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos- 

UNITPAC/Araguaína (2011). 
Especialista em Docência Universitária pelo Centro 

Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos- 
UNITPAC/Araguaína (2014). 

Keli Starck Mestra 

Graduada em Engenharia Ambiental pela Universidade 
Federal de São Carlos - UFSCar (2012). Aperfeiçoamento 

em Educação Ambiental pela Universidade Federal do 
Paraná - UFPR (2011). Especialista em Engenharia de 

Segurança do Trabalho pela Universidade Cândido 
Mendes - UCAM (2017). 

Mestra em Desenvolvimento Regional pelo Programa de 
Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional (2014). 

Leonardo 
Rossini da 

Silva 
Mestre 

Mestre em Direito Público pela Escola de Direito de São 
Paulo da Fundação Getúlio Vargas (2017-2019). Possui 

graduação em Direito pela Universidade Estadual do 
Tocantins (2000) e em Letras pela Universidade Estadual 
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do Tocantins (2002). Especialista em Docência no Ensino 
Superior pelo UNITPAC. 

Luis Otávio 
Jonas 

Mestre 

Mestre em Prótese Dentária pelo Centro de Pesquisas 
Odontológicas São Leopoldo Mandic, Campinas -SP. 

Especialista em Implantodontia (2013). 
Especialista em Periodontia (2013). 
Especialista em Ortodontia (2014). 

Graduado em Odontologia, pela Universidade de Marília, 
Unimar (2010). 

Graduado em Direito pela Instituição Toledo de Ensino 
(1999). 

Nelzir Martins 
Costa 

Doutora 

Doutora em Ensino de Língua e Literatura pelo 
PPGL/UFT. Mestra em Ensino de Língua e Literatura pela 
Universidade Federal do Tocantins (2014), Graduada em 
Letras (1994) pela Universidade Estadual do Tocantins. 
Especialista em Tradução, Interpretação e Docência da 
Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS pela Universidade 

Tuiuti do Paraná (2016). 
Oriana 

Chaves de 
Oliveira Paz 

Mestra 
Bacharel em Ciências Sociais (1997), Mestra em Políticas 
Públicas (2012) e especialista em Ensino de Sociologia no 
Ensino Médio (2017) pela Universidade Federal do Piauí. 

Osni Zioli Mestre 

Graduado em Educação Física - Faculdades Reunidas de 
Administração, Ciências Contábeis e Econômicas de 

Palmas (1988). Especialista em Educação Física Escolar 
pela Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras 

de Paranaguá (1999). 
Mestre em Desenvolvimento Regional pela Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná - Campus de Pato Branco 
(2015). 

Raquel 
Auxiliadora 

Borges 
Mestra 

Graduada em Pedagogia, no ano de 1994 na 
Universidade Federal de São João Del Rei. Especialista 

em Alfabetização e Letramento, no ano de 1999 na 
Universidade Federal de São João. Especialista em 

Inovaçao das Tecnologias Educacionais pela Anhembi 
Morumbi (2017). Mestra em Educação pela Universidade 

Federal Fluminense em  2001. 

Robson de 
Sousa Lima 

Especialista 

Especialista em Contabilidade e Direito Tributário no 
Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos (2016). 

Graduado em Ciências Contábeis pelo Instituto 
Tocantinense Presidente Antônio Carlos (2014). 

Thawana 
Pires Silva 

Especialista 
Especialista em Libras e Educação de Surdos pela 

Faculdade Integrada de Goiás (2017) e Graduada em 
Letras pela Universidade Federal do Tocantins (2014). 

Thiago Felicio 
Barbosa 
Pereira 

Mestre 

Possui graduação em Letras - Português pela 
Universidade Estadual do Piauí (2011). Possui o Título de 
Especialista em Docência do Ensino Superior pelo Centro 
Universitário Santo Agostinho (2015). Mestre em Estudos 
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Literários pelo Programa de Pós-Graduação de Letras da 
Universidade Federal do Piauí - UFPI (2019). 

Viviane Penha 
Carvalho Silva 

Ameno 
Mestra 

Mestra em História pela Universidade Federal de Minas 
Gerais (2011). 

Graduada em História pela Universidade Federal de São 
João Del-Rei (2007) 

Zenaide da 
Rocha 
Fragata 
Miranda 

Especialista 

Especialista em Pós-Graduação em Educação Especial - 
Libras (ESAP) instituto de Estudos Avançados Paraná 

(2007). Graduada em Educação Física pela Faculdade de 
Pato Branco (FADEP - Pr) (2005) e graduada em Letras - 

Libras pela Faculdade EFICAZ( 2017). 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.14 Experiência do corpo de tutores em educação a distância 

 

 O corpo de tutores dos cursos do UNIPTAN possui ampla experiência em educação 

a distância, permitindo identificar as dificuldades dos discentes matriculados nas disciplinas 

em regime semipresencial, expor o conteúdo em linguagem aderente às características das 

diversas turmas, apresentar exemplos contextualizados com os conteúdos dos 

componentes curriculares do curso em questão e elaborar atividades específicas em 

colaboração com os demais professores do Curso para a promoção da aprendizagem dos 

alunos com maiores dificuldades. 

 O acompanhamento das atividades a distância, bem como a formação e a 

capacitação do corpo de tutores do UNIPTAN são realizadas através do NAPED – Núcleo 

de Apoio Pedagógico, que conta com profissionais habilitados e com experiência 

multidisciplinar. 

 Dos 20 tutores que compõem o corpo de tutores do Curso de Engenharia Civil, 20 

possuem experiência em tutoria em educação a distância o que corresponde a 100% do 

corpo geral de tutores do curso. 
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Nome 
Instituiçã

o 
Função 

Período 
(anos) 

Alessandra 
Aparecida de 

Carvalho 
UNIPTAN Tutor online de Sociologia e Antropologia 9 

Ana Maria Pereira 
de Souza 

FASAVIC 
Tutor online de Educação Ambiental e 

Sustentabilidade 
3 

Carlos Cicinato 
Vieira Melo 

UNITPAC 
Tutor online de Educação Ambiental e 

Sustentabilidade 
2 

Cristina Cunha de 
Araújo 

UNINOVA
FAPI 

Tutor online de Metodologia Científica 6 

Eucleia Goncalves 
dos Santos 

UNIDEP Tutor online de Sociologia e Antropologia 9 

Flavia Magela 
Rezende Ferreira 

UNIPTAN Tutor online de Libras 1,5 

Francisco Neto 
Pereira Pinto 

UNITPAC 
Tutor online de Direitos Humanos e 

Diversidade 
6 

Giselle Maria 
Ferreira Lima Verde 

UNITPAC 
Tutor online de Atenção Primária à 

Saúde/Metodologia Científica 
0,67 

Graciela Caroline 
Gregolin 

UNIDEP 
Tutor online de Direitos Humanos e 

Diversidade 
0,67 

Higor de Sousa 
Moura 

UNINOVA
FAPI 

Tutor online de Metodologia Científica 1,17 

Joao Pedro Cardoso 
Faccio 

UNIDEP Tutor online de Língua Portuguesa 2 

Keli Starck UNIDEP 
Tutor online de Educação Ambiental e 

Sustentabilidade 
0,67 

Leonardo Rossini da 
Silva 

UNITPAC Tutor online de Língua Portuguesa 1,5 

Nelzir Martins Costa 
UNITPAC 
PORTO 

Tutor online de Língua Portuguesa/Libras 7,5 

Oriana Chaves de 
Oliveira Paz 

UNINOVA
FAPI 

Tutor online de Direitos Humanos e 
Diversidade/Sociologia e Antropologia 

0,67 

Raquel Auxiliadora 
Borges 

UNIPTAN Tutor online de Metodologia Científica 15 

Simone Aparecida 
de Melo 

UNIPTAN 
Tutor online de Tecnologia e Gestão do 
Conhecimento/Metodologia Científica 

0,25 

Thawana Pires Silva UNITPAC Tutor online de Libras 0,17 
Thiago Felicio 

Barbosa Pereira 
UNINOVA

FAPI 
Tutor online de Língua 

Portuguesa/Metodologia Científica 
5,17 

Zenaide da Rocha 
Fragata Miranda 

UNIDEP Tutor online de Libras 0,17 
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2.15 Interação entre tutores, docentes e coordenadores de curso a distância 

 

 As interações havidas entre os tutores dos diversos cursos do UNIPTAN, 

devidamente constantes constante no PDI, garantem a mediação e a articulação entre os 

mesmos, bem como entre eles e todo o corpo docente do curso e a Coordenação, além dos 

contatos diretos com a sede das atividades a distância, localizada em Nova Lima (MG), 

através das diretorias do Grupo NRE Educacional, do qual o UNIPTAN faz parte. Existe um 

adequado planejamento para que ocorram as atividades interativas, lançando-se mão de 

vários recursos tecnológicos de que dispõe a IES. 

 As questões relacionadas aos cursos e conteúdos são sempre encaminhadas ao 

setor responsável, sob acompanhamento e avaliação da Pró-reitoria de Ensino e Assuntos 

Acadêmicos.  

 Há avaliações periódicas através de reuniões e videoconferências entre todos os 

profissionais e segmentos envolvidos na oferta das disciplinas semipresenciais, sendo 

identificados os problemas existentes e as demandas mais imediatas para o bom 

funcionamento das atividades a distância, o que faz incrementar ainda mais a interação entre 

os tutores e entre estes e os demais agentes envolvidos no processo. 

 

2.16 Produção científica, cultural, artística ou tecnológica 
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Helbert 
Rezende 

de 
Oliveira 
Silveira 

 10   44 38       

Jader José 
de 

Carvalho 
 1  2  8       

Lucas 
Augusto 

Tomé  
Kannoa 
Vieira 

2  1          

Marcelo 
Mourão 

Coutinho 
            

Robinson 
Antônio 

Aparecido 
Alves 

3            

Tamara 
de 

Carvalho 
Freitas 

 1   1        

 

 

3. Infraestrutura 

 

3.1 Espaço de trabalho para docentes em tempo integral 

 

Os docentes do curso contratados em regime de tempo integral, quando não dispõem 

de salas específicas para os seus trabalhos, possuem gabinetes à sua disposição para 

realização de serviços de atendimento a discentes, além de estudos e pesquisas 

individualizadas. 

 Cada um dos gabinetes possui aproximadamente 6 (seis) metros quadrados, 

contendo 1 (uma) mesa, 2 (duas) cadeiras e 1 (um) computador conectado à Internet. 

 

3.2 Espaço de trabalho para o coordenador 
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Para suas atividades administrativas, a Coordenação do Curso de Engenharia Civil 

conta com uma sala de aproximadamente 6 (seis) metros quadrados, equipada com: 

 02 mesas,  

 02 armários,  

 01 arquivo,  

 01 computador,  

 01 impressora,  

 01 telefone,  

 01 ventilador. 

         Para reuniões, as Coordenações de Curso contam ainda com uma Sala de Reuniões, 

conforme disponibilidade de agenda, com 35 metros quadrados, utilizada no horário das 7h 

às 21h, equipada com:  

 01 ventilador;  

 01 ar-condicionado,  

 equipamentos de videoconferência,  

 14 cadeiras;  

 01 mesa grande. 

 

3.3 Sala coletiva de professores 

 

A sala dos professores é de acesso exclusivo aos docentes. Em uma área de 57 m2, 

proporciona um ambiente aconchegante e acolhedor, local no qual os docentes se 

concentram nos horários de entrada e saída e também no intervalo entre as aulas. Os 

docentes lancham, interagem, se informam sobre os projetos da instituição, e também 

descansam.  

A sala foi pensada e projetada para acomodar toda a equipe, com mobiliários e 

recursos de tecnologias da informação e comunicação apropriados, e rede wireless 

exclusiva, que viabilizam o trabalho docente. A sala possui dois ambientes: um para estudo 
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com cabines individuais, e outro de descanso, com destaque para o café e o lanche. A sala 

conta com: 

- 1 Ar condicionado; 

- 1 Ventilador; 

- 6 Cabines individuais equipadas com computadores com acesso à Internet e ao 

Sistema RM, sendo uma cabine de uso reservado para PNE; 

- 5 Mesas redondas com 5 cadeiras cada mesa; 

- 5 Escaninhos de aço; 

- 3 Sofás; 

- 2 Poltronas; 

- 1 Puff; 

- 1 Cadeira de massagem; 

- 1 Geladeira; 

- 1 Quadro para avisos. 

Além dos mencionados acima, a Sala de Professores dispõe de 1 banheiro masculino 

e 1 banheiro feminino, além de ser abastecida regularmente com água, café e lanche nos 

intervalos das aulas dos turnos da manhã e da noite. 

 

3.4 Salas de aula 

 

 O Curso de Engenharia Civil conta com uma sala de aula para cada turma em 

andamento, com tamanhos variados, de acordo com a necessidade de cada turma.  

A IES possui salas de aula com dimensões variando entre 60 e 90 metros quadrados, 

todas equipadas com projetor multimídia, quadro branco, ventiladores, cadeiras escolares 

universitárias, mesa e cadeira para o professor. Todas as salas são bem arejadas e 

protegidas contra ruídos externos. 

Algumas salas possuem uma tela chamada de e-board, que é um recurso tecnológico 

que permite ao professor a interação direta com o material que está sendo projetado, sendo 

possível fazer realces, ampliações e até mesmo anotações extras no material exibido. As 
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salas com dimensões maiores possuem, além dos recursos já mencionados, 2 (dois) ares 

condicionados para climatização e melhor comodidade aos alunos e professores.  

Existem 3 (três) salas que são chamadas de APG (Aprendizagem em Pequenos 

Grupos). Nestas as carteiras se juntam e formam pequenos grupos, permitindo que o 

professor trabalhe várias metodologias ativas com os alunos, dentre elas: Aprendizagem 

Baseada em Problemas, Rotação por Estações, Peer Instruction e várias outras propostas 

que visam estimular o trabalho em grupo, sobretudo a colaboração e interação entre os 

discentes. 

A Instituição disponibiliza, além das salas supracitadas, uma sala de Metodologias 

Ativas de Aprendizagem, com design diferenciado, mesas-redondas dispostas em círculo, 4 

projetores multimídia, 50 tablets e tecnologia de rede sem fio (wireless) exclusiva, com o 

objetivo de estimular o aluno a construir seu conhecimento por meio da avaliação da 

informação disponível, sendo o professor o responsável pela orientação adequada, pelo 

acompanhamento e pelo estímulo constante ao aprendizado de qualidade. 

O Setor de Tecnologia da Informação efetua manutenções periódicas nos recursos 

tecnológicos disponíveis nas salas, e os colaboradores dos serviços gerais, que fazem as 

limpezas diárias dessas salas, repassam aos setores específicos quando outras demandas 

de manutenção são necessárias. 

Assim, é possível verificar que as salas de aula disponibilizadas pela IES atendem às 

necessidades institucionais e do curso de Engenharia de Produção, especificamente, além 

de oferecer conforto e flexibilidade aos alunos e professores. Sempre que necessário, a 

Instituição disponibiliza cadeiras e mesas diferenciadas para portadores de necessidades 

especiais, as quais fazem parte do mobiliário permanente da IES. A acessibilidade é 

garantida em todas as salas de aula da Instituição, bem como nos laboratórios, biblioteca e 

setores administrativos. 

 

3.5 Acesso dos alunos a equipamentos de informática 

 

 Os alunos do UNIPTAN têm livre acesso aos equipamentos de informática 

disponíveis, os quais passam por constantes revisões periódicas e contam com o suporte 
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do pessoal do Setor de TI (Tecnologia da Informação) em todos os turnos de funcionamento 

da Instituição. 

Atualmente a Instituição conta com 3 (três) Laboratórios de Informática, equipados 

com terminais de acesso à Internet, com computadores de acesso aos discentes e utilizados 

para atividades programadas de aulas, atividades de pesquisa e extensão, atividades de 

avaliação institucional, entre outros. Nesses ambientes, acontecem também os cursos de 

nivelamento no âmbito de Noções de Informática e cursos tecnológicos específicos nas 

áreas de conhecimento de cada curso. 

O Laboratório de Informática I possui um projetor multimídia e computadores 

equipados com webcam, placas de som, com as especificações abaixo: 

 

Placa Mãe: Asus H81M-SE/BR 

Processador: Core i3 4170 3,70 GHz 

Memória: 4GB DDR3 

HD 500 GB 

DVD-RW Samsung 

Monitor 20" LG 

Webcam 

 

Com a finalidade de atender as condições necessárias para o pleno acesso, 

participação e aprendizagem dos estudantes com deficiência, na educação superior, o 

laboratório de informática I possui dois computadores equipados com teclados em Braille, e 

configurados com sistema de voz DOSVOX para Portadores de Necessidades Especiais 

(PNE), conforme sublinham os principais aspectos da legislação vigente: 

• a Constituição Federal/88, Art. 205, Art. 206 e Art. 208, que garantem a educação como 

um direito de todos; 

• a Portaria nº 2.678/02 que aprova diretrizes e normas para o uso, o ensino, a produção e 

a difusão do sistema Braille em todas as modalidades de ensino; 
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• o Decreto n° 6.949/2009, que ratifica, como Emenda Constitucional, a Convenção sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência (ONU,2006),que assegura o acesso a um sistema 

educacional inclusivo em todos os níveis; 

• o Decreto n° 7.611/2011, que dispõe sobre o atendimento educacional especializado, que 

prevê, no §2° do art. 5°, Inciso VII, a estruturação de núcleos de acessibilidade nas 

instituições federais de educação superior; 

• a ABNT NBR 9.050/04 que dispõe sobre a acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços 

e equipamentos urbanos. 

O Laboratório de Informática II possui computadores com placas de som, com as 

seguintes especificações: 

 

Placa Mãe: INTEL DH61DL 

Processador: INTEL CORE I3 - 2100 3.10GHZ 

Memória: 4GB DDR3 

HD 500GB SATA 

Gravador DVD-RW 

 

O Laboratório de Informática III possui computadores equipados com placas de som 

e com configurações adequadas e específicas para uso de programas com grande demanda 

gráfica, conforme especificações abaixo:  

 

Placa Mãe: ASUS – CS/BR 

Processador: INTEL CORE I5 - 4440 3.10GHZ 

Memória: 8GB DDR3 

HD 500GB SATA 

 

Os softwares instalados nos Laboratórios de Informática vão desde softwares básicos 

(como antivírus, compactadores de arquivos, leitores de PDF) a softwares aplicativos (como 

os pacotes de escritório da Microsoft Office). Dentre os softwares utilizados pelos vários 

cursos, destacam-se:  
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• Pascalzin: utilizado na disciplina de Linguagem de Programação; 

• AutoCad 2019: utilizado na disciplina Desenho Técnico Computacional. 

Além dos ambientes supracitados, a instituição disponibiliza uma área na Biblioteca 

com computadores dispostos em bancadas com cadeiras, disponíveis para acesso a alunos 

e usuários da Biblioteca. Outro item que permite acesso aos alunos a equipamentos de 

informática é a sala de Metodologias Ativas de Aprendizagem, que possui design 

diferenciado, mesas-redondas dispostas em círculo, 4 projetores multimídia, 50 tablets e 

tecnologia de rede sem fio (wireless) exclusiva, com o objetivo de estimular o aluno a 

construir seu conhecimento por meio da avaliação da informação disponível. 

O UNIPTAN disponibiliza também terminais de computador, distribuídos em seus 

saguões, para utilização livre dos discentes, incluindo o uso para acesso ao Sistema RM 

(consultas de notas, frequências etc.). Próximo ao setor Secretaria de Registros e Controle 

Acadêmicos há um equipamento com impressora para dar suporte aos discentes no controle 

da sua vida financeira com a Instituição, podendo, assim, imprimir seus boletos. 

Os pavilhões são cobertos pela tecnologia de rede sem fio (wireless), que permitem 

a conexão de dispositivos eletrônicos sem o uso de cabos. A rede sem fio pode ser acessada 

por toda a comunidade educativa do UNIPTAN, à qual podem conectar-se notebooks, 

smartphones e similares. 

Em parceria com empresas da área de publicidade, a Instituição disponibiliza 2 (dois) 

Totens Digitais, equipados com display para avisos acadêmicos e anúncios de terceiros, e 

pontos para carregamento de energia para vários tipos de equipamentos eletrônicos, como 

computadores pessoais, tablets, smartphones. 

 

3.6 Bibliografia básica por Unidade Curricular (UC) 

 

Os itens que compõem a bibliografia básica do Curso de Engenharia Civil foram 

indicados pelos professores que lecionam no curso e analisados pelo Núcleo Docente 

Estruturante (NDE), visando a garantia e segurança de que as obras utilizadas sejam 

adequadas às Unidades Curriculares e aos conteúdos descritos nos planos de ensino e no 

Projeto Pedagógico do Curso. 
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O acervo físico encontra-se disponível na biblioteca para os alunos, com número de 

tombamento, e está totalmente informatizado, de modo que o aluno consegue consultar 

informações sobre os livros no site da Instituição, na área especifica da Biblioteca, assim 

como pode verificar quantos exemplares estão disponíveis - e, ainda, efetuar requisição para 

reserva de livros. 

O UNIPTAN possui uma política própria para aquisição e atualização de material 

bibliográfico, com o objetivo de oferecer o maior número possível de exemplares da 

bibliografia básica por número de vagas dos seus cursos.  

  Tal política de aquisição passa pelos seguintes trâmites: 

- Indicação da bibliografia pelos professores das disciplinas; 

- Organização das sugestões de bibliografia pelos Coordenadores de Curso; 

- Encaminhamento à Bibliotecária para sistematização; 

- Encaminhamento dos pedidos de aquisição à Reitoria do UNIPTAN para análise e 

aprovação; 

- Encaminhamento ao Setor de Compras para orçamentos e aquisição; 

- Encaminhamento dos exemplares adquiridos à Biblioteca para catalogação no acervo e 

disponibilização à comunidade acadêmica; 

- Registro dos títulos dos exemplares adquiridos nos planos de ensino das disciplinas. 

Os itens que compõem a bibliografia básica do Curso encontram-se referendados por 

relatório de adequação assinado pelo NDE do Curso de Engenharia Civil, uma vez analisada 

a compatibilidade entre o número dos títulos constantes no acervo e o número de vagas 

anuais do Curso. 

Consta também na Biblioteca da Instituição um documento referente à política de 

atualização do acervo dos cursos do UNIPTAN, com descrição detalhada de todo o processo 

para tal. 

 

 

3.7 Bibliografia complementar por Unidade Curricular (UC) 
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Os títulos que compõem a bibliografia complementar do Curso de Engenharia Civil 

foram indicados pelos professores que lecionam no curso e analisados pelo Núcleo Docente 

Estruturante (NDE), visando a garantia e segurança de que as obras utilizadas sejam 

adequadas às Unidades Curriculares e aos conteúdos descritos nos planos de ensino e no 

Projeto Pedagógico do Curso. 

O acervo virtual encontra-se disponível para os alunos e professores através do portal 

educacional, cujo acesso é realizado por login e senhas individuais. 

Os itens que compõem a bibliografia complementar do Curso encontram-se 

referendados por relatório de adequação assinado pelo NDE do Curso de Engenharia Civil, 

uma vez analisada a compatibilidade entre o número dos títulos constantes no acervo e o 

número de vagas anuais do Curso. 

Consta também na Biblioteca da Instituição um documento referente à política de 

atualização do acervo dos cursos do UNIPTAN, com descrição detalhada de todo o processo 

para tal. 

O acervo virtual Minha Biblioteca está atualizado e pode ser acessado 

ininterruptamente pelos discentes e docentes. Trata-se de um consórcio formado pelas 

quatro principais editoras de livros acadêmicos do Brasil - Grupo A, Grupo Gen-Atlas, Manole 

e Saraiva - que oferece às instituições de ensino superior uma plataforma prática e inovadora 

para acesso a um conteúdo técnico e científico de qualidade pela internet. Através da 

plataforma, estudantes têm acesso rápido e fácil a milhares de títulos acadêmicos. A Minha 

Biblioteca conta atualmente com mais de 8.700 livros em todas as áreas do conhecimento, 

à disposição para leitura e download. 

A Instituição conta com acesso ininterrupto aos títulos da Minha Biblioteca, através do 

contrato firmado via mantenedora (NRE Educacional). Além disso, existe garantia de acesso 

físico na IES ao acervo virtual, com instalações e recursos tecnológicos que atendem à 

demanda e à oferta ininterrupta via Internet, bem como de ferramentas de acessibilidade e 

de soluções de apoio à leitura, estudo e aprendizagem, conforme descrito em outros itens 

deste Projeto Pedagógico de Curso. 

 

3.7.1 Periódicos especializados 
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 Os periódicos da área de Engenharia Civil são variados, muitos destes vinculados a 

programas de pós-graduação stricto sensu da área ou instituições que tem como objetivo 

fomentar a pesquisa da área. A seguir, são apresentados alguns periódicos eletrônicos de 

domínio público que podem ser acessados na Biblioteca da instituição ou nos computadores 

pessoais dos alunos: 

 

 Revista Sul-Americana De Engenharia Estrutural 

http://seer.upf.br/index.php/rsaee 

 ACTA Scientiarum Technology 

http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciTechnol/index 

 Ambiente Construído 

http://seer.ufrgs.br/index.php/ambienteconstruido/issue/archive 

 Cadernos De Engenharia De Estruturas 

http://www.set.eesc.usp.br/cadernos/cadernos_det.php%3Fnro=-1.html 

 Revista Grandes Construções 

http://www.grandesconstrucoes.com.br/ 

 Revista Brasileira De Engenharia E Sustentabilidade  

https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/RBES 

 Construção Metálica 

http://www.abcem.org.br/revista-construcao-metalica.php 

 Revista Eletrônica De Engenharia Civil 

http://www.revistas.ufg.br/index.php/reec/index 

 Revista Brasileira De Ciências Do Solo 

https://www.rbcsjournal.org/pt-br/ 

 Revista Engenharia E Construção Civil 

https://periodicos.utfpr.edu.br/recc 

 Revista Construindo 

http://www.fumec.br/revistas/construindo 

 Revista Engenharia Civil Da Universidade Do Minho 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/5279 

 Revista De Engenharia Civil IMED 

https://seer.imed.edu.br/index.php/revistaec 

 Revista Da Estrutura De Aço 
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http://www.cbca-acobrasil.org.br/revistacientifica/ 

 Revista Interdisciplinar de Pesquisa em Engenharia (RIPE) 

http://periodicos.unb.br/index.php/ripe/ 

 REM - International Engineering Journal 

https://www.rem.com.br/ 

 Revista Matéria 

https://revistas.ufrj.br/index.php/rm 

 Revista Mundi Engenharia, Tecnologia e Gestão 

http://periodicos.ifpr.edu.br/index.php?journal=MundiETG 

 Revista Tecnologia 

https://periodicos.unifor.br/tec 

 Revista de Ciência e Tecnologia 

https://revista.ufrr.br/rct/index 

 Revista Eletrônica de Gestão e Tecnologias Ambientais 

https://portalseer.ufba.br/index.php/gesta/about 

 Revista IBRACON de Estruturas e Materiais 

http://www.ibracon.org.br/publicacoes/revistas_ibracon/riem/home.asp 

 

Além desses periódicos, a instituição possui assinatura em duas bases de dados de 

acesso online e que possuem revistas de diversas áreas de formação no UNIPTAN. É 

possível que o corpo acadêmico tenha acesso aos periódicos em formato eletrônico, por 

meio da internet utilizando base de dados e/ou sites próprios dos periódicos.  

 

 Base de dados EBSCO Host (Multidisciplinar - acesso online): 

A interface EBSCO host é contemplada pela Capes, mas UNIPTAN assina outras 

bases as quais a Capes não disponibiliza. Dentre elas estão: MEDLINE Complete, CINAHL 

Complete, Dentistry & Oral Sciences Source, Legal Source, World Politics Review, Public 

Administration Abstracts, AgeLine, Abstracts in Social Gerontology, Academic Search 

Complete, Regional Business News, Business Source Elite, Fonte Acadêmica, Engineering 

Source, Art & Architecture Complete, eBook Collection (EBSCOhost), Criminal Justice 

Abstracts. 

   

 DynaMedPlus (Área da saúde - acesso online) 
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O DynamedPlus é uma ferramenta de referência clínica criada por médicos para 

médicos e outros profissionais da saúde para uso na prática clínica. Monitora o conteúdo de 

mais de 500 periódicos científicos e bases de dados de revisão sistemática de evidências. 

 

3.8 Laboratórios didáticos de formação básica 

 

Os Laboratórios de Informática são utilizados pelo Curso de Engenharia Civil em 

disciplinas práticas, que proporcionam aos alunos um diferencial em termos de 

conhecimento sobre o manuseio de softwares e recursos de tecnologia da informação na 

área de atuação dos futuros profissionais do Curso.  

A IES conta com 3 (três) Laboratórios de Informática, equipados com terminais de 

acesso à Internet, com computadores de acesso aos discentes e utilizados para atividades 

programadas de aulas, atividades de pesquisa e extensão, atividades de avaliação 

institucional, entre outros. Nesses ambientes, acontecem também os cursos de nivelamento 

no âmbito de Noções de Informática e cursos tecnológicos específicos nas áreas de 

conhecimento de cada Curso. 

Esses laboratórios atendem às necessidades do Curso, possuindo normas 

específicas de funcionamento, utilização e segurança, além de apresentarem conforto, 

manutenção periódica, serviços de apoio técnico através do setor de TI e disponibilidade de 

recursos de tecnologias da informação e comunicação (hardware, software e periféricos) 

adequados às atividades a serem desenvolvidas. 

Os laboratórios e equipamentos são periodicamente avaliados pelos professores do 

Curso, que encaminham as demandas específicas ao NDE, para referendar e tomar as 

providências necessárias junto à administração da IES. 

 

3.9 Laboratórios didáticos de formação específica 

 

Laboratório de Fenômenos de Transporte 

 

O laboratório de Fenômenos de Transporte é moderno e possibilita que diversos 

experimentos sejam realizados para que os alunos possam aprender o conteúdo ministrado 
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em sala de aula de forma ativa. Esse laboratório atende as disciplinas de Fenômenos de 

Transporte e Sistemas de Transporte de Fluidos no curso de Engenharia Civil. 

O laboratório é constituído de dois conjuntos principais de equipamentos. O EQ310B 

é focado na mecânica dos fluidos e hidrostática. O conjunto de equipamentos permite a 

montagem de experimentos como o princípio de Stevin, velocidade de fluidos por pequenos 

orifícios, vazão volumétrica em fluidos incompressíveis, determinação do número de 

Reynolds, perda de carga em dutos, visualização dos efeitos da equação de Bernoulli, altura 

manométrica máxima, curvas características de uma bomba e associação de bombas em 

série e em paralelo, conceitos sobre cavitação, etc. 

O segundo equipamento possibilita conceitos referentes à radiação. Nesse 

equipamento é possível estudar a radiação do corpo negro em um cubo de Leslie, assim 

como outros aspectos como a influência da cor e do revestimento de uma superfície no 

conforto térmico. 

O laboratório conta ainda com amostras de materiais refratários, o que permite com 

que o aluno visualize e compreenda de forma mais clara os conceitos aprendidos na 

disciplina. 

Em termos de infraestrutura, o UNIPTAN, buscando oferecer o melhor aos seus 

alunos, fechou um contrato em parceria com o SENAI para alocação de uma sala para o 

laboratório de Fenômenos. Ele conta com espaço suficiente para acomodar os alunos e três 

bancadas, onde ficam os equipamentos descritos. Os alunos tem de cumprir com as regras 

do SENAI, assim como com as próprias regras de segurança do laboratório em si. O estado 

dos equipamentos é monitorado pelo professor da disciplina, que pode solicitar a 

manutenção à instituição quando necessário. 

Ainda, a parceria com o SENAI permite o uso de outros equipamentos referentes à 

disciplina, como a planta didática de eletro-hidráulica. 

 

Laboratório de Física 

 

O laboratório de Física conta com equipamentos modernos para abordar diversos 

aspectos relacionados ao conteúdo das disciplinas Física I e II, dentre eles, destacam-se os 

fundamentos de mecânica clássica e práticas relacionadas com eletromagnetismo. 

O laboratório conta com 7 kits para experimento didático de Fundamentos de 

Mecânica Clássica. Esses equipamentos permitem a montagem de experimentos para 
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ensinar aos alunos sobre cinemática e dinâmica, que são conteúdos da disciplina de Física 

I. Por exemplo, pode-se trabalhar a detecção de movimento, velocidade e posição. Pode-se 

também estudar a aceleração dos corpos. Dessa forma, pode-se estudar o movimento 

retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniforme variado, movimento circular uniforme e 

movimento circular variado. Pode-se ainda estudar a constante elástica da mola e a 

conservação de energia. Com relação à dinâmica pode-se trabalhar com as leis de Newton 

utilizando-se os sensores de força. Conceitos como força de atrito, constante elástica da 

mola e conservação de energia podem ser abordados. 

Ainda, o laboratório conta com 7 kits para experimento didático de Fundamentos de 

eletricidade e Magnetismo, que permitem a montagem de experimentos relacionados à 

disciplina de Física II. Conceitos como circuitos simples, circuitos de corrente contínua, 

circuitos de corrente alternada, associação de resistores, transformadores, indutores e 

medição de campo magnético podem ser abordados. Com relação a este último item, por 

meio de um sensor de campo magnético, é possível detectar a presença de campos 

magnéticos e medir sua intensidade.  

Ainda, os alunos seguem regras do laboratório para sua melhor segurança. O estado 

dos equipamentos é monitorado pelo professor e a eventual manutenção é requisitada à 

instituição. 

 

Laboratório de Química 

 

O laboratório conta com diversos equipamentos e utensílios, como balança semi-

analítica, agitador magnético, capela de exaustão de gases, bico de bunsen, diversos tipos 

de provetas e pipetas, balões (volumétrico, de fundo redondo e de fundo chato), 

Erlenmeyers, Béqueres, tubos de ensaio, etc. 

Ainda, utilizam-se os seguintes reagentes nos experimentos: Ácido clorídrico (HCl), 

Hidróxido de sódio (NaOH), Fenolftaleína, Carbonato de sódio (Na2CO3), Cloreto de bário 

(BaCl2), Sulfato de sódio (Na2SO4), Cloreto de ferro (FeCl3). 

Do ponto de vista de experimentos, pode-se trabalhar com evidências de reações 

químicas, cinética química, ácidos, bases e soluções, dentre outros. 

Os alunos seguem regras para a entrada e permanência no laboratório visando sua 

segurança. Ainda, os equipamentos são monitorados pelo professor e a eventual 

manutenção é solicitada à instituição. 
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Laboratório de Concreto 

 

O laboratório de concreto está preparado para que os alunos possam verificar a 

tecnologia do concreto, conta com diversos equipamentos e utensílios, como prensa de 

ensaio a compressão, retífica para preparar os corpos de prova de concreto, material 

completo para o teste de slump, formas de corpos de prova de concreto em 2 dimensões, 

além de formas de corpos de prova de argamassas e um tanque para cura úmida dos corpos 

de prova de concreto; 

Os alunos são orientados ao uso de Equipamentos de proteção individual durante os 

ensaios e todos os equipamentos possuem aviso de quais EPIs são aplicáveis. Ainda, os 

equipamentos são monitorados pelo professor e a eventual manutenção é solicitada à 

instituição. 

 

Laboratório de Mecânica dos Solos 

 

O laboratório de Mecânica dos Solos da instituição possui diversos equipamentos e 

ferramentas, como: balança, conjunto de peneiras, peneirador mecânico, vidrarias, 

densímetro, termômetro, espátula, cápsulas, estufa, concha, béqueres, tubos de ensaio, 

conjunto do aparelho de Casagrande, almofariz, placa de vidro esmerilhada, prensa de 

adensamento convencional, soquete cilíndrico, extrator de amostras, entre outros. 

Mediante a utilização desses equipamentos, é possível realizar ensaios para a 

determinar os limites de Atterberg, obter teores de umidade e massas específicas para 

amostras de solo, realizar ensaios de peneiramento e sedimentação, ensaio para 

determinação do CBR, entre outros. 

Os discentes seguem determinadas regras durante a permanência no laboratório, de 

modo a garantir a segurança durante a execução dos ensaios para caracterização dos solos. 

Os equipamentos utilizados no laboratório são monitorados pelo professor e a 

manutenção, quando necessária, é solicitada à instituição de ensino. 

 

Laboratório de Topografia 
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Os estudos da disciplina de Topografia contam com uma infraestrutura de laboratório, 

que dá suporte para as atividades de campo em levantamentos topográficos e locações, 

como também para as atividades de escritório em processamento de dados, cálculos e 

desenhos topográficos. No laboratório de Topografia estão disponibilizados diversos 

equipamentos e acessórios, que permitem desde o estudo, implementação e 

desenvolvimento de suas atividades de acordo com as técnicas clássicas consagradas, até 

o emprego dos avanços tecnológicos atuais. O laboratório está equipado com Estações 

Totais, Níveis ópticos, equipamentos acessórios como tripés, prismas refletores, fios de 

prumo, balizas, réguas estadimétricas e ainda, trenas e softwares para o processamento de 

dados. 

 

 

3.10 Laboratórios de ensino para a área de saúde 

 

Este item não se aplica ao curso em questão. 

 

3.11 Laboratórios de habilidades 

 

Este item não se aplica ao curso em questão. 

 

3.12 Unidades hospitalares e complexo assistencial conveniados 

 

Este item não se aplica ao curso em questão. 

 

3.13 Biotérios 

 

Este item não se aplica ao curso em questão. 

 

3.14 Processo de controle de produção ou distribuição de material didático (logística) 

 

Para os conteúdos que são oferecidos aos alunos do UNIPTAN na modalidade 

semipresencial, o material didático utilizado é disponibilizado através da plataforma 
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educacional, com acesso garantido em tempo integral enquanto o aluno estiver matriculado 

nas disciplinas em questão.  

  Em relação a todos os processos atinentes ao material didático, bem como a todo o 

funcionamento da plataforma educacional, os alunos, professores, tutores e gestores 

institucionais realizam avaliações periódicas, que são direcionadas à NRE Educacional, 

responsável direta pelos processos gerais do grupo e da mantenedora, para constantes 

revisões e aprimoramento de procedimentos.  

  Além do material disponibilizado on-line na plataforma, os alunos têm acesso também 

a todos os recursos oferecidos presencialmente, como as obras da Biblioteca e as 

publicações da base de dados EBSCO, além dos e-books da base Minha Biblioteca. 

 

3.15 Núcleo de práticas jurídicas: atividades básicas e arbitragem, negociação, conciliação, 

mediação e atividades jurídicas reais 

 

Este item não se aplica ao curso em questão. 

 

 

3.16 Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

 

 O UNIPTAN possui um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) cadastrado na CONEP 

(Comissão Nacional de Ética em Pesquisa), órgão do Ministério da Saúde do Governo 

Nacional, bem como cadastrado na Plataforma Brasil 

(http://plataformabrasil.saude.gov.br/login.jsf), sob o número de registro 9.667, para 

gerenciamento de projetos de pesquisa científica de todo o país. 

O funcionamento do CEP, para atendimento ao público em geral e 

aos pesquisadores, é de segunda à sexta-feira, das 13h às 17h, em sua dependência 

própria dentro da COPEX – Coordenação de Pesquisa e Extensão. 

Os atendimentos também podem ser feitos pelo telefone 3379-2725, ramal 202, e 

pelo e-mail: cep@uniptan.edu.br. 

O CEP do UNIPTAN possui Regulamento próprio, sendo a coordenação e a 

composição do mesmo estabelecidas em Portarias de nomeação da Reitoria. 
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3.17 Comitê de Ética na Utilização de Animais (CEUA) 

 

Este item não se aplica ao curso em questão. 

 

3.18 Ambientes profissionais vinculados ao curso 

 

 Para a oferta de conteúdos a distância, bem como para a execução das atividades 

relacionadas às disciplinas oferecidas na IES na modalidade semipresencial, conta-se com 

ambientes profissionais muito bem articulados com a sede, atendendo plenamente aos 

objetivos traçados neste Projeto Pedagógico de Curso, considerando-se a função de 

espaços complementares, a saber: laboratórios de Informática, Sala de Metodologias Ativas 

de Aprendizagem, etc. 

 Esses espaços possibilitam a realização de experiências diferenciadas de 

aprendizagem, as quais passam por avaliações periódicas devidamente documentadas, 

resultando em constantes ações de melhoria contínua do processo de ensino-

aprendizagem. 

 Todas essas ações são gerenciadas e acompanhadas pela Pró-reitoria de Ensino e 

Assuntos Acadêmicos, além do NAPED – Núcleo de Apoio Pedagógico – e do Grupo de 

Estudos em Metodologias Ativas de Aprendizagem. 

 


