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1 CONTEXTUALIZAÇÃO SOCIAL 

 

1.1 CONTEXTO SOCIOECONÔMICO E POLÍTICO DA SOCIEDADE 

CONTEMPORÂNEA 

 

O desenvolvimento do conhecimento, da tecnologia e da comunicação 

produz mudanças, as quais apresentam novos rumos e desafios, não somente em 

setores produtivos, mas nas mais diversas áreas de relacionamento do homem. 

As consequências dessa revolução sobre a cultura e sobre a educação são 

imensas. De um lado, tem-se a universalização da informação, libertando os 

indivíduos das limitações das culturas nacionais e abrindo possibilidades para a 

internacionalização da cidadania. Por outro lado, passa a exigir que esse cidadão 

seja instruído, receba adequada preparação para que possa participar e usufruir dos 

avanços que a nova ordem oferece. A educação, assim, coloca-se como ponto 

central dessa mudança que se opera em todo o mundo. Ela se torna o passaporte 

para a entrada no mundo da tecnologia e para quebrar as limitações que as 

distâncias científicas e tecnológicas têm imposto aos cidadãos que residem fora do 

eixo econômico das principais economias globais.  

Os novos desafios educacionais, produtivos e sociais e as novas estruturas 

de tomadas de decisões pedagógicas, políticas e técnicas da atualidade exigem 

novas dinâmicas, atribuições e expectativas de funcionamento das instituições de 

ensino superior. 

Estudos recentes ressaltam aspectos importantes que precisam ser 

considerados nas políticas e práticas de Ensino Superior, dentre eles: 

 Consideração das mudanças que estão ocorrendo na produção e na 

transmissão do conhecimento; 

 O aprendiz precisa ser considerado em sua individualidade biológica, com 

diferentes estilos de aprendizagem, cuja ênfase deverá estar na construção 

do conhecimento, e não na instrução; 

 O currículo deve ser algo construído com critérios que considerem uma nova 

cosmovisão e promoção de diálogo permanente entre o indivíduo e o seu 

meio ambiente, entre o professor e aluno, e que seja flexível e baseado nas 

peculiaridades do contexto local; 
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 Adoção de estratégias metodológicas e processo de avaliação que 

assegurem que os alunos ajam com responsabilidade, capacidade crítica e 

com autonomia e que sejam apropriadas às particularidades da competência 

a ser desenvolvida e às características dos alunos; 

 Necessidade de maior estreitamento do vínculo entre pesquisa-ensino-

extensão. 

Esta Instituição colabora com a universalização do acesso ao conhecimento 

científico, técnico, ético e cultural. A formação proposta nos documentos 

institucionais visa ao desenvolvimento de competências e habilidades que permitam 

ao acadêmico atuar em campos profissionais específicos, contribuindo para a 

melhoria das condições de vida e o desenvolvimento cultural e socioeconômico da 

região. 

O Instituto Aphonsiano de Ensino Superior objetiva ampliar sua prestação de 

serviços por meio de modalidades de ensino diversificadas, em nível presencial ea 

distância, articuladas à pesquisa e à extensão, com base na qualidade social e na 

excelência acadêmica e pedagógica. Essa visão apoia-se nas demandas por ensino 

superior, necessário à formação do cidadão, como resposta à premência do 

desenvolvimento regional, buscando a inserção sociocultural e produtiva, de modo a 

contribuir para a elevação dos níveis de qualidade de vida e dignidade da 

coletividade. 

É neste cenário que se situa o Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia 

Civil, o qual se propõe a oferecer uma formação humana, técnico-científica, ética e 

profissional, que atenda às demandas sociais, econômicas e políticas da sociedade 

contemporânea, com especial atenção para as especificidades das realidades 

regional e local. 

A história humana pode ser contada a partir de vários prismas, sendo que 

um deles merece uma atenção especial: o da ocupação do espaço. A busca da 

sobrevivência, sucedida pela busca de conforto, levaram o homem a se fixar e 

agrupar, o que foi o ponto de partida das interações comunitárias. Essas relações, 

ao mesmo tempo em que foram indispensáveis para os avanços da humanidade, 

desencadearam vários problemas e resultaram em várias demandas coletivas. 

Os problemas decorrentes dos aglomerados humanos impeliram as buscas 

por suprimentos, bem como propiciaram o desenvolvimento de metodologias de 
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processamentos para os mesmos. A fixação do homem, assim, num primeiro 

momento, foi motivada pela subsistência e, num momento posterior, buscou a 

perenidade dos mesmos como uma forma de minimização dos trabalhos 

extrativistas. 

Como os suprimentos sempre foram obtidos com algum nível de dificuldade, 

as fontes de recursos logo originaram vários conflitos entre as comunidades. Tal 

cenário impeliu o desenvolvimento humano, uma vez que o homem se defrontou 

com o fato das necessidades serem infinitas e ilimitadas, ao passo que os recursos 

disponíveis são sempre finitos, caros e escassos, precisando conciliar estes dois 

fatores. Além disso, o homem percebeu que a compatibilização entre necessidades 

e recursos estava sujeita a vários condicionamentos, além das evidentes limitações 

de espaço e tempo. 

As facilidades decorrentes da vida em comunidade sempre desencadearam 

o surgimento e crescimento dos núcleos urbanos, que se expandem à medida que 

se tornam atrativos para as pessoas. Essa dinâmica, por outro lado, exige ações 

capazes de garantir a vida e a saúde, o que desencadeia diversas demandas, tais 

como: abastecimento de água, suprimento de energia, implantação de redes de 

esgoto, limpeza urbana, pavimentações viárias, serviços de transporte, medidas de 

segurança, construção de edifícios públicos e obras de infraestrutura, planejamento 

urbano, construção de unidades habitacionais etc. Esse contexto progressista 

depende de interferências no meio ambiente, quase sempre ocasionando impactos 

ambientais negativos, o que pode resultar na eliminação ou deterioração dos 

recursos naturais de subsistência. Tal análise crítica sobre como e quando interferir 

na natureza vem se tornando numa das maiores polêmicas da atualidade, sendo 

potencializada com a percepção humana de que qualquer nível de progresso dever 

ocorrer associado a algum grau de sustentabilidade. O objetivo maior desta visão é 

o de perenizar a disponibilidade de provimentos, quer através do uso racional dos 

recursos, bem como da compensação de danos ambientais detectáveis, mitigando-

se impactos e interferências negativas. 

A sociedade moderna, se por um lado é a sociedade das exigências, da 

ocupação de espaço, do aperfeiçoamento e da busca de progresso, por outro é a 

sociedade que se depara com a escassez e com o comprometimento crescente dos 

recursos naturais. Assim, a tecnologia não mais pode ser direcionada 

exclusivamente à produção de itens de qualidade, mas também rumo à obtenção 
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otimizada e manuseio responsável destes recursos, o que só pode ocorrer a partir 

de um nível de conscientização sobre as questões fundamentais da existência. Em 

suma, as motivações envolvidas nestes dois direcionamentos são as de pura 

sobrevivência, e que devem ser traduzidas em ações concretas. Considerando que 

tais ingerências provêm de ideias e conceitos, as concepções humanas passam a 

ter fundamental importância na abrangência e comprometimento das estratégias de 

atuação. Desta forma, como os valores sociais são consequência da conjugação de 

aspectos culturais, valores individuais, nível de conscientização, inclinações 

religiosas, filosofias, questões culturais e princípios morais, a mente humana passa 

a ser o principal objeto que deve ser trabalhado antes de se aspirar por perspectivas 

preservacionistas. 

Considerando a dinâmica entre necessidades e recursos, o homem é 

requerido a adotar posturas e ações, para as quais ele sempre se depara com a 

necessidade de ampliar e dinamizar sua percepção, extrapolando os limites da 

individualidade, resistindo a tendências que resultem em algum tipo de ação capaz 

de desencadear cenários negativos ou crônicos. Daí a preocupação em que os 

valores pessoais apresentem algum nível de blindagem frente aos agentes nocivos, 

que hoje em dia estão bem representados pela: sedução da mídia, estímulo ao 

consumismo desenfreado, atitudes inconsequentes, filosofias hedonistas, 

comportamentos irresponsáveis, ausência de limites etc. Desta forma, o pré-requisito 

para que o homem consiga viver com alguma qualidade e estabilidade, ao mesmo 

tempo em que passa pela análise crítica e construtiva de valores pessoais, passa 

pelo empenho sistemático na capacitação, na busca da inovação e pela aquisição 

de habilidades lhe permitam construir tal cenário de desenvolvimento, segurança e 

estabilidade.  

Frente ao dilema de compatibilizar exigências, recursos (naturais e 

tecnológicos) e limites (tempo e espaço), o homem, enquanto ser finito e unidade 

atômica da sociedade cada vez mais são exigidos em sua totalidade. Ao tempo em 

que se empenha por obter melhores condições de vida, precisa desenvolver 

habilidades e aplicar conhecimentos para que este processo de desenvolvimento 

seja prolongado. O comprometimento sistemático com essas buscas acaba 

desencadeando um resultado positivo de crescimento, que deve ser dosado de 

forma a não destruir o homem pela sobrecarga de exigências e por requerimentos 

sobre-humanos. Uma vez estabelecendo um programa para agregar valor aos 
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esforços despendidos, para orientar as ações rumo a um objetivo nobre, para 

manter a qualidade dos produtos e processos, para buscar tecnologias modernas e 

emprega-las devidamente e, finalmente, para desencadear processos de inovação, 

o homem estabelecerá os mecanismos básicos para sempre caminhar rumo a 

perspectivas favoráveis, o que é indispensável para a sobrevivência no mundo 

moderno.  

O cenário internacional tem reforçado a necessidade de utilização dos 

recursos naturais comedidamente, de ações comunitárias sistemáticas, de 

organização, de planejamento e do desenvolvimento e aplicação de tecnologias para 

o desenvolvimento sustentável e o trabalho eficiente. O fenômeno da globalização 

tem ampliado a concorrência e aumentado o nível de exigência requerido para 

produtos e serviços. Além disso, o mercado vem estabelecendo patamares 

dinâmicos para a sobrevivência de pessoas e corporações, uma vez que exige 

resultados cada vez mais diferenciados e inovadores. Desta forma, qualquer 

organização que aspire alguma posição de destaque ou que vislumbre a perspectiva 

de sobrevivência, deverá possuir uma elevada capacidade de adequação e 

assimilação de cenários e situações, o que só é possível através do investimento em 

duas frentes indissociáveis: no trabalho de qualidade, que garante a vida presente, e 

na pesquisa, área que envolve vários riscos, mas que continua sendo a mais segura 

para que se vislumbre perspectivas de vida no futuro. Os perfis das corporações, 

então, devem estar comprometidos com essas duas vertentes, pois se o homem 

individualmente se defronta com a necessidade de desenvolvimento de forma 

estratégica e sustentável, as corporações, que também estão inseridas num 

mercado instável, globalizado, competitivo e dinâmico, serão exigidas numa escala 

muito maior, mais rigorosa e abrangente.  

Todos os países se deparam com essa realidade conflitante e nenhum deles 

consegue se esquivar destas problemáticas. O Brasil está neste contexto e é visto 

de forma proeminente entre os países considerados “emergentes”, tendo tal posição 

de destaque por deter um enorme e diverso potencial de recursos naturais 

estratégicos. 

A economia brasileira demonstra que tem uma baixa blindagem às crises 

internacionais, o que pode ser atribuído à sobrecarga de impostos que incide nos 

setores produtivos, e no desestímulo ao empreendedorismo legal, o qual fica 

esmagado por uma burocracia sufocante. Isso tudo ainda considerando a lentidão 
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da justiça, a ineficiência do estado, a ausência de reformas substanciais e ao 

descompromisso político, grande responsável pela existência de um emaranhado de 

leis e regras que deixam o estado como sendo o maior descumpridor de leis do país. 

Mesmo assim, a despeito de todas as dificuldades internas e externas, o 

Brasil precisa capacitar pessoas para um melhor enfrentamento do dilema histórico 

das comunidades organizadas, o qual é o de conciliar desenvolvimento com 

sustentabilidade ambiental. Isso será conseguido se o governo atuar de forma 

eficiente, organizada, planejada e devidamente fundamentada, criando programas 

de assistência realmente comprometidos com a formação e inserção do indivíduo no 

mercado, a partir da capacitação e da valorização do mérito e, principalmente, 

mostrando à sociedade um nível de comprometimento com valores nobres, justos e 

verdadeiramente progressistas. Formando um indivíduo moralmente íntegro, 

socialmente responsável e comprometido com a excelência, as relações 

mercadológicas poderão ser redirecionadas, desencadeando transformações 

socioeconômicas que realmente conduzam a um futuro de estabilidade. 

 

 

1.2 CONTEXTO EDUCACIONAL LOCAL E REGIONAL 

 

A cidade de Trindade é uma região em pleno crescimento na área de 

construção civil, geradora de empregos e oportunidades industriais, comerciais e de 

prestação de serviços. O curso de Engenharia Civil está envolvido neste processo 

de desenvolvimento que compreende não só o município, mas toda a região 

Metropolitana de Goiânia composta de 20 (vinte) municípios, na qual  Trindade está 

inserido.  No Ranking Goiano que classifica os municípios, em um determinado 

período, sobre os aspectos conjunturais e estruturais favoráveis para atrair 

investimentos, demonstrados principalmente pelos indicadores relacionados à 

riqueza econômica, infraestrutura econômica e infraestrutura tecnológica, sendo 

reforçados pelos indicadores relativos ao dinamismo econômico, que evidencia 

municípios em processo de crescimento econômico e, ainda, pelo volume de 

recursos recebidos, Trindade vem se destacando entre os 15 primeiros, desde2009, 

com pequenas variações. E um dos aspectos, novo e importante, que contribuiu a 

inclusão do município de Trindade entre os mais competitivos do Estado de Goiás foi 

o aumento da oferta de vagas no ensino superior com a contratação de professores 
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com mestrado e doutorado. Isso se firmou ainda mais com a inauguração, em 2007, 

das atividades da Faculdade União de Goiazes, ministrando cursos na área da 

saúde: Biomedicina, Ciências Biológicas (Licenciatura e Bacharelado), Educação 

Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Nutrição, além da Universidade 

Estadual de Goiás e o próprio Aphonsinao que já ofertava vagas no ensino superior.  

Isso fez o município subir da 22ª para 11ª posição no indicador de Infraestrutura 

Tecnológica que leva em conta tais variáveis. Em 2017 o município conta também 

com a FIMES, a Unip e a Unupar Interativa. O Ensino superior, no município, se 

justifica também pelo crescimento do ensino fundamental e médio. O município 

conta com 66 escolas que oferecem aeducação básica (IBGE, 2015), apresentando 

um crescimento de 15,78% em relação a 2011. 

Ressalta-se que nenhuma dessas instituições de ensino superior oferece 

vagas na área de ciências exatas e da terra. 

 Para formar o Engenheiro Civil do Instituto Aphonsiano de Ensino 

Superior, o curso trabalhará os conteúdos, as competências, habilidades e atitudes 

fundamentais para agregar valor ao desenvolvimento humano (ético e cristão) e 

consequentemente, ao desenvolvimento socioeconômico e cultural, do Estado de 

Goiás e do País.  

Na área que abrange o Estado de Goiás e o Distrito Federal há uma 

concentração urbana densa. A capital de Goiás, em 2013, contava com 1.393.579 

habitantes (VEJA, 2013). A sua região metropolitana contempla ainda o 32º 

município brasileiro com maior população – a cidade de Aparecida de Goiânia, com 

500.619 mil habitantes. A região, metropolitana de Goiânia, constituída de 20 

Municípios: Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Bela Vista de 

Goiás, Bonfinópolis, Brazabrantes, Caldazinha, Caturaí, Goianápolis, Goiânia, 

Goianira, Guapó, Hidrolândia, Inhumas, Nerópolis, Nova Veneza, Santo Antônio de 

Goiás, Senador Canedo, Terezópolis de Goiás e Trindade,  representa na sua 

totalidade 36,19% da população estadual, com uma densidade demográfica de 

293,76 hab/km², e 38,61% do PIB do Estado (SEPIN/SEPLAN, 2012). 

  Trindade, tem uma população de estimada para 2017 de 121.266 

habitantes (IBGE, 2017), sendo o oitavo município goiano por população.Com 

condições econômicas, sociais e de infraestrutura, o Município tem sua economia 

baseada na indústria de confecções, indústrias diversas e no turismo de fé. Neste 

caso, abrigam uma das maiores concentrações de romeiros do Brasil, todos os 
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anos, na primeira semana do mês de julho, quando cerca de 2.500.000 (dois 

milhões e meio) de visitantes lotam ruas, casas, igrejas e todos os espaços da 

cidade.  

Segundo dados do IBGE (2017) o município está entre os dez maiores  

do Estado, ocupandoo 8º lugar em população e compondo  com os municípios de 

Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis e Hidrolândia, a Região de Negócios do 

Estado de Goiás. A cidade de Trindade conta com situação geográfica privilegiada 

(dista apenas 18 km da capital do Estado) e está praticamente interligada, sendo 

que alguns setores da Capital se situam mais próximos de Trindade que da própria 

Capital. Com isso, o Município se coloca numa situação de compromisso com a 

comunidade que a visita e que a circunda, e que dela espera retorno traduzido por 

ações educativas efetivas, pela oferta de cursos de alta qualidade, como alternativa 

àqueles já existentes, oferecidos pela própria e por outras instituições. 

O Curso de Engenharia Civil posiciona-se no contexto educacional de 

Trindade com o objetivo de formar bacharéis com perfil de liderança, visão 

generalista das organizações e senso prático para solucionar problemas nas suas 

diferentes áreas de atuação. Pauta-se, também, nos valores éticos, cristãos e de 

cidadania como princípios norteadores da atividade profissional dos egressos do 

curso. O Curso orientará para a busca do equilíbrio permanente entre o 

desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida, tanto nas organizações como na 

sociedade como um todo, traçando concernência com os princípios da Mantenedora. 

O atendimento às demandas local e regional também fazem parte dos objetivos do 

curso, e, nesta direção, estão incluídos conteúdos, competências e habilidades na 

operacionalização da sua Matriz Curricular. 

A Engenharia Civil, como ciência, visa primeiramente à utilização racional 

dos recursos naturais de forma a suprirem a sociedade com obras e serviços 

qualificados e específicos, abrangendo todas as áreas da Engenharia Civil. 

Ultimamente, tem crescido a preocupação com a busca de soluções para situações 

de degradação existentes, geradas no passado, a partir de atuações irresponsáveis 

ou por aplicações de tecnologias obsoletas. A partir dos acordos internacionais no 

tocante à sustentabilidade, várias propostas orientam para a diversificação da matriz 

energética básica, principalmente utilizando-se as chamadas “energias limpas”.  
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Dada à necessidade da região e também a tradição e respeito que a 

sociedade tem em relação à Instituição, o Instituto Aphonsiano de Ensino Superior, 

não se omite, em oferecer à Trindade um Curso de Engenharia Civil. 

 

 

1.3 CONTEXTO E FUNÇÃO SOCIAL DA PROFISSÃO 

 

O progresso e desenvolvimento ocorrem a partir de planejamento e não 

podem estar dissociados de uma infraestrutura básica. A própria energia que 

impulsiona o desenvolvimento humano exige instalações próprias e emprego de 

tecnologias bem específicas. Assim, a enorme quantidade de energia da atmosfera, 

por exemplo, sob as formas de raios solares, ventos, precipitações etc., pode ser 

convertida numa forma de energia mais funcional no tocante ao aproveitamento 

humano, a energia elétrica, o que requer a construção de centrais de conversão com 

as devidas instalações e respectivas infraestruturas. 

O desenvolvimento socioeconômico, por sua vez, exige trabalho organizado, 

que ocorre a partir de conglomerados humanos, os quais estão concentrados em 

cidades e polos industriais. Para que esses arranjos sejam funcionais, eles 

demandam, principalmente, uma infraestrutura básica composta de: planos diretores 

regendo a organização das cidades, sistemas de distribuição de energia, sistemas 

de abastecimento de água e coleta de esgotos, vias públicas organizadas e 

convenientemente integradas, sistemas de drenagem urbana, construção e 

adequação de edificações públicas, construção de unidades habitacionais, linhas de 

transmissão, pontes, viadutos, túneis, metrôs, aeroportos, estaleiros, plataformas, 

hangares, creches, hospitais e demais instalações integradas sob algum nível de 

operacionalidade. Tudo isso implica na utilização de recursos naturais, obtidos por 

meio de ingerências ambientais, daí a necessidade de que estas obras ocorram 

conjugadas às mitigações de impacto e ao processamento racional de recursos. 

A engenharia civil, como ciência, visa primeiramente à utilização racional dos 

recursos naturais de forma a suprirem a sociedade com obras e serviços 

qualificados e específicos, abrangendo as áreas de construção civil, estruturas, 

geotecnia, transportes, recursos hídricos, meio ambiente e saneamento. Cada 

atividade deve ser desenvolvida por meio de procedimentos seguros e eficientes, 

sempre mitigando interferências ambientais negativas. Mas ultimamente, tem 
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crescido na engenharia civil a preocupação com a busca de soluções para situações 

de degradação existentes, geradas no passado, a partir de atuações irresponsáveis 

ou por aplicações de tecnologias obsoletas. Nesse sentido, os resultados eficazes 

requerem o emprego de tecnologias interdisciplinares e complexas, capacidades 

essas que são cada vez mais exigidas dos candidatos a atuarem nesta ciência. 

A partir da consciência globalizada no tocante à sustentabilidade, vários 

pactos internacionais impõem a que ocorra a diversificação da matriz energética 

básica, principalmente utilizando-se as chamadas “energias limpas”. Essas diretrizes 

certamente exigirão que a ciência da engenharia civil seja aplicada em sua 

totalidade e com o máximo de rigor e abrangência, o que indicará um mercado cada 

vez mais diversificado, pujante e dinâmico para os profissionais desta área. 

A função social da engenharia civil não é uma atividade secundária, mas 

uma decorrência intrínseca da própria profissão. Tudo o que o engenheiro civil faz, 

dentro da sua profissão, destina-se, em última análise, a satisfazer alguma 

necessidade humana, e, portanto, uma necessidade social: um prédio destina-se à 

moradia, ao trabalho ou ao lazer das pessoas; as estradas destinam-se ao 

transporte de pessoas ou de mercadorias, que, por sua vez, destinam-se a 

satisfazer necessidades das pessoas; as indústrias destinam-se a produzir bens que 

também vão atender às necessidades humanas, e, assim por diante, para quaisquer 

outros projetos ou obras de engenharia: portos, usinas e sistemas elétricos, obras 

públicas, sistemas de comunicações etc.  

Outro aspecto importante da função social do engenheiro é o fato de ser o 

agente de alargamento, expansão e diversificação do mercado de trabalho, dando 

assim ocupação, salário e um sentido de utilidade na vida a muitos milhares de 

pessoas. Por isso, a atuação do engenheiro deve ser, antes de tudo, produzir obras 

que concorram para o bem da sociedade, subordinando sempre as suas decisões às 

exigências dessa mesma sociedade. 

É importante assinalar que a responsabilidade do engenheiro civil tem 

aumentado consideravelmente com o passar do tempo, devido à globalização e ao 

progresso tecnológico proporcionado pela própria engenharia. As obras em geral, 

prédios, pontes, estradas, usinas, barragens, sistemas elétricos etc., têm-se tornado 

maiores, mais valiosas e, também, em muitos casos, mais audaciosas e de maior 

risco. 
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Além da função social da engenharia, entendida como uma entidade 

abstrata, tem que considerar também a função social do engenheiro civil como ser 

humano. Como indivíduo o engenheiro não pode perder de vista a função social de 

sua profissão e também a de atuar como um condutor de homens. Quase todos os 

engenheiros terão de comandar homens, mestres, contramestres, projetistas, 

desenhistas, operários e mesmo outros engenheiros. Comandar significa dar e 

transmitir ordens, bem como receber ordens de seus superiores, instruir e treinar, 

avaliar, premiar e eventualmente punir, além de organizar e dirigir o trabalho. Não 

são tarefas fáceis. 

Atualmente não há quem não considere como importante, ou melhor, como 

essencial à vida moderna, a atuação do engenheiro civil, sendo mesmo difícil 

imaginar como seria possível a vida da sociedade sem que existissem os 

inumeráveis bens, de todo tipo, resultantes da atividade do engenheiro civil. 
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

2.1 SOCIEDADE TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA 

 

A Sociedade Trindadense de Educação e Cultura Ltda (SOTEC), antiga 

Associação Trindadense de Educação e Cultura, foi fundada em 01 de junho de 

1988. É uma entidade civil, tem personalidade jurídica de direito privado, sede e foro 

na cidade de Trindade - Estado de Goiás. Regida pelo seu estatuto social, registrado 

no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos e Protestos e 

protocolado sob nº. 244, registro nº. 169, p. 81A, livro 1A. Sua administração é 

formada por: 

Diretor Presidente: Professor Especialista Marcos Antônio de Queiroz; 

Diretor Administrativo/Financeiro: Manoel Adriano de Siqueira; 

Diretor Superintendente: Edivaldo Rodrigues de Morais; 

Diretora para Assuntos Educacionais: Professora Especialista Maria José da 

Silva Cunha;  

Secretário: Ismael Benedito da Costa. 

Conforme seu regimento é uma associação civil, de caráter educativo, criada 

para manter em regular funcionamento o Colégio e o Instituto Aphonsiano de Ensino 

Superior (IAESup). 

A SOTEC está recredenciada junto ao MEC, por meio da portaria n.º 284/16, 

de 18/04/2016, publicada no Diário Oficial da União em 24/04/2016. 

 

 

2.2 INSTITUTO APHONSIANO DE ENSINO SUPERIOR 

 

O Instituto Aphonsiano de Ensino Superior (IAESup) possui natureza privada 

e está localizado no município de Trindade – estado de Goiás. É uma instituição de 

ensino superior mantida pela Sociedade Trindadense de Educação e Cultura Ltda 

(SOTEC). Iniciou suas atividades no ano de 2000, a partir da portaria de nº. 1872 de 

27/12/1999, publicada no Diário Oficial da União de 29/12/1999. Sua atividade 

principal está voltada ao ensino, pesquisa e extensão e tem como objetivos: 

 estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo; 
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 formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a 

inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento 

da sociedade brasileira e colaborar na sua formação contínua; 

 incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura 

e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que 

vive; 

 promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 

constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do 

ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação; 

 suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e 

possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos 

que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do 

conhecimento de cada geração; 

 estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular 

os nacionais, regionais e locais, prestando serviços especializados à 

comunidade e estabelecendo com esta uma relação de reciprocidade; 

 promover a extensão, aberta a participação da população, visando à difusão 

das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa 

científica e tecnológica geradas na Instituição; 

 promover o intercâmbio e a cooperação com instituições de ensino dos 

diversos graus; 

 participar no desenvolvimento socioeconômico do País e, em particular, da 

região da cidade de Trindade e estado de Goiás, como organismo de 

consulta, de assessoramento e de prestação de serviços em assuntos 

relativos aos diversos campos do saber; 

 promover programas e cursos de pós-graduação, de atualização, de 

extensão e sequenciais, nas modalidades presencial e à distância; 

 promover a educação integral sob os princípios da liberdade, da fraternidade 

e da solidariedade humana; 

 promover estudos e atividades relacionadas à defesa e preservação do meio 

ambiente; 
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 promover ações educativas para conscientização da comunidade, visando à 

compreensão dos direitos e deveres humanos, da cidadania e do exercício 

pleno da liberdade e da democracia; e 

 respeitar e difundir os princípios universais dos direitos humanos. 

 

2.2.1 Missão 

O IAESup destina-se ao ensino, à pesquisa e à extensão, tendo como 

finalidade desenvolver, organizar, divulgar e partilhar conhecimentos, visando à 

formação integral dos indivíduos para uma atuação sócio profissional coerente com 

as necessidades do povo goiano, valorizando o saber, a cultura e a verdade, em 

benefício de uma sociedade justa e organizada. 

 

2.2.2 Visão 

O IAESup visa ser uma das instituições de ensino superior privadas, mais 

bem estruturadas no Estado de Goiás, nas dimensões de condições de oferta, corpo 

docente e proposta pedagógica. Ter uma população universitária presente e 

integrada ao desenvolvimento socioeconômico do Estado de Goiás, ofertando 

ensino de alta qualidade, incentivando o desenvolvimento de pesquisa científica e 

valorização de sua presença na comunidade por meio de atividades de extensão 

diferenciada. 

 

2.2.3 Organização Administrativa 

A administração do IAESup é composta pelos seguintes órgãos: 

Conselho Superior - órgão normativo, consultivo, deliberativo e 

administrativo máximo. Os membros do COSUP são nomeados por portaria do 

diretor geral. 

Colegiados de Cursos - órgão técnico, consultivo e deliberativo em assuntos 

pedagógicos, científicos, didáticos e disciplinares no âmbito de cada curso; 

Coordenações de Cursos - constitui a menor unidade da estrutura 

administrativa do Instituto e é dirigida por um Coordenador de Curso, indicado pelo 

Coordenador Pedagógico e designado pelo Diretor-Geral para um mandato de dois 

anos podendo ser reconduzido; 
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Órgãos Suplementares e de Apoio - órgãos que ajudam o IAESup atingir 

seus objetivos, cuja criação é decidida pela Diretoria, depois de ouvida a 

Mantenedora. 

De conformidade com a Legislação do Ministério da Educação, cada um de 

seus cursos tem um Núcleo Docente Estruturante que auxilia os trabalhos da 

Coordenação de Curso nos seus diversos aspectos. 

 

2.2.4 Organização Acadêmica 

A comunidade acadêmica do IAESup, prevista no Regimento Interno é 

constituída por: 

Corpo Docente - composto por professores admitidos por processo de 

seleção (didático pedagógico e curricular) e por meio de contrato de trabalho 

(celetista); 

Corpo Discente - composto por alunos matriculados em qualquer um dos 

cursos de graduação, sequenciais, especialização, mestrado, doutorado, de 

aperfeiçoamento e de extensão, em disciplinas ou módulos isolados dos cursos 

oferecidos regularmente pela IES; 

Corpo Técnico-Administrativo e de Apoio - constituído por funcionários não 

docentes, contratados pela entidade Mantenedora nos termos da legislação 

trabalhista. 

 

2.2.5 Modalidades de Cursos Oferecidos 

O IAESup pode oferecer, na forma presencial ou à distância, cursos de 

graduação, de pós-graduação, sequenciais e de extensão. 

 

2.2.5.1 Cursos de Graduação 

Os cursos de graduação são abertos aos portadores de certificado ou 

diploma de conclusão dos estudos de nível médio ou equivalente, que tenham obtido 

classificação em processo seletivo ou selecionado por outros critérios provenientes 

de políticas públicas para a educação, e destinam-se à formação acadêmica e 

profissional de nível superior. Os cursos oferecidos pelo IAESup estão 

demonstrados no Quadro 1,  a seguir: 

 

Quadro 1 – Cursos de Graduação Presenciais 
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CURSOS AUTORIZAÇÃO RECONHECIMENTO 
VAGAS 
(Anuais) 

TURNO PERÍODO 

Administração 
Portaria n. 24, de 

06/01/2000 

Portaria n. 270 de 
03/04/2017 publicada 

no DOU em 
04/04/2017 

120 Noturno 8 

Ciências 
Contábeis 

Portaria n.1.855, 
de 27/12/1999 

Portaria n. 270 de 
03/04/2017 publicada 

no DOU em 
04/04/2017 

100 Noturno 8 

Pedagogia 
Portaria n.1872, 
de 27/12/1999 

Portaria n. 794, de 
14/12/2016 publicada 

no DOU de 02/01/2017 
100 Noturno 8 

Direito 
Portaria n. 581, de 

26/06/2007 

Portaria n. 270 de 
03/04/2017 publicada 

no DOU em 
04/04/2017 

100  Noturno  10 

 

Fonte: Secretaria Geral do IAESup (2017) 

 

2.2.5.2 Cursos Superiores Seqüenciais 

O IAESup oferece  os Cursos Superiores Sequenciais de Complementação 

de Estudos de Formação Coletiva, abertos aos portadores de certificado ou diploma 

de conclusão dos estudos de nível médio ou equivalente que tenham obtido 

classificação em processo seletivo específico.  

 Os cursos superiores sequenciais oferecidos pelo IAESup estão 

relacionados no Quadro 2. 

Quadro 2 - Cursos Superiores Seqüenciais 

ÁREA ESPECÍFICA 
CADASTRO NO 

MEC 
VAGAS TURNO PERÍODOS 

Superior Sequencial de 

Complementação de Estudos com 

Destinação Coletiva em Gestão 

Pública e Recursos Humanos 

Nº. 111592 (vinculado 

ao curso de 

Administração) 

50 Noturno 5 

Fonte: Secretaria Geral do IAESup (2017) 

 

2.2.5.3 Cursos de Pós-Graduação 

Os cursos de pós-graduação do IAESup, segundo o Regimento Interno, 

poderão ser oferecidos sob a forma de programas de especialização, mestrado, 

doutorado ou de cursos de aperfeiçoamento. Quando ofertados, são abertos aos 



27 

 

portadores de diploma de graduação ou equivalente que satisfaçam aos requisitos 

exigidos em cada caso.  

Atualmente a Instituição oferece apenas cursos de especialização. 

2.2.5.4 Cursos de Extensão 

Os cursos de extensão são oferecidos a comunidade acadêmica e/ou aberto 

a comunidade externa, obedecendo a requisitos mínimos exigidos em cada caso, e 

destinam-se à divulgação e atualização de conhecimentos e técnicas, visando o 

enriquecimento cultural de seus participantes.  

 

 

2.3 POLÍTICA DE PESSOAL E PROGRAMAS DE INCENTIVOS E BENEFÍCIOS 

 

2.3.1 Política de Gestão 

 

Um dos objetivos apresentados no Plano de Desenvolvimento Institucional 

consiste na implementação da qualificação, valorização e promoção dos recursos 

humanos – docentes e técnicos administrativos, envolvendo-os no compromisso e 

responsabilidade institucional; 

A Instituição adota, desta forma, padrões de gestão, visando incorporar em 

seu quadro pessoal competente, valorizando-o e aprimorando seus percursos 

profissionais, a partir das seguintes políticas:  

a) Adoção de critérios de seleção, ingresso e lotação, definidos em 

consonância com as competências requeridas pelas funções a serem 

exercidas; 

b) Adoção de princípios democráticos e cristãos como referência para a 

gestão do corpo técnico, administrativo e docente; 

c) Compromisso com a vigência de contratos de trabalho regidos pela 

legislação em vigor, assegurando o cumprimento das obrigações sociais 

e previdenciárias; 

d) Concessão de incentivos para capacitação, produção e divulgação de 

pesquisas, a partir de critérios estabelecidos nos regulamentos, de 

acordo com as prioridades dos cursos e programas institucionais; 

e) Desenvolvimento de programas de monitoramento e avaliação do 

desempenho do pessoal docente e administrativo nas respectivas 
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funções, entendidos como mecanismos de aprimoramento contínuo e 

manutenção de vínculo institucional; 

f) Capacitação contínua dos quadros de diretores, coordenadores e 

docentes para concepção, gestão, operacionalização e avaliação dos 

Projetos Pedagógicos dos Cursos; 

g) Desenvolvimento de programas de capacitação permanente e apoio 

pedagógico ao corpo docente e ao pessoal técnico-administrativo, com 

vistas à melhoria contínua do processo de ensino-aprendizagem e da 

prestação de serviços nos diferentes setores. No início de cada 

semestre, desenvolve-se nos cursos a Semana de Planejamento, com 

objetivos de discussão dos planos de ensino e operacionalização das 

atividades desenvolvidas ao longo do semestre, com a participação dos 

docentes e da direção do curso; 

 

2.3.2 Programas Institucionais de Financiamento de Estudos 

 

A Instituição aderiu ao ProUni – Programa Universidade para Todos – 

ofertando bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação a 

candidatos que não possuam diploma de curso superior, de conformidade com a 

legislação do programa.  

Em convênio com o Governo do Estado de Goiás, disponibiliza a Bolsa 

Universitária OVG, de acordo com os regulamentos e critérios estabelecidos pela 

Organização das Voluntárias de Goiás, entidade que atua na gestão do programa de 

bolsas de estudo do governo estadual. Em contrapartida, o aluno presta serviço 

voluntário em instituições governamentais e não governamentais, de acordo com 

sua área de formação.  

Em parceria também com o MEC/FNDE, disponibiliza para os alunos o FIES 

– Financiamento ao Estudante do Ensino Superior – como um Programa destinado a 

financiar estudantes de cursos de graduação regularmente matriculados em IES não 

gratuitas e cadastradas no programa, em cursos com avaliação positiva no SINAES 

– Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. 
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2.4 RELAÇÕES, PARCERIAS E COOPERAÇÕES 

 

O IAESup possui convênios com o setor público, visando à prática de 

estágios curriculares obrigatórios, o que redunda em disseminação dos 

conhecimentos acadêmicos e científicos na comunidade.  

Além desses convênios, a IES pretende realizar parcerias para cooperação 

técnica e científica com instituições públicas e privadas, inclusive internacionais, 

visando à troca de experiências acadêmicas, realização de cursos e eventos.  

Quanto ao mercado de trabalho, além do Programa de Acompanhamento de 

Concluintes e Egressos, que orienta os ex-alunos para inserção no mercado de 

trabalho, e da Empresa Júnior, que realiza consultoria a micro e pequenas 

empresas, a IAESup possui convênios com instituições, como o Instituto 

EuvaldoLodi (IEL) e com o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), que atuam 

como mediadores nesse processo.  

 

 

2.5 POLÍTICAS E AÇÕES INSTITUCIONAIS REFERENTES AO MEIO 

AMBIENTE, À MEMÓRIA CULTURAL, À PRODUÇÃO ARTÍSTICA E AO 

PATRIMÔNIO CULTURAL E À DIVERSIDADE 

 

O IAESup desenvolve, nos diferentes cursos, atividades que visam dar 

visibilidade ao contato com a comunidade interna externa. Algumas ações ocorrem 

dentro de uma política e calendário geral da Instituição, dentre as quais se destaca o 

MICCAPHON – Movimento de Integração Científico Cultural do Aphonsiano, um 

movimento cultural que, na sua XI edição, procura integrar  as escolas municipais, 

estduais e particulares de Trindade, por meio de ações que oferecem oportunidades 

para o desenvolvimento cultural, social, intelectual de todos os estudantes. Busca 

não só a participação dos alunos, mas também dos professores das Faculdades e 

do Colégio Aphonsiano, pais, familiares e da comunidade trindadense. 

O MICCAPHON tem realizados, ao longo de seus onze anos, muitos 

projetos sociais, biodiversidade, meio ambiente de forma generalista, direitos 

humanos, cidadania, comércio, industria, entre outras atividades de apoio social.  
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2.5.1 Meio Ambiente 

 

A política de Educação Ambiental desenvolvida na instituição visa solidificar 

o papel do IAESup – Instituto Aphonsiano de Ensino Superior como defensor do 

meio ambiente, de todos os seus bens naturais e de consumo, promovendo a ética e 

a cidadania ambiental. 

O Curso de Engenharia Civil seguindo os objetivos institucionais, com base 

no que dispõem os fundamentos da Política Nacional de Educação Ambiental, se 

propõe a:  

a. promover a compreensão integrada e multidimensional do meio 

ambiente em suas complexas relações; 

b. garantir a democratização e o acesso à informação referente à área 

socioambiental; 

c. estimular a mobilidade social e política e o fortalecimento da consciência 

crítico-reflexiva sobre a dimensão socioambiental, por meio de estudos 

filosóficos, científicos, socioeconômicos, políticos e históricos;  

d. estimular a participação individual e coletiva para a preservação e 

valorização do meio ambiente e de todos os seus recursos naturais;  

e. proporcionar análises sobre as desigualdades socioeconômicas e seus 

impactos ambientais, assim como a proteção e o respeito das 

comunidades;  

f. fortalecer, por meio de valores éticos, a integração entre ciência e 

tecnologia, em prol do conhecimento e da sustentabilidade 

socioambiental; fortalecer os valores da solidariedade, da liberdade, da 

diversidade, da justiça e da dignidade humana a favor da cultura da paz 

e da sobrevivência do ecossistema;  

g. educar para o cuidado e responsabilidade das diversas formas de vida; 

valorizar e divulgar as iniciativas de culturas e grupos sociais, de 

preservação da biodiversidade e proporcionar a construção da cidadania 

planetária, na perspectiva crítica de preservar a atual geração e também 

as futuras. 

No quinto período do curso, dentro da disciplina Ciências do Ambiente, 

serão estudados temas específicos como: O Meio Ambiente; Fontes de energia e 
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recursos; Exploração de Recursos Naturais; Poluição; Preservação; Impactos 

Ambientais; Fenômenos Físicos de Interesse para engenharia civil; Saneamento e 

Meio Ambiente; Reciclagem e Meio Ambiente; Energias Limpas e Renováveis; 

Desenvolvimento Sustentável; Aquecimento Global. 

 

 

2.6 POLÍTICA DE ATENDIMENTO À PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA 

COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA 

 

O Curso de Engenharia Civil absorve a política do IAESup quanto à 

institucionalização da oferta de Atendimento Educacional Especializado para os 

portadores do Transtorno do Espectro Autista. 

Ela tem como objetivos específicos a flexibilidade no atendimento do 

portador do TEA, a partir da identificação das habilidades e necessidades 

educacionais de cada aluno. Para isso, existem estratégias e organização de 

serviços com vistas a ampliar as habilidades e promover o aprendizado, criando 

redes intersetoriais de apoio à inclusão escolar, tanto dentro das instituições de 

ensino quanto com profissionais, instituições externas e governamentais. 

Inicialmente não há previsão de mudanças arquitetônicas, visto que de 

acordo com cada caso haverá uma adaptação do espaço em que o aluno circulará. 

Os cursos se organizam a fim de que o aluno portador de TEA permaneça na 

mesma sala de aula, sala de estudo na biblioteca, laboratórios de informática, 

laboratórios multidisciplinares e laboratórios específicos, durante toda sua 

permanência e a escolha desses ambientes deverá ser feita cuidadosamente. 

O programa de adaptação ao discente autista será implementado em quatro 

etapas: 

1) Primeira etapa: Identificação dos discentes autistas 

Essa etapa é realizada a partir do contato com os coordenadores de 

curso que devem identificar os alunos e sensibilizar em sala de aula para 

que os próprios alunos se identifiquem para receber atendimento 

especializado. 

Essa identificação deve ser reconhecida por meio de documento médico, 

laudo ou atestado, para que não haja precipitação diagnóstica por parte 

de docentes, discentes e corpo técnico. 
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2) Segunda etapa: Qualificação docente 

O IAESup deverá oferecer cursos específicos e atualizados sobre o TEA 

para os professores que se disponibilizarem a serem tutores dos 

discentes, em suas respectivas mantidas e seus respectivos cursos. 

3) Terceira Etapa: Acompanhamento especializado 

Após identificar o discente autista, será disponibilizado um professor 

devidamente capacitado, que seja docente do curso que o aluno 

frequenta, para fazer um acompanhamento em seu processo de 

aprendizagem.  

Esse professor deverá atender os seguintes critérios: 

 Ser ou ter sido professor do discente, ou ter estabelecido um vínculo 

com o aluno; 

 Ser aceito pelo aluno como seu tutor; 

 Ter disponibilidade de horário para encontrar com o aluno durante 

duas horas por semana, três semanas por mês; 

 Ter disponibilidade de frequentar as supervisões com psicólogo 

responsável pelo programa de atendimento especializado. 

 O professor receberá carga horária de 2 horas aulas semanal e 

deverá dividi-las entre o atendimento ao aluno e a supervisão de seu 

trabalho com um profissional da psicologia da educação. Essa 

supervisão deverá ocorrer regularmente. Esse profissional da 

psicologia da educação será o responsável pela coordenação de 

todos os tutores em atividade nos cursos das mantidas. 

O tutor terá como funções: 

 adaptar as metodologias e práticas pedagógicas, atendendo as 

necessidades do discente; 

 orientar e conscientizar os colegas de sala no acolhimento desse 

aluno; 

 criar oficinas voltadas para o acadêmico, individuais ou em grupo, 

com TEA em horários opostos ao de aula, a fim de facilitar a 

aprendizagem dos conteúdos do curso; 

 promover junto aos professores o aumento do uso de estímulos 

visuais;  
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 orientar os professores quanto a necessidade de fornecimento de 

instruções claras;  

 promover intervenções pedagógicas que estimulem as relações 

sociais e a comunicação; 

 estabelecer diálogo com coordenação, direção e familiares ou 

responsáveis legais pelo aluno com TEA a fim de promover as 

adaptações necessárias à inclusão do aluno. 

O psicólogo supervisor e coordenador do programa terão como funções: 

 acompanhar por meio de supervisões, os professores tutores em 

exercício; 

 receber o encaminhamento dos diretores e promover a inserção do 

aluno no programa de acompanhamento especializado; 

 estabelecer diálogo com coordenação e direção dos cursos a fim de 

promover as mudanças necessárias à inclusão do aluno; 

 auxiliar na escolha e capacitação do professor tutor para cada caso; 

 prestar contas, através de relatórios, do andamento de todos os casos 

ao Conselho Superior. 

4) Quarta etapa: Avaliação dos resultados do acompanhamento 

especializado 

Uma vez por semestre haverá uma avaliação do processo de 

aprendizagem do aluno, que deverá ser formalizada em relatório, 

constando: 

 avaliação do docente que realiza o acompanhamento especializado; 

 avaliação do discente de seu desenvolvimento e de seu tutor; 

 avaliação do supervisor sobre a continuação do docente enquanto 

tutor e do processo de aprendizagem do aluno. 

 

De dois em dois anos deverá ser estabelecida uma comissão pelo IAESup 

para realizar revisão e adequação das propostas do Parecer que estabelece os 

critérios para o atendimento aos princípios da Política Nacional de Proteção dos 

Direitos das Pessoas com Transtorno Do Espectro Autista, presentemente 

apresentadas, podendo gerar um novo parecer. 
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2.7 POLÍTICA DAS CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE DE PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA 

 

Em atendimento à legislação pertinente o IAESup, regularmente, avalia e 

propõe ações em relação às Condições de Acessibilidade para pessoas com 

deficiência ou mobilidade reduzida. 

Esta avaliação, pensando na Educação Inclusiva e considerando seus 

pressupostos legais e conceituais, deve levar em consideração: 

a) Identificar as potencialidades e vulnerabilidades sociais, econômicas e 

culturais, da realidade local e global das IES a fim de promover a 

inclusão plena; 

b) Estabelecer metas e organizar estratégias para o enfrentamento e 

superação das fragilidades constatadas; 

c) Praticar a interssetorialidade e a transversalidade da educação especial; 

d) Reconhecer a necessidade de mudança cultural e investir no 

desenvolvimento de ações de formação continuada para a inclusão, 

envolvendo os professores e toda a comunidade acadêmica; 

e) Promover acessibilidade em seu sentido pleno, não só aos estudantes 

com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação, mas aos professores, funcionários e à 

população que frequenta a instituição e se beneficia de alguma forma de 

seus serviços; 

f) Propor uma Sala de Recursos Multifuncionais, espaço que oferecerá 

Atendimento Educacional Especializado. 

 

 

2.8 AÇÕES AFIRMATIVAS DE DEFESA E PROMOÇÃO DOS DIREITOS 

HUMANOS E IGUALDADE ETNICORRACIAL 

 

O IAESup tem como objetivo primordial de suas ações a formação humana e 

profissional, fundamentada em valores éticos cristãos, e no desenvolvimento de 

competências e habilidades. Para tanto, oferece suporte técnico e científico eficaz a 

uma formação voltada para a cidadania e a responsabilidade social.  
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Ela atende aos discentes e comunidade externa como parte integrante do 

ensino, além de fazer interface com a pesquisa e com a extensão. Atende à política 

institucional e as diretrizes e recomendações do Ministério da Educação (MEC), de 

acordo com a Lei nº 10.861/04, artigo 3º. 

As ações do IAESup visam a orientar e apoiar o aluno no processo de 

integração à vida acadêmica, ações de extensão e intervenção social e o respectivo 

impacto em sua formação e que estimulam a melhoria do ensino, por meio da 

interdisciplinaridade didático-pedagógica. Entre suas ações, o IAESup acolhe, 

integra e acompanha os discentes individualmente e/ou coletivamente por meio de: 

encontros, seminários, fóruns e reflexão sobre a formação humana e profissional, 

mercado de trabalho e outros temas.  

Possui uma política de educação inclusiva, desenvolvida por meio do 

Programa de Atendimento ao estudante, com base na lei 7.853, de 24/10/1989, o 

art. 208 da Constituição Federal, bem como o que preconiza a LDB – Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Brasileira.  

Em relação a Política de Igualdade Racial, o IAESupestá atento às políticas 

de ação inclusiva, em conformidade com o que preceitua o Estatuto da Igualdade 

Racial - Lei 12288/10, de 20 de julho de 2010.  

O Programa desenvolve políticas de valorização da vida, como: cursos, 

pesquisas e outras ações voltadas para uma maior qualidade de vida.  
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3 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA DO CURSO 

 

3.1 IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 

 

 Nome do Curso: Bacharelado em Engenharia Civil. 

 Mantida à qual está vinculado: SOCIEDADE TRINDADENSE DE EDUCAÇÃO 

E CULTURA  LTDA- Instituto Aphonsiano de Ensino Superior 

 Endereço de funcionamento: Avenida Manoel Monteiro, n.º 55, Bairro Santuário, 

Trindade, Goiás. CEP: 75.380-000. 

 Número de vagas semestrais: 50 vagas. 

 Número de vagas anuais: 100 vagas. 

 Carga horária total do curso em horas-aula: 4.320 horas aula. 

 Carga horária total do curso em horas-relógio: 3.600 horas relógio. 

 Tempo mínimo para integralização: 5 anos. 

 Regime acadêmico: Semestral 

 Turno de funcionamento: Noturno 

 

3.2 FORMAS DE INGRESSO 

 

A principal forma de acesso ao curso será por aprovação em Processo 

Seletivo tradicional. A partir do segundo período, em havendo disponibilidade de 

vagas, por transferência e portadores de diplomas de cursos superiores, conforme 

Regimento Interno. Como já acontece na Instituição, haverá vagas disponíveis pelo 

PROUNI e FIES. 

As vagas remanescentes, resultantes de desistências ou afastamento de 

alunos regulares, poderão ser ocupadas também por transferências internas.  

O processo de transferência seguirá o curso vigente na instituição, onde o 

candidato abrirá processo e solicitará o aproveitamento de disciplinas, na seqüência, 

é feita a análise de conteúdos pelo professor e encaminhado o parecer à 

Coordenação do Curso e ao aluno, sobre o nível de aproveitamento e as 

complementações de conteúdos que deverão ser realizadas, obedecendo aos 

critérios regimentais sobre equivalência de conteúdos e carga horária. 
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3.3 TURNO DE FUNCIONAMENTO E NÚMERO DE VAGAS PARA ENTRADAS 

ANUAIS 

O curso funcionará no período noturno de 2ª a 6ª feira e aos sábados no 

período matutino, podendo ainda, ter outras atividades aos sábados se houver 

necessidades. O curso oferecerá 100 vagas anuais com regime acadêmico/processo 

seletivo semestral, o que significa 50 vagas por semestre.  

O tempo mínimo de integralização do curso é de cinco anos. 

 
3.4 JUSTIFICATIVA E BASE FILOSÓFICA DO CURSO 

 

A sociedade moderna se vê diante de vários dilemas, sendo que um dos 

principais é o de compatibilizar desenvolvimento, trabalho de qualidade e utilização 

racional dos recursos. Isso só pode ser conseguido a partir de conhecimento das 

propriedades dos materiais utilizáveis, dos processos de transformação e controle, 

das tecnologias disponíveis e das limitações incidentes, o que constitui um dos 

principais focos da engenharia civil. 

A engenharia civil então se propõe a suprir o homem e a sociedade com os 

recursos capazes de garantir a vida, a salubridade e subsidiar o desenvolvimento, 

por meio da disponibilização de obras e serviços qualificados. Estas obras 

compreendem: edificações, barragens, linhas de transmissão, galpões, estradas, 

coberturas, estações de tratamento de água e esgoto, aterros, túneis, portos, 

aeroportos, reservatórios, usinas, torres, fundações, plataformas, barragens, 

hospitais, universidades etc. Nesse sentido, a engenharia civil recorre à utilização de 

vários tipos de materiais, alguns obtidos diretamente da natureza e outros já 

transformados, tais como: aços, concretos, solos, madeiras, betumes, aditivos, 

impermeabilizantes, tintas, borrachas, vidros etc. Cada uma das obras civis envolve 

várias etapas básicas, como por exemplo: planejamento (estudos de viabilidade, 

projeto), caracterização e controle de materiais (ensaios laboratoriais), execuções 

(construções, montagens) e monitoramento (auscultações), sendo que em cada uma 

delas a engenharia civil disponibiliza propostas, métodos e técnicas especiais, 

constantemente aprimorados por pesquisas e novas tecnologias. 

A partir da utilização de todos os recursos (tecnológicos e materiais) para 

obras e serviços de engenharia, espera-se que os produtos gerados apresentem, de 

forma balanceada e previsível, características segundo diretrizes de: segurança 
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(estabilidade), durabilidade, economia, exequibilidade, funcionalidade e estética. A 

concretização desta expectativa requer, dentre outros fatores, uma visão científica 

interdisciplinar, considerando áreas afins, como é o caso da meteorologia, 

computação, mecânica, geoprocessamento e eletrônica, além de iterações entre 

centros de pesquisa e núcleos de trabalho. Por outro lado, a execução de obras e 

serviços requer grandes habilidades relacionais, o que passa por uma formação 

humanística e ética. 

A partir da imensa gama de resultados possíveis abrangidos pela 

engenharia civil, fica evidente a relevância estratégica desta ciência para a evolução 

da sociedade, uma vez que o desenvolvimento exige serviços e instalações diversos 

e específicos. Este é bem o contexto da Região Centro-Oeste do Brasil, mais 

particularmente do Estado de Goiás e, mais especificamente do município de 

Trindade, onde até mesmo em função da posição geográfica estratégica, o 

progresso ocorre em ritmo acelerados, rumo a novos e elevados patamares. Desta 

forma, as várias necessidades de diversas ordens: logísticas, estruturais, 

tecnológicas, sociais etc ressaltam a importância do desenvolvimento da engenharia 

civil enquanto ciência local, em nível de excelência e com possibilidades de suprir as 

principais demandas existentes.  

As engenharias, de forma bem geral, partem de princípios da física e da 

matemática, com o objetivo de investigar ou prever propriedades intrínsecas de 

componentes e sistemas. 

De forma mais específica, a engenharia civil tem a proposta de auxiliar no 

processo de desenvolvimento humano, fornecendo suporte em termos de obras e 

serviços civis. Estes devem promover a vida a partir de diretrizes de segurança, 

salubridade, conforto e estabilidade. Tal ciência utiliza princípios físicos, químicos e 

matemáticos, muitas vezes tratados computacionalmente, visando caracterizar 

propriedades dos materiais de interesse. Nesse contexto são desenvolvidos e 

aplicados modelos numérico-computacionais, com o objetivo de prever o 

desempenho destes materiais em sistemas mais complexos. Outra questão 

fundamental da engenharia civil é a caracterização dos fenômenos físicos, 

meteorológicos que interferem nos sistemas, seja pela aplicação de carregamentos, 

seja pela interferência nas próprias atividades de construção. A partir das análises 

dos materiais, da adoção dos modelos numérico-computacionais, da avaliação dos 

fatores meteorológicos incidentes e da escolha de processos construtivos, são 
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elaborados os projetos que regerão todo o processo de transformação dos recursos 

em sistemas finais: as obras civis. Tais sistemas consistem nas instalações básicas 

de suporte a vida, a saber: edifícios, pontes, túneis, barragens, linhas de 

transmissão, estações de tratamento de água, estradas etc, que precisam ser 

executadas a partir de planos de gerenciamento devidamente regidos por contratos. 

Uma preocupação crescente na engenharia civil é a avaliação do desempenho das 

obras finais, visando subsidiar o aperfeiçoamento dos modelos disponíveis, a 

avaliação dos programas de ensaios laboratoriais, ou ainda, em situações extremas, 

visando ações emergenciais mitigadoras e corretivas. 

Desta forma, a filosofia do curso de engenharia civil consiste basicamente 

em expor o aluno os princípios físicos e químicos que interferem nas áreas básicas 

de abrangência, que são: estruturas, geotecnia, transportes, saneamento, meio 

ambiente, recursos hídricos e construção civil. A partir disso, o curso habilita o aluno 

a desenvolver e trabalhar com modelos computacionais representativos, além de 

utilizar ferramentas de identificação e caracterização de parâmetros requeridos 

nestes modelos. Por todo o curso é ressaltada a importância do meio ambiente 

como fonte de recursos básicos e gerador de interferências nas obras, evidenciando 

a necessidade de uma abordagem desta área com a máxima racionalidade. Através 

da matriz curricular, o aluno é estimulado a considerar as interdisciplinaridades, 

integrando áreas afins nas atividades de simulação, execução, caracterização e 

monitoramento, visando obter obras otimizadas no tocante à segurança, 

durabilidade, funcionalidade, custos e tempo. Além disso, também é ressaltada a 

importância dos valores e princípios de relacionamento humano, que embasarão as 

atuações éticas e responsáveis. Finalmente, o curso visa conscientizar o aluno da 

importância da pesquisa constante como meio de inovação, pois, num mercado de 

trabalho regido pela complexidade, instabilidade e concorrência, agregar diferenciais 

aos produtos e serviços é verdadeiramente um imperativo. 

 

 

3.5 OBJETIVOS DO CURSO 

 

O curso de Engenharia Civil do Instituo Aphonsiano de Ensino Superior - 

IAESup preza pela formação teórica consistente nas diversas subáreas, com ênfase 

nas áreas de maior atuação na região, onde o IAESup está inserido. Por isso tem 
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como objetivo geral habilitar indivíduos para atuarem profissionalmente nas áreas de 

estruturas, geotecnia, transportes, saneamento, meio ambiente, recursos hídricos e 

construção civil. Neste sentido, é importante ressaltar a preocupação com uma 

formação sólida. 

Dentro do PPC, a construção dos objetivos específicos do curso foi 

realizada por meio de duas grandes dimensões, a saber:  

1. Dimensão Teórica:  

a) Conceitual (todos os conteúdos relacionados à área básica, 

quantitativa e tecnológica); 

b) Científica. 

2. Dimensão Profissional:  

a) Prática do exercício profissional;  

b) Ética e Responsabilidade Socioambiental (Sustentabilidade); 

c) Cultural (complementar).  

Faz parte da Dimensão Teórica (referenciais, conceitos do campo do saber) 

o item conceitual que se traduz em uma formação consistente contemplando as 

áreas do conhecimento preconizadas pelo marco legal, definido pelo MEC, como as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para Cursos de Engenharia Civil (DCNs) e as 

habilidades e competências apontadas pelo Exame Nacional de Desempenho do 

Estudante (ENADE). 

No item que trata da parte científica, dentro da dimensão teórica, a 

preocupação é a introdução da ciência em todos os conteúdos (habilidades e 

competências) oferecidos no curso.  

Na Dimensão Profissional, o item da prática do exercício profissional é 

realizado a construção do arcabouço necessário para a atuação profissional do 

aluno, por meio de um corpo docente com experiência no seu campo de atuação; 

atividades inter e multidisciplinares; contato com o mercado profissional; seminários; 

palestras; aprimoramento dos processos éticos; entre outras atividades com o fim da 

prática profissional. A ética e responsabilidade socioambiental também é uma 

preocupação do curso. Para tanto, promoverá atividades relacionadas com o 

exercício ético da profissão e também ações que sensibilizem o aluno e toda a 

comunidade acadêmica na direção de se ter uma sociedade mais responsável social 

e ambientalmente. O último item trata da cultura. Para esse indicador, a instituição 
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desenvolverá ações para uma formação integral do futuro engenheiro, promovendo 

atividades que reflitam a respeito dos valores ético-cristãos, entre outras.  

Todos objetivos registrados nas duas grandes dimensões e nos seus 

subitens contam com uma estrutura organizacional do curso de Engenharia Civil 

para a sua consecução, como: corpo docente e o núcleo docente estruturante 

(NDE), coordenação pedagógica, coordenação de estágio, coordenação de trabalho 

de conclusão do curso e também a secretaria acadêmica, além dos discentes e sua 

representação.  

Os objetivos específicos do curso de Engenharia Civil consistem em 

promover o desenvolvimento do estudante para: 

a) Dominar e aplicar fundamentos técnicos; 

b) Atuar em planejamentos, projetos, construções, monitoramentos, 

controles tecnológicos e recuperações, tanto em nível de execução 

quanto de gerenciamento; 

c) Sempre primar por uma postura reflexiva, crítica, ética e profissional; 

d) Valorizar a criatividade, a pesquisa e a busca de soluções inovadoras e 

otimizadas; 

e) Cultivar uma visão sistemática de transformação social e progresso; 

f) Desenvolver o espírito empreendedor. 

 

 

3.6 PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO 

 

O egresso do curso de Engenharia Civil será alguém que foi exposto aos 

fundamentos científicos com razoável profundidade, tendo a oportunidade de 

desenvolver uma visão mais abrangente do campo de atuação profissional em 

questão. Assim, tal indivíduo será alguém com possibilidades de identificar os 

recursos disponíveis, as tecnologias aplicáveis e os processos de construção que 

melhor atendam as restrições impostas. Além disso, deparando-se com alguma 

demanda, o egresso deverá ser capaz de encontrar soluções tempestivas, 

mobilizando recursos e esforços de forma responsável, comprometida, racional e 

sustentável.  

O egresso, então, deverá estar capacitado para realizar abordagens nas 

áreas básicas da Engenharia Civil: estruturas, geotecnia, transportes, saneamento, 
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meio ambiente, recursos hídricos e construção civil. Em cada uma destas áreas, o 

egresso deverá estar apto a desenvolver atividades de simulações computacionais, 

execuções, gerenciamento de processos construtivos, coordenação de equipes, 

controle de qualidade dos materiais e monitoramentos de desempenhos, sempre 

mantendo um elevado padrão de qualidade e pesquisando formas de atuar com 

excelência, incorporando tecnologias e inovações com segurança.  

O indivíduo que concluir o curso de engenharia civil obterá uma formação 

generalista, humanista, crítica e reflexiva. Assim terá condições de atuar de forma 

criativa para a solução de problemas, considerando seus aspectos políticos, 

econômicos, sociais, ambientais e culturais, com uma visão ética e humanística, em 

atendimento às demandas da sociedade. 

Para a construção do perfil do egresso para o curso de Engenharia Civil do 

IAESup, levou-se em conta três pilares:  

1) O Marco Legal – que se refere às DCNs para Curso de Graduação em 

Engenharia Civil; 

2) Osconteúdos específicos exigidos na avaliação do ENADE; 

3) As Demandas, em nível micro e macroambiente, da atuação do 

profissional do campo da Engenharia Civil, como por exemplo: entidades 

de classe, empresas, docentes, discentes, entre outros. 

No processo de construção do perfil do egresso para o primeiro e segundo 

pilares (também chamados de eixos estruturantes) uma avaliação criteriosa da 

literatura disponível de cada habilidade/competência foi realizada, em seguida 

realizou-se a compilação de todas as informações, utilizando uma metodologia que 

considerou todos os itens listados em cada eixo. Com relação às demandas dos 

envolvidos, foi aplicado instrumento de pesquisa semiestruturado, em que cada 

componente da cadeia pertencente ao curso teve oportunidade de avaliar as 

competências e habilidades mínimas exigidas pelos eixos 1 e 2 (DCNs e ENADE) e 

sugerir outras habilidades/competências. De maneira geral as habilidades e 

competências foram consolidadas em duas grandes dimensões: Gerais e 

Específicas, as quais são descritas nos itens seguintes. 

 

3.7 COMPETÊNCIAS E HABILIDADES GERAIS 

 

As Competências e Habilidades Gerais contemplam de maneira sucinta: 
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a) Desenvolver uma visão mais abrangente do campo de atuação 

profissional em questão; 

b) Ter condições de identificar os recursos disponíveis, as tecnologias 

aplicáveis e os processos de construção que melhor atendam as 

restrições impostas;  

c) Ser apto a atuar, compatibilizando necessidades, recursos e processos 

no intuito de obter algum resultado;  

d) Ser capaz de identificar demandas, tecnologias, restrições, 

possibilidades de inovação e atuar de acordo com as metodologias e 

limitações técnicas e legais;  

e) Utilizar de forma racional os recursos, a execução de serviços com 

elevado padrão de qualidade e a possibilidade de mitigar situações de 

risco com atuações emergenciais. 

 

3.8 COMPETÊNCIAS E HABILIDADES ESPECÍFICAS 

 

As competências e habilidades específicas do egresso do curso de 

engenharia civil são: 

a) Capacidade para trabalhos em obras e serviços das áreas básicas da 

engenharia civil: estruturas, geotecnia, transportes, saneamento, meio 

ambiente, recursos hídricos e construção civil; 

b) Capacidade para atuar em atividades de planejamento, execução, 

monitoramento e controle do desempenho de obras e serviços, em 

equipes específicas e/ou multidisciplinares; 

c) Habilidade para desenvolver serviços técnicos de: estudos preliminares, 

especificações técnicas, avaliações periciais, controle tecnológico, 

programas de pesquisas, recuperação de obras, estudos de riscos; 

d) Capacidade de estimação de impactos ambientais, econômicos, 

temporais, espaciais e sociais de obras e serviços; 

e) Conhecimento das propriedades e características dos principais 

materiais de construção civil; 

f) Conhecimento das propriedades dos principais sistemas e processos 

construtivos; 



44 

 

g) Conhecimento dos principais modelos físicos, numéricos e 

computacionais aplicáveis e disponíveis; 

h) Capacidade para trabalhar em qualquer fase de um serviço ou obra; 

i) Capacidade para indicar e/ou conduzir estratégias gerenciais; 

j) Capacidade para elaborar e conduzir programas de pesquisas que 

visem otimizar desempenho de produtos (obras ou serviços), até 

desencadeando resultados inovadores; 

k) Capacidade de buscar resultados que atendam diretrizes técnicas e 

legais de: segurança, durabilidade, funcionalidade, exequibilidade e 

estética, além de restrições de orçamento (custos), espaço e tempo; 

l) Capacidade de comunicação eficiente sob as formas: escrita, oral e 

gráfica; 

m) Habilidade de compreensão e aplicação de princípios éticos e 

profissionais. 

 

3.9 ATIVIDADES DE ENSINO 

 
3.9.1 Aulas teóricas e práticas 

 
As atividades de ensino ocorrerão a partir de exposições em sala de aula 

e, para disciplinas com conteúdos que dependem de experimentos, de atividades 

laboratoriais. Nas exposições em sala de aula, a IES disponibilizará quadro, pincel e 

data show. Para os ensaios laboratoriais, deverão ser apresentados aos alunos os 

equipamentos e as operações específicas das atividades da engenharia civil com os 

dispositivos e insumos básicos. Nas atividades em laboratório e atelier, a IES 

disponibilizará equipamentos de informática e pranchetas de desenho. 

As atividades de ensino deverão ser organizadas utilizando-se estratégias 

que favoreçam o domínio consistente da fundamentação teórica das respectivas 

disciplinas, além de conduzir ao desenvolvimento das habilidades cognitivas, 

humanas, técnicas e científicas, requeridas para o exercício profissional. Sendo 

assim, deverão se articular atividades teóricas e atividades práticas, que poderão 

fazer interface com as atividades de extensão e iniciação científica. 

As atividades de ensino deverão ainda, estimular o espírito de 

investigação, por meio da utilização de diferentes fontes de consulta e referências 



45 

 

bibliográficas. Nesse sentido, além do acervo da biblioteca, a IES dispõe de um 

sistema acadêmico próprio de apoio ao aluno, que disponibilizará espaço de 

trabalho virtual às disciplinas da matriz curricular. O professor de cada disciplina 

deverá utilizar tal espaço para divulgar os planos de ensino, avisos, links de 

interesse e materiais acadêmicos para consulta dos acadêmicos (apostilas, listas de 

exercícios, gabaritos, matérias de jornais e revistas, textos, planilhas, programas 

computacionais e artigos). 

Ao final de cada disciplina um aluno poderá ser selecionado para atuar 

como monitor no semestre seguinte, o que será contabilizado como atividade 

complementar, observando-se as limitações legais. Este aluno poderá atuar 

juntamente com o professor na elaboração de materiais acadêmicos para os alunos 

do período seguinte, bem como para algum tipo de assistência pessoal na IES. A 

atividade de monitoria poderá ou não ocorrer com algum tipo de benefício ao aluno, 

o que ficará a cargo do Conselho Superior a decisão específica. 

Além das aulas teóricas e práticas em laboratórios ou em ambientes 

simulados, constituem componentes curriculares: 

 

3.9.2 Articulação Ensino, Pesquisa e Extensão 

A atividade de ensino deverá estar compatibilizada com o contexto local 

da IES, com os desenvolvimentos científicos e tecnológicos e com os aspectos 

normativos e legais.  Vale lembrar que a pesquisa não é obrigatória para as 

faculdades isoladas. 

Por meio de parcerias com a comunidade, o IAESup poderá selecionar 

questões como foco de estudos e pesquisas, envolvendo esforços conjuntos e 

sistemáticos de docentes e discentes. Estes estudos poderão evidenciar tópicos das 

disciplinas, subsidiando atividades de ensino, ao mesmo tempo em que podem ser 

alvos de investigações científicas mais refinadas, gerando trabalhos acadêmicos, 

debates e apresentações em congressos. 

Esta articulação também poderá ocorrer através de tópicos de interesse 

de docentes, trazidos para o ambiente acadêmico como tópicos de pesquisa (se 

houver pesquisa). Tais assuntos deverão estar contextualizados com a realidade 

local da IES, podendo ser tratados dentro da engenharia civil a partir dos recursos 

pedagógicos locais, evidenciando a importância da ciência em questão para o 

progresso e desenvolvimento. 
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Outra possibilidade de articulação consiste na atuação a partir de 

parcerias com unidades externas (empresas, órgãos públicos etc) ou internas 

(outros cursos), de forma a desenvolver trabalhos de consultoria, de assistência 

técnica, ou compor núcleos de interdisciplinaridade.  

Qualquer atividade de pesquisa (se houver), ensino ou extensão ocorrerá 

a partir de um PLANO DE TRABALHO, que deverá ser aprovado pela IES e 

acompanhado pelo coordenador do curso. Este plano deverá conter todos os dados 

do projeto, todos os objetivos, a metodologia, o cronograma físico-financeiro, os 

patrocinadores, os empenhos, os resultados pretendidos, preferencialmente 

seguindo os moldes oficiais. 

A busca da articulação do ensino, com atividades de pesquisa e extensão 

define para o curso uma abordagem metodológica comprometida com a 

interdisciplinaridade, com o desenvolvimento do espírito científico, com a visão 

crítica da realidade local e regional,  e autonomia intelectual do aluno 

 

 

3.10 METODOLOGIA DE ENSINO 

 

A metodologia de ensino utilizada no curso valorizará a participação do aluno 

como sujeito ativo e centro do processo de ensino-aprendizagem. A dimensão 

humanista é parceira direta da dimensão técnica na realização de uma proposta real 

de ensino, para formar empreendedores, conscientes da realidade social e capaz de 

promoverem as mudanças que valorizem e dignifiquem a vida humana. 

Neste sentido, as metodologias neste curso serão aquelas que fazem os 

alunos participarem, tomarem decisões em atividades individuais e grupais. 

Para se materializar os propósitos almejados nos objetivos do curso, a 

articulação nas atividades de ensino, pesquisa e extensão estarão presentes nas 

ações a serem desenvolvidas pelos alunos em sala ou extra-sala utilizando-se dos 

seguintes procedimentos metodológicos: 

a) Leituras, pesquisas, resenhas e trabalho de conclusão de curso para a 

familiarização dos alunos à produção científica nas diversas áreas das 

ciências da administração;  
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b) Atividades de observação, com registro sistemático das práticas que ocorrem 

no campo prático da engenharia civil a partir das visitas a obras, ou da 

investigação das práticas que ocorrem no meio profissional; 

c) Relatos destas atividades a serem apresentados em seminários, para a 

discussão e apreciação crítica, com a elaboração dos resumos das 

conclusões; 

d) Elaboração de projetos de iniciação científica (se houver), de atividades de 

extensão, por meio de ações que articulem o curso com as empresas e a 

comunidade; 

e) Realização de atividades de estágio curricular supervisionado, das atividades 

complementares, dos estudos de casos, e dos trabalhos de conclusão de 

curso; 

f) Produção de relatos de casos e de artigos e sua divulgação em eventos 

científicos, dentro e fora da instituição ou em revistas institucionais. 

 

 
3.11 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 
Coerente com o Projeto Pedagógico Institucional e com o regimento 

interno, a avaliação da aprendizagem prevista para o curso de Engenharia Civil, será 

um processo permanente, de caráter diagnóstico e formativo. Sendo assim os 

professores deverão levantar as aptidões iniciais, as necessidades e os interesses 

dos estudantes a fim de selecionar os conteúdos e as estratégias de ensino mais 

adequados. Como processo formativo, a avaliação deve conduzir ao processo de 

recuperação e nivelamento, a fim de permitir ao aluno a superação de suas 

deficiências.  

As avaliações previstas no Regimento do IAESup são denominadas por 

N1 e N2. Desta forma, o critério de aprovação consiste em obter a média aritmética 

entre as notas N1 e N2 igual ou superior a 60, com aprovação direta. 

 

3.12 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO CURSO 

 

Destacam-se, no âmbito do Curso de Engenharia Civil, algumas políticas 

institucionais, que se referem ainda a atividades de ensino e acompanhamento. 
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3.12.1 Apoio ao Docente 

 

Os professores do curso de Engenharia Civil têm à sua disposição o apoio 

didático-pedagógico, por meio da Coordenação Pedagógica, que além das suas 

atividades e programações, dispõe-se a atender os professores em seus desafios. 

Institucionalmente ainda é oferecido, anualmente, O Encontro de Formação 

Docente, que objetiva promover discussões e aprimoramento dos docentes da 

Instituição quanto aos desafios didático-pedagógicos impostos pela profissão. 

 

3.12.2 Apoio ao Discente 

 

O IAESup tem como objetivo acolher, integrar, atender e acompanhar os 

discentes, individual ou coletivamente, ajudando-os em suas necessidades e 

zelando por sua formação humana e profissional, de modo a favorecer o 

desenvolvimento de princípios éticos e cristãos, convivência saudável e 

responsabilidade social.  

Faz o atendimento diversificado nas áreas de: orientação a concluintes e 

egressos, inclusão social, acolhida, aconselhamento e ouvidoria (em construção).  

Os alunos ainda têm à disposição, a fim de facilitar a sua vida acadêmica, 

alguns instrumentos como:  

1. Sistema Acadêmico 

2. CDs, DVDs e Softwares disponibilizados na Biblioteca Central, como 

suporte às aulas dos professores;  

 

3.12.3 Projetos e Eventos de Extensão 

 

O Instituto Aphonsiano executa uma política de extensão que atinge todos 

os cursos. O seu projeto de destaque denomina-se MICCAPHON – Movimento de 

Integração Científico Cultural Aphonsiano que contribui em todas as áreas do 

conhecimento em que o IAESup oferece cursos. Este é o projeto de 

responsabilidade social da Instituição. Além do MICCAPHON, outras atividades são 

executadas, por curso: educação para o trânsito, estudos da família, recuperação do 

córrego Bruacas, caminhada da biodiversidade, práticas esportivas diversificadas, 
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assistência jurídica gratuita, Acão Integrada de Trindade (atividade ligada ao 

empreendedorismo local), Workshops compreendendo palestras e feiras, entre 

outras  atiivdades específicas do Curso de Direito.  

 

3.12.4 Comissão Própria de Avaliação (CPA) 

 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) de o IAESup objetiva delinear e 

sistematizar procedimentos de avaliação institucionalizados, a fim de tornar a 

autoavaliação do curso um ciclo contínuo, que possa garantir e aperfeiçoar a 

qualidade do ensino. Para isto, propõe-se, em vias gerais, diagnosticar e analisar os 

pontos positivos e negativos no que concerne à organização didático-pedagógica, de 

infraestrutura e levantamento do perfil discente. Apontados estes, tem-se a 

elaboração e execução de um plano de ação de melhorias, conforme determinações 

da legislação vigente. 

 

3.13 ATIVIDADES DE ENSINO E SUA ARTICULAÇÃO COM A PESQUISA E A 

EXTENSÃO 

 

O ensino no IAESup tem como pressuposto a relação dialógica, que se 

apresenta como promotora da relação horizontal de respeito mútuo entre professor e 

aluno. Não se permite mais o ensino enciclopedista, onde o professor aparece como 

o único doador de conhecimento ao estudante.  

Sendo assim, o ensino no IAESup é baseado no contato do estudante com o 

mundo, com o conhecimento, refletindo sobre ele, reformulando-o, ressignificando-o, 

pois o mundo e o conhecimento são dinâmicos e mutáveis, não estão prontos e 

requerem a reconstrução diuturna da sociedade. Busca, deste modo, a integração 

entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão, tendo em vista promover a 

formação acadêmica de forma contextualizada, a partir de análise e interpretação de 

fenômenos sociais e naturais, abordados com adequação científica e incorporando o 

hábito de investigação com rigor metodológico. 

A IES entende que a capacidade de criar e trabalhar com o conhecimento 

pode garantir o desenvolvimento de uma instituição educativa, como também de um 

país de forma sustentável e soberana. Por isso, educar pessoas que saibam criar e 

trabalhar o conhecimento é fundamental para uma nação. É dessa relação com o 
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saber que se formam cidadãos críticos, autores, reflexivos, criativos. Um saber, que 

é assim construído, percebe melhor a necessidade de transformar o mundo para 

que ele seja melhor para um maior número de pessoas. O profissional formado 

nessa concepção de mundo, de homem, de educação e de ensino compreende 

melhor a responsabilidade social de sua profissão num país ainda tão carente de 

formados em nível superior. Enfim, é um profissional que é sensível aos problemas 

que a sociedade enfrenta. 

A atividade de ensino deverá estar compatibilizada com o contexto local da 

IES, com os desenvolvimentos científicos e tecnológicos e com os aspectos 

normativos e legais.  

 

3.14 TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) NO PROCESSO 

DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

As Tecnologias de Informação e Comunicação - TIC´s estão presentes em 

diversos momentos no processo de ensino-aprendizagem do Curso de Engenharia 

Civil, bem como na própria estrutura da IES, por considerar que estas tecnologias 

agilizam a troca de informações entre usuários de diversos níveis, facilitando a 

comunicação e auxiliando no processo de ensino-aprendizagem. As TIC´s são: 

a) Recursos multimídia (datashow) nas salas de aula para ministrar 

conteúdos teóricos; 

b) Aulas práticas em laboratórios com computadores onde terá programas 

específicos para as disciplinas dos cursos, como por exemplo: RedMine, 

Strap, Eberick, Astah, TeamViewer, DBDesigner, DevC++; 

c) Uso de softwares do programa acadêmico da Microsoft – DreamSpark 

Premium; 

d) Rede mundial de computadores (internet) para realizar pesquisas (aula 

prática, envolvendo estudos de casos), entre outros; 

e) Sistema Acadêmico Aphonsiano - uma plataforma de gestão e controle 

acadêmico, que possibilita aos professores anexarem materiais virtuais, 

tais como planilhas, arquivos de texto, mensagens, imagens, links etc., 

para acesso direto pelo aluno. Além disso, o sistema Aphonsiano 

permite a comunicação entre professores e alunos, lançamento de 
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notas, geração de boletos, consultas sobre dados financeiros, dentre 

outros; 

 

3.15 PROGRAMAS DE NIVELAMENTO 

 

O IAESup propõe integrar adequadamente os acadêmicos ingressantes em 

seus cursos de graduação, primando por qualidade de ensino e aprendizagem 

efetiva/significativa. Resgatar conhecimentos essenciais para o bom desempenho 

acadêmico e profissional é uma proposta que coaduna com a missão e os valores 

institucionais, assim como com a reponsabilidade social nos contextos local, regional 

e nacionais.  

Nesse sentido, o Curso de Engenharia Civil deverá oferecer, a cada 

semestre, um Programa de Nivelamento, o qual se propõe a:  

a) Oferecer condições para que os ingressantes no Cursosubsídios para se 

desenvolverem na vida acadêmica; 

b) Dirimir dificuldades do corpo discente com os conteúdos ministrados em 

sala de aula; 

c) Gerar melhor aproveitamento de conteúdos durante as aulas ministradas 

na graduação; 

d) Contribuir para formação acadêmica e profissional de maior qualidade, a 

partir de uma aprendizagem efetiva e significativa.  

 

Objetivando alcançar o maior número de estudantes (ingressantes) possível, 

incorporaram-se os conteúdos identificados como deficitários entre os acadêmicos 

às aulas das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. 
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3.16 PROCESSOS DE AVALIAÇÃO DO CURSO 

 

O processo de elaboração e implementação dos projetos pedagógicos do 

IAESup é de responsabilidade de cada curso, contando com a colaboração e 

acompanhamento por parte da Coordenação Pedagógica.  

Para sua elaboração, são considerados: referencial teórico, legislação 

vigente, diretrizes curriculares estabelecidas pelo MEC, referenciais para elaboração 

de projetos pedagógicos do IAESup. Outro aspecto a ser implementado, que se 

constitui objetivo na melhoria dos projetos pedagógicos é a utilização dos recursos 

de educação à distância e uso de novas tecnologias de informação e comunicação.  

A avaliação de cada projeto é responsabilidade da Comissão Própria de 

Avaliação (CPA) e de cada curso, que preconiza um processo contínuo de 

avaliação. Este processo visa à flexibilidade para que possíveis equívocos sejam 

dirimidos durante o processo ou para a validação do trabalho realizado. A avaliação 

interna do curso consiste no processo de auto-avaliação, que é contínuo, 

participativo, inovador e contextualizado, tendo um caráter diagnóstico e formativo 

para o autoconhecimento e a análise das prioridades e propostas estabelecidas pela 

IES. 

A auto-avaliação do Curso de Engenharia Civilserá realizada 

semestralmente  pela CPA, levando em consideração a articulação entre Projeto 

Pedagógico do Curso e PDI (articulação do projeto com a visão e missão 

institucional); a coerência entre o Projeto Pedagógico do Curso, as Diretrizes 

Curriculares e os Padrões de Qualidade; a articulação entre o PPC e as Diretrizes 

para Avaliação da Educação Superior. 

O principal objetivo da autoavaliação é identificar, de forma sistemática, as 

potencialidades e fragilidades no processo de implementação do Projeto Pedagógico 

do Curso e, a partir de dados confiáveis, propor as melhorias necessárias. Sendo 

assim, devem ser previstos procedimentos sistemáticos de melhorias decorrentes da 

análise dos resultados das avaliações internas e externas.  

O NDE é responsável pelo planejamento e acompanhamento dos processos 

de avaliação do curso, sendo suas atribuições elaborar e implementar o projeto de 

autoavaliação do curso. Para tanto, o NDE poderá instituir Subcomissões Internas 

de Avaliação (SIAs), conforme as necessidades do curso, para coordenar todo o 

processo de operacionalização das avaliações internas. O fluxo das avaliações é 
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definido pelo Colegiado do curso, em sintonia com o Projeto de Avaliação 

Institucional elaborado pela CPA. As avaliações do curso devem contemplar, além 

das dimensões que integram os instrumentos do MEC/INEP, os resultados do 

ENADE e das avaliações in loco.  
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4 ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ACADÊMICA DO CURSO 

 

4.1 COORDENAÇÃO DO CURSO 

 

4.1.1 Dados do coordenador do curso 

O Quadro 3 apresenta os dados do Coordenador do Curso de Engenharia Civil 

doIAESup. 

Quadro 3 - Dados do Coordenador do Curso de Engenharia Civil 

Nome: Rogério Santos Cardoso  

RG: 6893/D CREA GO CPF: 448.918.061-68 

Endereço Institucional: Avenida Manoel Monteiro, n.º55, Trindade-GO, CEP: 75.380-000 

Fone: (62) 3505-1913 E-Mail: rcprojetos2@gmail.com 

Tempo de experiência no magistério superior:desde 1998 

Tempo de experiência em gestão acadêmica:desde 2009 

Regime de trabalho: Parcial Carga horária no curso:20h 

Currículo:  

Graduado em Engenharia Civil, pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás PUC-GO 
(1993). Mestre em Engenharia Civil, pela Universidade Federal de Goiás (2003). 
Atualmente é Diretor da RC CONSTRUÇÕES LTDA, Diretor do Bacharelado em 
Engenharia Civil da UNIEVANGÉLICA. Tem experiência na área de Engenharia Civil, com 
ênfase em Estruturas Metálicas. 

http://lattes.cnpq.br/3354576249758273 

 

4.1.2 Funções do coordenador do curso 

 
4.1.2.1 Funções políticas: 

 
 Representar o Curso na Comunidade Profissional e Acadêmica; 

 Liderar a equipe administrativa, docentes, discentes e técnicos-

administrativos; 

 Estimular a equipe de trabalho para o desenvolvimento de postura proativa, 

participativa, congregativa e articuladora; 

 Representar o Curso perante as instâncias superiores da Instituição; 

 Conhecer profundamente o Curso, buscando o aprimoramento e o 

desenvolvimento deste, sintonizado com a responsabilidade social e as 

demandas da Sociedade. 
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 Responsabilizar-se pela Renovação de Reconhecimento e por avaliações 

feitas pelo Ministério da Educação. 

 Estabelecer vínculos do curso com empresas, órgãos de classe, órgãos 

públicos e a sociedade em geral. 

 

4.1.2.2 Funções gerenciais: 

 

a) Recursos Humanos 

 Definir a estrutura organizacional do curso – NDE – garantindo o máximo 

aproveitamento dos recursos humanos, de forma a assegurar o equilíbrio 

financeiro do curso. 

 Distribuir as funções docentes -  aulas e demais atividades acadêmicas - e do 

corpo técnico-administrativo no âmbito de seu curso, a partir de critérios que 

assegurem o melhor custo-benefício. 

 Indicar vagas e definir o perfil docente para compor o corpo docente; 

 Participar do processo avaliativo de novos docentes 

 Monitorar, orientar, apoiar e avaliar, sistematicamente, o desempenho 

docente e do pessoal técnico administrativo, identificando potencialidades e 

fragilidades em  seu desempenho; 

 Estimular a produção docente e sua participação em eventos científicos; 

 Zelar pelo ótimo desempenho dos docentes e administrativos,  controlando a 

freqüência e produtividade; 

 Comunicar ao pessoal docente e administrativo os resultados das avaliações 

e orientar as melhorias; 

 Estimular o bom relacionamento e o clima favorável ao desempenho da 

equipe; 

 Propor e/ou promover a capacitação do pessoal sob sua responsabilidade. 

 Indicar a demissão do pessoal docente e administrativo, quando necessário, 

após o devido processo de avaliação de desempenho;  

 

b) Infraestrutura física e tecnológica 

 Indicar as demandas referentes à infraestrutura física e tecnológica para o 

curso, observando as necessidades de sua implantação ou de atualização. 
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 Supervisionar a utilização das instalações físicas, laboratórios e 

equipamentos do Curso, requerendo aos setores competentes a devida 

manutenção; 

 Indicar a aquisição de livros, materiais especiais e assinatura de periódicos 

necessários ao desenvolvimento do Curso, propondo sua atualização 

periódica; 

 

c) Sustentabilidade econômica do curso 

 Zelar pela saúde econômica do Curso; 

 Elaborar o Plano de Investimentos do Curso; 

 Elaborar o Plano de Melhoria do Acervo Bibliográfico (Livros, Periódicos, etc.) 

 Buscar estratégias para otimizar o aproveitamento dos recursos humanos, de 

infra-estrutura física e tecnológica, bem como de materiais de consumo. 

 

4.1.2.3 Funçõesacadêmicas 

 

a)  Deliberativas 

 Presidir o Núcleo Docente Estruturante de conformidade com o seu 

regulamento; 

 Presidir o Colegiado do Curso e o seus processos deliberativos; 

 Promover reuniões com professores para discutir aspectos do processo 

formativo, seu planejamento, avaliação, propostas de melhorias e demais 

rotinas acadêmicas; 

 Discutir e aprovar no Colegiado Curso as propostas de alteração da Matriz 

Curricular do Curso; 

 Analisar e propor deliberações sobre assuntos referentes à vida acadêmica 

dos alunos, em conformidade com a legislação educacional e com as normas 

e princípios regimentais do IAESup; 

 Propor normas e critérios para as diferentes atividades do curso:  Monitoria; 

Iniciação Científica (se houver); Atividades de Extensão; Trabalhos de 

Conclusão; Estágios Supervisionados e não-supervisionados; Atividades 

Complementares, processos de avaliação, coerentes com as normas 

institucionais e legislação da educação superior; 
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 Submeter todas as propostas de normas e regulamentos à aprovação do 

colegiado do curso, anexando-as ao PPC;  

 Instituir Comissões e Instâncias Deliberativas para permitir a participação da 

Comunidade Acadêmica nos processos decisórios do Curso, respeitando o 

Regimento Interno; 

 

b)  De planejamento 

 Elaborar e executar, de forma colegiada, o Projeto Pedagógico do Curso, 

coerente com a concepção institucional de formação e com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais, quando existirem; 

 Coordenar a discussão colegiada para revisão periódica do Projeto 

Pedagógico do Curso; 

 Coordenar o Planejamento Pedagógico semestral, promovendo a articulação 

das atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão (quando houver), zelando 

para a coerência destas atividades com a proposta de formação definida no 

PPC.  

 Elaborar a demanda de Docentes, semestralmente; 

 Elaborar a distribuição de horas aulas e outras atividades do Corpo Docente, 

semestralmente; 

 Elaborar Plano de Capacitação, com objetivo de viabilizar as ações do Projeto 

Pedagógico; 

 Elaborar o Calendário Semestral do Curso, com a distribuição das disciplinas, 

de acordo com o Calendário Acadêmico do IAESup; 

 Estimular, orientar e planejar a realização de eventos científicos no âmbito do 

Curso. 

 

c) De liderança, supervisão e controle. 

 Acompanhar e supervisionara realização das atividades acadêmicas de forma 

a assegurar sua coerência e efetividade para a formação do perfil humano e 

profissional preconizado no PPC; 

 Acompanhar e supervisionar a realização das atividades de ensino, de 

extensão e iniciação científica (se houver), verificando e monitorando suas 

formas de articulação e integração;  
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 Estimular a incorporação de novas metodologias e tecnologias que 

beneficiem o curso, de forma a aprimorar a qualidade do processo formativo, 

acompanhando o desenvolvimento científico e tecnológico da respectiva área; 

 Estimular e promover a capacitação e a formação continuada dos Docentes e 

Técnico/Administrativo envolvidos no Curso; 

 Promover e supervisionar o desenvolvimento das atividades complementares, 

estágios curriculares e não curriculares e trabalhos de conclusão de curso, a 

partir de regulamentos aprovados no colegiado, coerentes com as políticas 

institucionais; 

 Orientar, estimular e controlar a freqüência docente e discente; 

 Estimular a participação docente e discente em programas e projetos de 

extensão e projetos de pesquisa; 

 Atender e orientar aos docentes, discentes ou seus legítimos representantes 

nos assuntos relacionados ao curso. 

 Mediar conflitos entre a Comunidade Acadêmica do Curso; 

 Zelar pelo clima de respeito e cordialidade no Curso; 

 Fazer cumprir o regimento, regulamento e demais normativas do IAESup; 

 Aplicar as sanções e punições, aos Docentes e Discentes, previstas no 

Regime Disciplinar do Regimento Interno do Instituto Aphonsiano de Ensino 

Superior. 

 Emitir pareceres e relatórios nos processos acadêmicos e administrativos. 

 

d) Avaliação do curso 

 Em relação à auto avaliação do curso, compete ao Coordenador: 

 Elaborar, no âmbito do NDE, o Projeto de Auto-Avaliação do curso, definindo 

cronogramas anuais de realização das avaliações, respeitando o calendário e 

Projeto de Avaliação Institucional do IAESup, sob a coordenação da 

Comissão Própria de Avaliação; 

 Elaborar relatório anual de avaliação e o respectivo Plano de melhorias e 

encaminhá-los à CPA. 

 

(1) Avaliação externa – ENADE  

Em relação ao Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, compete ao 

coordenador:  
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 Conhecer os princípios norteadores do ENADE e suas implicações no 

processo de formação acadêmica e executar as respectivas ações inerentes 

ao processo, respeitando o Projeto Institucional; 

 Divulgar o processo de avaliação do desempenho dos estudantes – ENADE; 

 Orientar os docentes e discentes para a participação adequada na avaliação; 

 Supervisionar o desenvolvimento curricular na diferentes atividades 

acadêmicas a fim de assegurar sua qualidade e o respectivo padrão de 

desempenho no processo avaliativo; 

 Acompanhar juntamente com o pesquisador institucional as mudanças anuais 

no exame. 

 

(2) Avaliações externas – in loco: 

 Conhecer os indicadores de qualidade e os critérios de avaliação externa 

(MEC/INEP), como referências para a gestão acadêmica do curso. 

 Presidir os preparativos para as avaliações externas; 

 Receber as comissões externas de avaliação, analisando os resultados das 

avaliações externas – in loco. 

 

4.1.2.4 Funções institucionais 

 

a) Em relação à missão, princípios e valores institucionais: 

a) Conhecer os princípios, valores, visão e missão institucional e comprometer-

se com sua efetividade nas práticas acadêmicas. 

b) Manter postura profissional e pessoal, bem como gerir o projeto do curso e  

as ações da comunidade acadêmica no âmbito do curso direcionando-as para 

o cumprimento da missão e visão institucional, e de seus princípios e valores. 

 

b) Em relação à regularidade de funcionamento do curso: 

 Tomar todas as providências para o reconhecimento e renovação de 

reconhecimento do curso; 

 Atualizar-se quanto à legislação educacional, especialmente da área 

específica do curso, zelando por seu cumprimento; 

 Manter atualizada toda documentação acadêmica relativa ao curso; 
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 Articular-se com os demais cursos do IAESup para o desenvolvimento das 

ações; 

 Apresentar relatório de atividades anuais à Direção/Coordenação pedagógica. 

 

c) Em relação aos resultados do processo formativo: 

 Responder pelo sucesso dos alunos de seu Curso no Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes (ENADE); 

 Acompanhar e avaliar o desempenho dos egressos nos Exames de Ordem, 

Testes Profissionais e assemelhados, buscando indicadores para promoção 

das melhorias do processo formativo; 

 Acompanhar o nível de satisfação dos concluintes e egressos; 

 Avaliar a inserção dos egressos na carreira profissional; 

 

d) Em relação à inserção local e regional do curso: 

 Incrementar o vínculo regional e local do Curso, com empresas, órgãos de 

classe, órgãos públicos e a sociedade em geral. 

 
 
4.2 NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE E SUAS FUNÇÕES 

 
O Núcleo Docente Estruturante – NDE do Curso de Engenharia Civil será 

composto por 5 (cinco) docentes do curso, conforme regulamentação do Ministério 

da Educação. Os integrantes do NDE devem ser constituídos de docentes 

vinculados ao curso, “com atribuições de acompanhamento, atuante no processo de 

concepção, consolidação e contínua atualização do projeto pedagógico do curso.” 

(Resolução CONAES nº 1, de 17 de junho de 2010 e Parecer nº 4, de 17 de junho 

de 2010) 

A composição do NDE será de docentes do Curso com titulação 

acadêmica obtida em programas de pós-graduação stricto senso e ainda, no mínimo 

40% (quarenta por cento) de Docentes da área de Engenharia Civil e todos os 

membros devem possuir regime de contratação parcial ou integral. 

Todos os professores membros do NDE são de contratação parcial e 

integral. 

O NDE do Curso de Engenharia Civil (Quadro 4) será composto pelos 

seguintes integrantes:  
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Quadro 4 - Composição do NDE do Curso de Engenharia Civil 

Nome Função Titulação Carga Hor. Sem. 

(Curso) 

Regime Trab. 

Rogério Santos Cardoso Coordenador Mestre 20h Parcial 

Sandoval Junqueira Professor Mestre 19h Parcial 

César A. Paiva 

Gonçalves 

Professor Mestre 16h Parcial 

Anna Paula Bechepeche Professora Doutora 16h Parcial 

Bento Alves Araqújo J. 
Fleury Curado 

Professor Doutor 32h Integral  

 

A principal função do Núcleo Docente Estruturante será auxiliar a 

Coordenação do Curso em suas necessidades pedagógicas, exercendo juntamente 

com o Coordenador, as seguintes funções: 

 Planejar as atividades acadêmicas que efetivem o cumprimento do PPC, 

assegurando os aspectos do processo formativo e a consolidação do perfil 

profissional do egresso do curso; 

 Zelar pela integralização curricular interdisciplinar entre as diferentes 

atividades de ensino previstas no currículo; 

 Avaliar o processo de implementação do PPC, identificando aspectos 

positivos, assim como as fragilidades, encaminhando os resultados da 

avaliação ao colegiado de professores, para discussão e elaboração de 

propostas de melhorias; 

 Discutir e aprovar no Colegiado do Curso as propostas de alteração da Matriz 

Curricular, zelando por sua coerência com as Diretrizes Curriculares; 

 Incentivar e definir normas e critérios para as diferentes atividades do curso e 

supervisionar seu desenvolvimento: Monitoria; Iniciação Científica (se 

houver); Atividades de Extensão; Trabalhos de Conclusão; Estágios 

Supervisionados e não supervisionados; Atividades Complementares, 

processos de avaliação, coerentes com as normas institucionais e legislação 

da educação superior. 

 Submeter todas as propostas de normas e regulamentos à aprovação do 

colegiado do curso, anexando-as ao PPC.  

 Propor soluções sobre assuntos referentes à vida acadêmica dos alunos, em 

conformidade com a legislação educacional e com as normas e princípios 

institucionais. 
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O NDE deve, ainda, participar do planejamento e organização das 

atividades de acolhimento e orientação dos alunos ingressantes, das atividades de 

nivelamento, assim como participar do planejamento das atividades com os alunos 

concluintes, disponibilizando informações e orientando-os na inserção na vida 

profissional. 

 

4.3 COLEGIADO DO CURSO 

O colegiado do curso é constituído por todos os docentes vinculados ao 

curso e representação discente e tem como função discutir o processo formativo em 

suas diferentes atividades de ensino, pesquisa e extensão (quando houver), 

buscando sua coerência com as propostas do projeto pedagógico e as necessidades 

do contexto local e regional, assim como promovendo os processos de atualização 

técnica e científica permanentes.  

O Colegiado do Curso reunirá, obrigatoriamente, ao início e no final de 

cada período letivo a fim de planejar as atividades acadêmicas e propor as 

melhorias necessárias, a partir dos resultados das avaliações.  

Compete, ainda, ao colegiado discutir, emitir pareceres e deliberar sobre 

questões relacionadas com a vida acadêmica dos alunos.  

Cabe ao colegiado analisar, aprovar, tomar providências em relação às 

propostas, sugestões e críticas oriundas do NDE, bem como analisar a proposta de 

alteração de Matriz Curricular.  

 
 

4.4 CORPO DOCENTE 

 
O corpo docente será constituído de profissionais das áreas de 

conhecimentos requeridas pelo curso, com titulação mínima de especialista, 

selecionados institucionalmente, buscando-se a integração de docentes com 

titulação stricto sensu. 

O Corpo Docente do Curso de Engenharia Civil possui titulação 

compatível com a qualidade que exige para o curso, conforme demonstrado no 

quadro 5 a seguir: 

 
Quadro 5 - Percentual de Docentes - Titulação 
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Titulação Nº. de Docentes Percentual de Docentes 
Graduação - - 

Especialização 02 16,7% 
Mestrado 06 50,0% 
Doutorado 04 33,3% 

Total 12 100,0% 
Fonte: Coordenação do Curso de Engenharia Civil, 2017. 

 

Segue o rol de professores do curso, na ordem das disciplinas da matriz 

curricular, contendo, em cada caso, os dados básicos de identificação.  

 

 

 

4.5 CORPO DOCENTE 

 
O corpo docente será constituído de profissionais das áreas de 

conhecimentos requeridas pelo curso, com titulação mínima de especialista, 

selecionados institucionalmente, buscando-se a integração de docentes com 

titulação stricto sensu. 

 
4.5.1 Docentes do período 1/10 

 
Quadro 6 - Docentes do período 1/10 

Disciplina Docente 

Cálculo com Geometria 
Analítica I 

Mestre Hernany Carneiro Cunha 

Física I Mestre César Augusto Paiva Gonçalves 
Informática I Mestre Rhogério Correia 
Língua Portuguesa  Doutora Cássia Rodrigues dos Santos 
Introdução à Administração Doutora Roseli Vieira 
Introdução à Engenharia Civil Mestre Rogério Cardoso 

 

4.5.2 Docentes do período 2/10 

 
Quadro 7 - Docentes do período 2/10 

Disciplina Docente 

Cálculo com Geometria 
Analítica II 

Mestre Hernany Carneiro Cunha 

Física II Mestre César Augusto Paiva Gonçalves 
Informática II Mestre Rhogério Correia 
Probabilidade e Estatística  Especialista Cleuton Martins 
Metodologia do Trabalho Doutor Bento Alves A. J. Fleury Curado 
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Científico 
Introdução à Economia Mestra Simone de Oliveira Rezende 

 
 
 
4.5.3 Docentes do período3/10 

 

Quadro 8 - Docentes do período 3/10 

Disciplina Docente 

Cálculo com Geometria 
Analítica III 

Especialista Cleuton Martins 

Física III Doutora Anna Paula Bechepeche 
Cálculo Numérico e 
Computacional 

Mestre Hernany Carneiro Cunha 

Desenho Técnico I  Mestre Sandoval Junqueira 
Mecânica Aplicada Mestre Sandoval Junqueira 
Química Doutora Anna Paula Bechepeche 

 
 

4.5.4 Docentes do período 4/10 

 

Quadro 9 - Docentes do período 4/10 

Disciplina Docente 

Fenômenos de Transporte Mestre César Augusto Paiva Gonçalves 
Desenho Técnico II Mestre Sandoval Junqueira 
Álgebra Linear Doutora Anna Paula Bechepeche 
Eletricidade Aplicada Doutora Anna Paula Bechepeche 
Isostática Mestre Rogério Cardoso 
Optativa (Inglês Istrumental) Doutora Cássia Rodrigues dos Santos 
Optativa (Libras) Especialista Elaine Cristina Rosa Bastos 

 

 

4.6 DADOS BÁSICOS DE IDENTIFICAÇÃO DOS DOCENTES 

 

A seguir, encontram-se os dados básicos de identificação dos professores 

do curso. 

 

4.6.1 Anna Paula Bechepeche 

NOME: Anna Paula Bechepeche 
RG: 1.431.14SSP/GO 
CPF: 472.797.611-00 

ENDEREÇO 
Rua Dona Firmina, s/n, Condomínio Horizontal Monte Verde, casa 201, 
Setor Sítio de Recreios Ipê, Goiânia - GO 
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74681-450 

CONTATOS 
(62) 99908-3005 
(62) 99151-0898 
abechepeche@yahoo.com.br 

FORMAÇÃO 
ACADÊMICA / 
TITULAÇÃO: 

Graduação em Física (1988) 
Mestrado em Física (1991) 
Doutorado em Química(1996) 
CV: http://lattes.cnpq.br/1542987347258142 

EXPERIÊNCIA 
DOCENTE NO 
ENSINO SUPERIOR: 

Desde 04/1996 

REGIME DE 
TRABALHO NA IES: 

Parcial 
CARGA HORÁRIA NO 
CURSO: 

20h 

DISCIPLINAS: 

Química: 2h 
Eletricidade Aplicada: 4h 
Física III: 4h 
Álgebra Linear: 4h 
NDE, estudos, atendimento e orientação: 6h  

 

4.6.2 Bento Alves Araújo Jayme Fleury Curado 

 

NOME: BENTO ALVES ARAUJO JAYME  FLEURY CURADO  
RG: 3210843-2585529  SSP/GO 
CPF: 598.102.111-04 

ENDEREÇO 
Rua 07, 363, apto 603 – Edifício CastelGandolfo – Setor Oeste. 74110-
090 – Goiânia-Go 

CONTATOS 
 (62) 99623-1805 
bentofleury@hotmail.com 

FORMAÇÃO 
ACADÊMICA / 
TITULAÇÃO: 

Letras Português (1998-2001) 
Especialização em Literatura (2002) 
Mestrado Letras e Linguística (2004) 
Mestrado em Geografia (2011-2012) 
Doutorado em Geografia(2013-2016) 
CV: http://lattes.cnpq.br/6481257872749954 

EXPERIÊNCIA 
DOCENTE NO 
ENSINO SUPERIOR: 

Desde 01/2003 

REGIME DE 
TRABALHO NA IES: 

Integral 
CARGA HORÁRIA NO 
CURSO: 

06h 

DISCIPLINAS: 
Metodologia da Pesquisa: 2h 
Estudos, atendimento e orientação: 4h 
 

 

 

4.6.3 Cássia Rodrigues dos Santos 

 

NOME: 
 
CÁSSIA RODRIGUES DOS SANTOS 

RG: 1774940 2ª via  SSP/GO 
CPF: 478.637.571-34 
ENDEREÇO Rua 215 Q. 20 L. 10 Setor Sol Dourado Cep75380-000- Trindade- GO 
CONTATOS  (62) 98548-5529 
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Cassiarodrigues25@hotmail.com 

FORMAÇÃO 
ACADÊMICA / 
TITULAÇÃO: 

Graduação Letras Português/ Inglês (2003) 
Mestra em Letras e Linguística (2012) 
Doutora em Letras e Linguística (2017) 
CV: http://lattes.cnpq.br/6792811868744618 
 

EXPERIÊNCIA 
DOCENTE NO 
ENSINO SUPERIOR: 

Desde 01/2009 

REGIME DE 
TRABALHO NA IES: 

Parcial 
CARGA HORÁRIA NO 
CURSO: 

08h 

DISCIPLINAS: 
Português: 4h 
Inglês: 2h 
Estudos, atendimento e orientação: 2h 

 

 

4.6.4 César Augusto Paiva Gonçalves 

 

NOME: César Augusto Paiva Gonçalves 
RG: 4.033.172 SSP-GO 
CPF: 906.169.441-87 

ENDEREÇO 
Rua Canumã, Qd. 95, Lt. 1/16, Residencial Amazon, Bloco A, apt. 1705, 
Parque Amazônia, Goiânia – GO.  
CEP: 74.840-540 

CONTATOS 
(62) 99196-5460 
cleverces@yahoo.com.br 

FORMAÇÃO 
ACADÊMICA / 
TITULAÇÃO: 

Graduação em Física (2003) 
Especialização em Ensino de Ciências da Natureza (2006) 
Mestrado em Educação em Ciências e Matemática (2009) 
CV: http://lattes.cnpq.br/8256737143439543 

EXPERIÊNCIA 
DOCENTE NO 
ENSINO SUPERIOR: 

Desde 2008 

REGIME DE 
TRABALHO NA IES: 

Parcial 
CARGA HORÁRIA NO 
CURSO: 

16h 

DISCIPLINAS: 

Física I: 4h 
Física II: 4h 
Fenômenos de Transporte: 4h 
NDE, estudos, atendimento e orientação: 4h 
 

 

 

4.6.5 Cleuton Martins da Silva 

 

NOME: CLEUTON MARTINS DA SILVA 
RG: 3516961-8308420  SSP/GO 
CPF: 804.393.141-00 
ENDEREÇO Rua 109 – Setor Ana Rosa -Cep75380-000- Trindade- GO 

CONTATOS 
(62) 3505-4514 
(62)  
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cleutonmartins@uol.com.br 

FORMAÇÃO 
ACADÊMICA / 
TITULAÇÃO: 

Graduação em Processamento de  dados (2004) 
Especialização Matemática (2005) 
Graduação em Matemática (2011) 
Mestrado em Matemática em andamento (Inicio 2016) 
CV: http://lattes.cnpq.br/2884951288113204 

EXPERIÊNCIA 
DOCENTE NO 
ENSINO SUPERIOR: 

Desde 01/2013 

REGIME DE 
TRABALHO NA IES: 

Integral 
CARGA HORÁRIA NO 
CURSO: 

10h 

DISCIPLINAS: 

Probabilidade e Estatística: 4h 
Cálculo com Geometria AnalíticaIII: 4h 
Estudos, atendimento e orientação: 2h 
 

 

4.6.6 Elaine Cristina Rosa Bastos 

 

NOME: ELAINE CRISTINA ROSA BASTOS 
RG:  2230976-2ª Via  SPTC/GO 
CPF: 758.449.661-04 

ENDEREÇO 
Rua 26 Nº 857 Quadra 165 Lote 12 A Vila Pai Eterno Cep75388-271 
Trindade- GO 

CONTATOS 
(62) 3505-0898 
(62) 99965-2757 
elaineinterprete@hotmail.com 

FORMAÇÃO 
ACADÊMICA / 
TITULAÇÃO: 

Graduação em Português/Inglês (2006) 
Especialização em Psicopedagogia (2007) 
Especialização em Libras (2011) 
CV: http://lattes.cnpq.br/04967374768224793 

EXPERIÊNCIA 
DOCENTE NO 
ENSINO SUPERIOR: 

Desde 01/2013 

REGIME DE 
TRABALHO NA IES: 

Parcial 
CARGA HORÁRIA NO 
CURSO: 

04h 

DISCIPLINAS: 
Libras: 2h 
Estudos, atendimento e orientação: 2h 

 

4.6.7 Hernany Carneiro Cunha 

 

NOME: HERNANY CARNEIRO CUNHA 
RG: 3615719  SSP/GO 
CPF: 883.255.711-87 

ENDEREÇO 
Avenida Constantino Xavier Nº 540 Quadra  50Lt 12 Cep75389-0015- 
Trindade- GO 

CONTATOS 
(62) 3505-8295 
(62) 98422-848 
hernanycunha@gmail.com 

FORMAÇÃO 
ACADÊMICA / 
TITULAÇÃO: 

Graduação em Matemática (2001) 
Especialização Matemática (2004) 
Graduação em Ciências Contabeis(2009) 
Mestrado em Adminstração Financeira (2013) 
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CV: http://lattes.cnpq.br/7420044145701506 

EXPERIÊNCIA 
DOCENTE NO 
ENSINO SUPERIOR: 

Desde 01/2010 

REGIME DE 
TRABALHO NA IES: 

Parcial 
CARGA HORÁRIA NO 
CURSO: 

16h 

DISCIPLINAS: 

Cálculo com Geometria Analítica I: 4h 
Cálculo com Geometria Analítica II: 4h 
Cálculo Numérico e Computacional: 4h  
Estudos, atendimento e orientação: 4h 

 

 

4.6.8 Rhogério Correia de Souza Araújo 

 

NOME: Rhogério Correia de Souza Araújo 
RG: 3.342.739SSP – GO 
CPF: 872.476.741-72 

ENDEREÇO 
Rua Ferroviário Braulino dos Reis, n. 450, apt. 604, Bloco C, Ed. Saint 
Germain, Vila Industrial, Anápolis – Go 
CEP 75.115-050 

CONTATOS 
(62) 3313-5204 
(62) 99228-4147 
rhogerio@brturbo.com.br 

FORMAÇÃO 
ACADÊMICA / 
TITULAÇÃO: 

Graduação em Ciência da Computação (2004) 
Especialização em Telecomunicações (2006) 
Especialização em MBA em Gestão de Projetos (2012) 
Especialização em Metodologias e Gestão para Educação a Distância 
(2013) 
Mestrado em Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente (2013) 
CV: http://lattes.cnpq.br/5300514928453487 

EXPERIÊNCIA 
DOCENTE NO 
ENSINO SUPERIOR: 

Desde 2005 

REGIME DE 
TRABALHO NA IES: 

Parcial 
CARGA HORÁRIA NO 
CURSO: 

12h 

DISCIPLINAS: 
Informática I: 4h 
Informática II: 4h 
NDE, Estudos, atendimento e orientação: 4h 

 

 

4.6.9 Rogério Santos Cardoso 

 

NOME: Rogério Santos Cardoso 
RG: 1.834.764   SSP/GO 
CPF: 448.918.061-68 

ENDEREÇO 
Rua CP-10, Qd. CP-12, Lt. 37, Setor Celina Park, Goiânia – GO 
CEP.: 74.373-200 

CONTATOS 
(62) 3434-4641 
(62) 98411-1192 
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rcprojetos2@gmail.com 
rogerio@aphoniano.edu.br 

FORMAÇÃO 
ACADÊMICA / 
TITULAÇÃO: 

Graduação em Engenharia Civil (1993) 
Mestrado em Engenharia Civil (2003) 
CV: http://lattes.cnpq.br/3354576249758273 

EXPERIÊNCIA 
DOCENTE NO 
ENSINO SUPERIOR: 

Desde 2002 

REGIME DE 
TRABALHO NA IES: 

Parcial 
CARGA HORÁRIA NO 
CURSO: 

20h 

DISCIPLINAS: 
Introdução à Engenharia Civil: 2h 
Isostática: 4h 
NDE, atendimento e Coordenação do Curso: 14h 

 

 

4.6.10 Roseli Vieira Pires 

 

NOME: ROSELI VIEIRA PIRES 
RG:  2.441.539 SSP/GO 
CPF: 588.643.771-15 
ENDEREÇO Avenida Manoel Monteiro  Nº 55 Quadra  Cep75380-000- Trindade- GO 

CONTATOS 
(62) 3505-7838 
(62) 99611-7755 
roselivieirapires@gmail.com 

FORMAÇÃO 
ACADÊMICA / 
TITULAÇÃO: 

Graduação em Administração (1997) 
Graduação em Ciências Contábeis (1999) 
Mestrado Profissional em  Adminstração  (2003) 
Mestrado Profissional em Gestão de Desenvolvimento Organizacional (2004) 
Doutorado em Psicologia (2011) 
Pós-Doutorado (2015) 
CV: http://lattes.cnpq.br/0226402686714411 

EXPERIÊNCIA 
DOCENTE NO 
ENSINO SUPERIOR: 

Desde 09/08/2001 
 

REGIME DE 
TRABALHO NA IES: 

Parcial 
CARGA HORÁRIA NO 
CURSO: 

04h 

DISCIPLINAS: 
Introdução a Administração: 2h 
Estudos, atendimento e orientação: 2h 
 

 

 

4.6.11 Sandoval Junqueira 

 

NOME: Sandoval Junqueira 
RG: 122.807 DGPC GO 
CPF: 068.110.271.34 

ENDEREÇO 
Rua 5, 228, AP 502, Setor Oeste, Goiânia – GO 
CEP.:74.115-060 

CONTATOS 

(62) 3091-2972 
(62) 99621-1044 
sonaf@terra.com.br 
sonaf.sondagens@gmail.com 
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FORMAÇÃO 
ACADÊMICA / 
TITULAÇÃO: 

Graduação em Engenharia Civil (1971) 
Graduação em Administração de Empresas (1974) 
Mestrado em Engenharia Civil (1994) 
CV: http://6754460387590581 

EXPERIÊNCIA 
DOCENTE NO 
ENSINO SUPERIOR: 

Desde 2007 

REGIME DE 
TRABALHO NA IES: 

Parcial 
CARGA HORÁRIA NO 
CURSO: 

14h 

DISCIPLINAS: 

Desenho Técnico I: 4h 
Mecânica Aplicada: 4h 
Desenho Tècnico II: 2h 
NDE, estudos, atendimento e orientação: 4h 

 

4.6.12 Simone de Oliveira Rezende 

 

NOME: Simone de Oliveira Rezende 
RG: 3615719  SSP/GO 
CPF: 883.255.711-87 

ENDEREÇO 
Rua 02 Quadra A Nº37- Edifício Gileno de Godói  - Jardim Goiás                                                                                                                 
Cep7480-5180- Goiânia- GO 

CONTATOS 
(62) 3243-2785 
(62) 99253-0594 
Simone.or@celg.com.br 

FORMAÇÃO 
ACADÊMICA / 
TITULAÇÃO: 

Graduação em Ciências Econômicas (1997) 
Especialização Práticas Pedagógicas no Ensino Superior (2004) 
Mestrado em Economia (2000) 
 
CV: http://lattes.cnpq.br/6777012671469533 

EXPERIÊNCIA 
DOCENTE NO 
ENSINO SUPERIOR: 

Desde 01/02/2003 

REGIME DE 
TRABALHO NA IES: 

Parcial 
CARGA HORÁRIA NO 
CURSO: 

4h 

DISCIPLINAS: 
Introdução a Economia:2h 
Estudos, atendimento e orientação: 2h 

 

 

4.7 CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

 

4.7.1 Secretária Acadêmica 

 

Maria Silva Figueiredo – Secretária Acadêmica 

Funções Técnicas Administrativas: Cadastro de Matrizes Curriculares/ Cadastro de 

Disciplinas no Sistema Acadêmico Aphonsiano/ Despachos de Processos/ 

Montagem de horários aos alunos inscritos por disciplinas/ Envio de boletim de 

frequência, Confecção Is/ Suporte aos professores e ao Coordenador do Curso. 
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Atividades Realizadas: 

 Presta assistência aos diretores nas atividades burocráticas; 

 Encaminha documentos recebidos e emitidos pelo coordenador; 

 Colabora com a organização do horário de aula (semestral); 

 Atende aos docentes em relação às dúvidas de lançamento de notas e 

frequências no Sistema, fazendo a mediação com o setor competente; 

 Participa na elaboração de horários de provas e providencia material necessário 

(instrumentos de avaliação etc); 

 Providencia documentos relativos à vida acadêmica dos alunos; 

 Auxilia na organização de eventos; 

 Realiza o fechamento das notas e frequências (final do semestre); 

 Mantém o controle e atualização de documentos institucionais (PDI, PPC, 

Regimentos e Regulamentos); 

 Auxilia no preenchimento de documentos solicitados pelo INEP; 

 Distribui processos de aproveitamento de disciplinas, de justificativa de faltas, 

para os devidos professores e acompanha o andamento dos mesmos; 

 Responsabiliza-se pelos arquivos: documentos dos alunos; registros de 

estágios; registros de atividades complementares; registros de atividades 

multidisciplinares; registros de extensão; registros de iniciação científica (se 

houver); registros de TCC; 

 

4.7.2 Auxiliares de Secretaria 

 

Rosineide Barbosa Soares – Auxiliar de Secretaria 

Funções Técnicas Administrativas: Atendimento aos alunos/ Atualização de 

diários/Frequência dos professores/ Suporte aos professores/ Impressão de Atas de 

provas/Requerimento ao almoxarifado/ Organização dos armários e 

pastas/Recebimento de processos. 

 

Atividades Realizadas: 

 Atende aos discentes; 
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 Atende às necessidades dos professores em relação aos equipamentos e 

material de apoio pedagógico; 

 Organiza os murais (fixação de avisos, horários etc); 

 Encaminha diários / planos para a Secretaria Geral, quando solicitados;  

 Auxilia o(a) secretário(a) em relação às atividades burocráticas e de apoio aos 

discentes e professores. 

 

4.7.3 Técnicos de Laboratório 

 

Quadro 10  - Dados técnico de Laboratório 

Nome Formação Educacional/Técnica 
Carga 

Horária 
Setor do curso 

em que atua 

Alexandre Santos 
Cardoso 

 Bacharel em Odontologia 
 Cursando Bacharelado em 

Engenharia Civil 
20 

Centro 
Tecnológico 

 

Atividades Realizadas: 

 Responsabiliza-se pela elaboração e implantação dos procedimentos 

operacionais padrão, nos laboratórios de sua responsabilidade técnica; 

 Responsabiliza-se pela elaboração e implantação das Normas e Rotinas de 

Biossegurança e Segurança do Trabalho, nos Laboratórios de sua RT; 

 Recebe organismos de regulação e controle: Corpo de Bombeiros, Vigilância 

Sanitária, MEC etc; 

 Recebe e orienta as atividades dos laboratórios em visitas técnicas; 

 Orienta o pessoal da limpeza nos ambientes laboratoriais; 

 Responsabiliza-se pela estocagem dos resíduos do setor; 

 Organiza os cronogramas de aulas do setor; 

 Orienta o preparo das aulas práticas; 

 Fornece suporte às aulas e aos projetos de pesquisa dos acadêmicos (se 

houver); 

 Participa na elaboração do quadro de horários das atividades práticas do setor; 

 Participa na elaboração das solicitações de compras para o setor; 

 Participa no levantamento das necessidades de manutenção dos equipamentos 

do setor e acompanha as equipes de manutenção; 

 Participa na elaboração do Relatório Anual de Atividades do setor; 



73 

 

 



74 

 

5 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO 

 

O planejamento curricular implica determinada concepção de conhecimento 

e aprendizagem, com abordagem metodológica específica, coerente com a opção 

político-filosófica institucional. 

Ao considerar a produção acelerada do conhecimento e as profundas 

mudanças científicas e tecnológicas, a organização curricular coloca importantes 

desafios aos professores e gestores. 

Sabe-se que a discussão sobre currículo coloca duas questões centrais ao 

processo educativo, ou seja, qual o conhecimento é considerado essencial a ser 

ensinado? E, que tipo de pessoa se pretende formar? De modo análogo afirma 

Berticelli ser o currículo “a questão central que diz respeito àquilo que a escola faz e 

para quem faz ou deixa de fazer”. Existe, desse modo, na construção do currículo 

escolar, uma relação de poder na seleção de saberes que o outro deve aprender e 

na construção da identidade do aluno. 

Nessa perspectiva, a definição curricular, ao selecionar estes e não aqueles 

saberes, e formar este perfil humano, profissional e não outro, traduz opções 

socioculturais, ideológicas, epistemológicas e políticas que fundamentam a 

abordagem dos diferentes conteúdos cognitivos, procedimentais e atitudinais. Sendo 

assim, ao se definir o currículo, define-se, igualmente, uma concepção de espaço 

educativo, ou como espaço hegemônico, ou como espaço da produção do 

conhecimento novo, da inovação tecnológica, da ratificação ou revisão dos valores, 

da crítica e da reconstrução permanente das relações sociais.  

A definição da natureza desse espaço, por envolver questões essenciais do 

processo educativo, não pode resultar de deliberações individuais. Ao contrário, se 

constitui num processo de reflexão do coletivo acadêmico, de forma crítica, de 

construção de consensos acerca do campo epistemológico, das práticas 

pedagógicas inseridas no contexto social. E, por tratar-se de um processo que está 

em permanente construção, supõem retomadas e retificações. Portanto, a 

elaboração de currículos pela comunidade acadêmica, que expressem essa 

intencionalidade, pressupõe o estabelecimento de “programas de formação global, 

com coerência didática e distribuição de tempo de forma sequencial, com situações 

e atividades ordenadas.” 
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Disto decorre que o planejamento curricular implica determinada concepção 

de conhecimento e aprendizagem, com abordagem metodológica específica, além 

do que já se afirmou em relação à opção político-filosófica institucional. 

Considerando-se, pois, a produção acelerada do conhecimento, desafios novos são 

trazidos aos que pensam e executam currículos, ou seja, aos gestores e 

professores. A renovação curricular e a flexibilidade dos projetos pedagógicos dos 

cursos levam em conta a dinâmica da sociedade da informação e mais do que se 

adequar a ela, os currículos dos cursos de graduação se caracterizam pela 

versatilidade em compreender as demandas sociais e interferir nelas, formando 

profissionais que sejam capazes de compreender e enfrentar os problemas 

cotidianos, com toda sua complexidade, celeridade de respostas compatíveis com 

uma sociedade que se deseja mais humana e inclusiva.  

Assim, o IAESup entende o currículo como espaço educativo que 

compreende um conjunto de saberes e atividades destinados à formação do 

profissional e do cidadão em sua integralidade. Incluídos nesses saberes e 

atividades estão as orientações das Diretrizes Curriculares para a Educação 

Ambiental (Resolução Nº 02/2012); Diretrizes Curriculares para a Educação em 

Direitos Humanos (Resolução nº 01/2012) e as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira 

e Indígena (Resolução nº 01/2004). 

 

Nesse sentido, entende-se que o currículo deve assegurar, minimamente: 

a) uma proposta formativa coerente com a visão e missão institucional, 

fundamentando-se nas políticas oficiais para a graduação;  

b) uma formação com sólida base científica e tecnológica, com espaços de 

fundamentação teórica e práticas, que assegurem a posterior inserção 

do egresso nessa realidade que nela deverá atuar, para oferecer 

respostas adequadas à sociedade que se deseja mais humana e 

inclusiva; 

c) a compreensão da sociedade contemporânea, com suas potencialidades 

e desafios, e o julgamento crítico dessa realidade, que norteie a atuação 

para uma cidadania comprometida com a dignidade humana, a ética e 

os valores democráticos;  
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d) espaços de flexibilidade, que levem em conta a dinâmica da sociedade 

da informação;  

e) a necessária contextualização, contemplando as demandas sociais; 

f) a interdisciplinaridade – concepção e formas de implementação; 

g) a articulação teórico-prática – como, quando, onde ocorrem as 

atividades que favorecem a articulação entre a teoria e a prática, ao 

longo do curso;  

h) a compatibilidade e adequação da carga-horária para a realização das 

diferentes atividades. 

 

5.1 ESTRUTURA CURRICULAR 

 

O Curso de Engenharia Civil proposto está estruturado de acordo com a 

resolução CNE/CES-11 (Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação 

Superior), de 11/03/2002 (DOU 09/04/2002), o qual institui diretrizes curriculares 

nacionais dos cursos de graduação em Engenharia, consistindo de três núcleos de 

disciplinas, sendo elas as de níveis: básico, profissionalizante e específico, e as 

Atividades Complementares. 

Desta forma, as disciplinas que compõem a matriz curricular do curso, de 

acordo com a CNE/CES-11, estão apresentadas no Quadro 10. 

 

Quadro 11 - Estrutura Curricular e nível de disciplinas 

(continua) 

NÚCLEO DISCIPLINAS 

BÁSICO 

Álgebra Linear 
Informática I 
Informática II 
Cálculo com Geometria Analítica I 
Cálculo com Geometria Analítica II 
Cálculo com Geometria Analítica III 
Ciências do Ambiente 
Desenho Técnico I 
Desenho Técnico II 
Eletricidade Aplicada 
Fenômenos de Transporte 
Física I 
Física II 
Física III 
Introdução à Administração 
Introdução à Economia 
Língua Portuguesa 
Mecânica dos Sólidos I 
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Mecânica dos Sólidos II 
Metodologia do Trabalho Científico 
Optativa (Inglês Instrumental, Libras) 
Probabilidade e Estatística 
Química 
Sociologia e Ocupação Urbana 

 
 

 

PROFISSIONALIZANTE 

Cálculo Numérico e Computacional 
Construção Civil I 
Construção Civil II 
Geotecnia I 
Geotecnia II 
Hidráulica 
Hidrologia e Drenagem Urbana 
Introdução à Engenharia 
Isostática 
Ciência dos Materiais e Materiais de Construção Civil I 
Ciência dos Materiais eMateriais de Construção Civil II 
Mecânica Aplicada 
Saneamento Básico e Tratamento de Resíduos 
Teoria das Estruturas I 
Teoria das Estruturas II 
Topografia e Geodésia I 
Topografia e Geodésia II 
Transporte e Logística 

ESPECÍFICO 

Arquitetura e Urbanismo 
Estágio Supervisionado I 
Estágio Supervisionado II 
Estágio Supervisionado III 
Estágio Supervisionado IV 
Estruturas de Concreto I 
Estruturas de Concreto II 
Estruturas de Madeira 
Estruturas Metálicas  
Ética Profissional e Segurança do Trabalho 
Fundações 
Instalações Elétricas Prediais 
Instalações Prediais Hidráulicas e Sanitárias 
Planejamento e Orçamento de Obras 
Pontes 
Projeto de Vias 
Projetos Estruturais 
Trabalho de Conclusão de Curso I (TCC I) 
Trabalho de Conclusão de Curso II (TCC II) 

Atividades Complementares 

 

As disciplinas do Quadro 10estão distribuídas de acordo com as áreas de 

formação, como rege a CNE/CES 11, de 11/03/2002 e como segue apresentado no 

Quadro 11. 
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Quadro 12 - Disciplinas e áreas de formação 

NÚCLEO ÁREAS DISCIPLINAS 

BÁSICO 

Metodologia Científica e 
Tecnológica 

Metodologia do Trabalho Científico 

Comunicação e 
Expressão 

Língua Portuguesa 
Libras 
Inglês Instrumental 

Informática Informática I e II 
Expressão Gráfica Desenho Técnico I e II 

Matemática 

Cálculo com Geometria Analítica 
I, II e III 
Geometria Analítica 
Probabilidade e Estatística 
Álgebra Linear 

Física Física I, II e III 
Fenômenos de 

Transporte 
Fenômenos de Transporte 

Mecânica dos Sólidos Mecânica dos Sólidos I e II 
Eletricidade Aplicada Eletricidade Aplicada 

Química Química 
Administração Introdução à Administração 

Economia Introdução à Economia 
Ciências do Ambiente Ciências do Ambiente 

Humanidades, Ciências 
Sociais e Cidadania 

Cidadania, Ética e Espiritualidade 
Sociologia e Ocupação Urbana 

PROFISSIONALIZANTE 

Construção Civil Construção Civil I e II 
Geotecnia Geotecnia I e II 

Hidráulica, Hidrologia 
Aplicada e Saneamento 

Básico 

Hidráulica 
Hidrologia e Drenagem Urbana 
Saneamento Básico e Tratamento de 
Resíduos 

Materiais de Construção 
Civil 

Ciência dos Materiais e Materiais de 
Construção Civil I e II 

Mecânica Aplicada Mecânica Aplicada 
Sistemas Estruturais e 
Teoria das Estruturas 

Isostática 
Teoria das Estruturas I e II 

Topografia e Geodésia Topografia e Geodésia I e II 
Transporte e Logística Transporte e Logística 

- 
Introdução à Engenharia Civil 
Cálculo Numérico e Computacional 

ESPECÍFICO 

Arquitetura e Urbanismo 
Ética Profissional e Segurança do Trabalho 
Estruturas de Concreto I e II 
Estruturas de Madeira 
Estruturas Metálicas 
Fundações 
Instalações Elétricas Prediais 
Instalações Prediais Hidráulicas e Sanitárias 

ESPECÍFICO 

Planejamento e Orçamento de Obras 
Pontes 
Projeto de Vias 
Projetos Estruturais 
Estágio Supervisionado I, II, III e IV 
Trabalho de Conclusão de Curso I e II (TCC I e TCC II) 

Atividades Complementares 
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A integralização de horas do curso proposto se dá a partir de algumas 

considerações quanto aos horários das aulas e a quantidade de semanas letivas do 

semestre: 

a) os períodos letivos funcionarão no turno noturnode 2ª a 6ª feirae aos 

sábados (alguns períodos); 

b) o turno noturno (2ª a 6ª) é dividido em 4 aulas de 50 minutos cada, sendo: a 

primeira aula das 18:45h às 19:35h; a segunda aula das 19:35h às 20:25h; um 

intervalo entre 20:25h e 20:35h; a terceira aula das 20:35h às 21:25h; e, a quarta 

aula das 21:25h às 22:15h. Aos sábados, pela manhã, existem 4 aulas de 50 

minutos cada, sendo: a primeira aula das 08:00h às 09:50h; a segunda aula das 

09:50h às 10:40h; um intervalo entre 10:40h e 10:50h; a terceira aula das 10:50h 

às 11:40h; e, a quarta aula das 11:40h às 12:30h.o turno matutino (2ª a 6ª) é 

dividido em 4 aulas de 50 minutos cada, sendo: a primeira aula das 

08:00h às 08:50h; a segunda aula das 08:50h às 09:40h; um intervalo 

entre 09:40h e 10:00h; a terceira aula das 10:00h às 10:50h; e a quarta 

aula das 10:50h às 11:40h. Aos sábados, pela manhã, existem 4 aulas de 

50 minutos cada, sendo: a primeira aula das 08:00h às 08:50h; a segunda 

aula das 08:50h às 09:40h; um intervalo entre 09:40h e 10:00h; a terceira 

aula das 10:00h às 10:50h; e, a quarta aula das 10:50h às 11:40h; 

c) a duração do curso é de 5 anos; 

d) o ano letivo é composto por 40 semanas de seis dias cada, sendo metade 

(20 semanas), no primeiro semestre e a outra metade, no segundo 

semestre; 

e) considerando os itens anteriores, o curso de engenharia civil possuirá um 

ano letivo de 240 dias (= 40 semanas/ano x 6 dias/semana). Em 

decorrência disso, o curso totalizará 1200 dias letivos (= 240 dias/ano x 5 

anos), que resultará num total de 4320 horas acadêmicas (1 hora 

acadêmica = 50 minutos) ou 3600 horas relógio, conforme a distribuição 

da matriz curricular. 

 

Conforme a Lei 5.194 de 24/12/1966, o exercício da profissão de 

engenheiro é regulamentado e fiscalizado pelo sistema CREA/CONFEA (Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia / Conselho Federal de Engenharia e 
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Agronomia), onde são designadas as áreas de atuação em: estruturas, geotecnia, 

transportes, saneamento, meio ambiente, recursos hídricos e construção civil. 

 

 

5.2 MATRIZ CURRICULAR 

 

A Matriz Curricular do Curso de Engenharia Civil está apresentada no 

Quadro 13, onde segue a contabilização de horas acadêmicas nas semanas e nos 

semestres. Na tabela em questão estão indicados: o período de 1 a 10, as 

Atividades Curriculares, as horas acadêmicas semanais (t: teórica, l: laboratório, o: 

orientação, p: prática e T: Total), os núcleos (B: Básico, P: Profissionalizante, E 

Específico e A: Atividade Complementar) e a contabilização de horas acadêmicas 

para cada núcleo durante as semanas e os semestres. Ressalta-se que cada um dia 

dos seis dias letivos da semana corresponde a quatro horas acadêmicas e uma hora 

acadêmica corresponde a 50 minutos (hora relógio). 

 

Quadro 13 - Matriz Curricular(continua) 

Per Atividades Curriculares 
Horas Semanais 

(Acadêmicas) 

N
uc

le
o

 Totais de Horas Acadêmicas 
h / Semana h / Semestre 

t I o p T B P E A B P E A 

1 

Cálculo com Geometria Analítica I 4    4 B 4    80    

Física I 3 1   4 B 4    80    

Informática I 3 1   4 B 4    80    

Língua Portuguesa 4    4 B 4    80    

Introdução àAdministração 2    2 B 2    40    

Introdução àEngenharia Civil 2    2 B  2    40   

2 

Cálculo com Geometria Analítica II 4    4 B 4    80    

Física II 3 1   4 B 4    80    

Informática II  4   4 B 4    80    

Probabilidade e Estatística 4    4 B 4    80    

Metodologia do Trabalho Científico 2    2 B 2    40    

Introdução à Economia 2    2 B 2    40    

3 

Cálculo com Geometria Analítica III 4    4 B 4    80    

Física III 3 1   4 B 4    80    

Cálculo Numérico e Computacional 3 1   4 P  4    80   

Desenho Técnico I  4   4 B 4    80    

Mecânica Aplicada 4    4 P  4    80   

Química 2 2   4 B 4    80    

4 

Fenômenos dos Transportes 3 1   4 B 4    80    

Desenho Técnico II  4   4 B 4    80    

Álgebra Linear 4    4 B 4    80    

Eletricidade Aplicada 3 1   4 B 4    80    

Isostática 4    4 B 4    80    

OPTATIVA* 2    2 B 2    40    

5 

Mecânica dos Sólidos I 4    4 B 4    80    

Ciência dos Materiais e Materiais de 
Construção Civil I 

3 1   4 P  4    80   

Hidráulica 3 1   4 P  4    80   

Ciências do Ambiente 2    2 B 2    40    

Instalações Elétricas Prediais 3 1   4 E   4    80  

Sociologia e Ocupação Urbana 2    2 B 2    40    

6 Mecânica dos Sólidos II 4    4 B 4    80    

Ciência dos Materiais e Materiais de 2 2   4 P  4    80   
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Construção Civil II 
Arquitetura e Urbanismo 1 1   2 E   2    40  

Hidrologia e Drenagem Urbana 3 1   4 P  4    80   

Topografia e Geodésia I 2   2 4 P  4    80   

Construção Civil I 2    2 P  2    40   

7 

Teoria das Estruturas I 4    4 P  4    80   

Geotecnia I 3 1   4 P  4    80   

Construção Civil II 4    4 P  4    80   

Instalações Prediais Hidráulicas e 
Sanitárias 

3 1   4 E   4    80  

Topografia e Geodésia II 1 1   2 P  2    40   

Estágio Supervisionado I   2  2 E   2    40  

8 

Teoria das Estruturas II 4    4 P  4    80   

Estruturas de Concreto I 4    4 E   4    80  

Geotecnia II 3 1   4 P  4    80   

Transportes e Logística 2    2 P  2    40   

Saneamento Básico e Tratamento de 
Resíduos 

3 1   4 P  4    80   

Estruturas de Madeira 4    4 E   4    80  

Estágio Supervisionado II   2  2 E   2    40  

9 

Estruturas de Concreto II 4    4 E   4    80  

Fundações 4    4 E   4    80  

Estruturas Metálicas  4    4 E   4    80  

Projeto de Vias 4    4 E   4    80  

TCC I   2  2 E   2    40  

Estágio Supervisionado III   4  2 E   2    40  

10 

Projetos Estruturais 2 2   4 E   4    80  

Ética Profissional, Cidadania e 
Segurança do Trabalho 

2    2 E   2    40  

Planejamento e Controle de Obras 4    4 E   4    80  

TCC II   2  2 E   2    40  

Pontes 4    4 E   4    80  

Estágio Supervisionado IV   4  4 E   4    80  

 Atividades Complementares              80 

Totais 

17
6

0
 

12
0

0
 

12
8

0
 

80
 

Carga Total 

43
2

0
 

*Optativas definidas inicialmente: Inglês Instrumental e Libras 
As demais disciplinas optativas referentes a conteúdos de Engenharia Civil serão definidas pelo Colegiado do 
Curso, no decorrer de sua implantação. 

 

 
 

5.3 LIMITE DE CRÉDITOS PARA MATRÍCULA EM CADA SEMESTRE 

 

O aluno deverá matricular-se em todas as disciplinas do semestre letivo que 

será cursado, exceto no caso de restrições devido a créditos pendentes, os quais 

impõem um limite máximo de 3 disciplinas pendentes. Devendo o aluno cursar as 

pendências para dar andamento ao curso. 

 

5.4 NÚMERO DE CRÉDITOS DE CADA DISCIPLINA 

 

Os créditos para cada disciplina estão indicados na matriz curricular, na 

coluna Horas Semanais (Acadêmicas) – T. 
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Considerando que cada semestre será composto por 20 semanas letivas, 

uma disciplina com 4 horas acadêmicas por semana, totalizará 80 horas acadêmicas 

por semestre, e uma de 2 horas acadêmicas por semana, totalizará 40 horas 

acadêmicas por semestre.  

 

5.5 DISCIPLINAS OPTATIVAS 

 

O Curso de Engenharia Civil disponibilizará disciplinas optativas somente no 

semestre 4/10, onde as únicas disciplinas que o curso se obriga a disponibilizar são 

a de LIBRAS e INGLÊS INSTRUMENTAL. 

 

Quadro 14 - Relação das disciplinas optativas 

DISCIPLINA PERÍODO 
CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

CARGA 
HORÁRIA 

TOTAL 

Inglês Instrumental 4 2h 40h 

Libras 4 2h 40h 

 

5.6 PRÉ-REQUISITOS 

 

A orientação é para que os alunos cumpram a matriz, com as atividades 

curriculares distribuídas para cada semestre, não havendo, porém, restrições de pré-

requisitos, ficando na responsabilidade do aluno a matrícula e aproveitamento das 

disciplinas.  

 

5.7 EMENTAS E BIBLIOGRAFIAS 

 

Seguem as informações básicas de cada disciplina do curso, constando das 

cargas, ementas e bibliografias. 

 

5.7.1 Disciplinas Do Semestre 01/10 

 

Cálculo com Geometria Analítica I; Física I; Informática I; Língua Portuguesa; 

Introdução à Administração e Introdução à Engenharia. 
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5.7.1.1 Cálculo com Geometria Analítica I 

 
PERÍODO: 1/10 
DISCIPLINA: 1/6: CÁLCULO COM GEOMETRIA ANALÍTICA I 
CHS: 4 horas 
CHT: 80 horas 

EMENTA: 

Revisão de Matemática; Funções de uma variável real, conceitos e 
representações gráficas; Limite e Continuidade; Interpretação 
Geométrica da Derivada; Técnicas de Derivação; Aplicações da 
Derivada; Seções Cônicas e Coordenadas Polares; Vetores e a 
Geometria do Espaço. 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA: 

FLEMMING, D. M.; GONÇALVES, M. B. Cálculo A: Funções, Limite, 
Derivação e Integração. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2007.  

STEWART, J. Cálculo 1. 6. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2017. 

HOFFANN, Laurece, Cálculo : um curso moderno e suas aplicações. 
Rio de Janeiro: LTC, 2015. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR: 

THOMAS, G. B., Cálculo 1. 12ed. São Paulo: Pearson/Prentice Hall, 
2013 

ANTON, H. Cálculo Volume 1. 10. ed. Porto Alegre: Bookman, 2014. 
LEITHOD,Louis.Cálculo com Geometria.3ed-VOL.1. São Paulo : 
Harbra,1.994 

SIMMONS, George, F. Cálculo com geometria. São Paulo: Pearson 
Education, 2005.  

ÁVILA, Geraldo S. Cálculo, vol. 1. Rio de Janeiro: LTC, 2000. 

 

5.7.1.2 Física I 

 
PERÍODO: 1/10 
DISCIPLINA: 2/6: FÍSICA I 
CHS: 4 horas 
CHT: 80 horas 

EMENTA: 

Vetores: Adição e multiplicação de vetores; Movimento em duas e em 
três dimensões: Lançamento oblíquo; Força e movimento: As leis de 
movimento de Newton; Energia e Trabalho: Energias cinética e 
potencial; Sistemas de partículas: Conservação da energia e do 
momento linear; Impulso e quantidade de movimento. Equilíbrio de 
corpos rígidos, centro de gravidade. 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA: 

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; KRANE, K. S. Fundamentos da física 
Vol. 1. 10 d. Rio de Janeiro: LTC, 2016. 

TIPLER, P.A.; MOSCA, G. Física para cientistas e engenheiros: Vol 
1. 6. Ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006.  

CUTNELL, Jonh D. Física 1.9.ed.São Paulo : LTC , 2016 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR: 

HEWITT, P. G. Física Conceitual. 12.ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.  

NUSSENZVEIG, H. M., Curso de física básica volume 1. 5. ed.  São 
Paulo: Edgard Blucher, 2013 

ALONSO, M.; FINN, E. J. Física: Um Curso Universitário Vol 1. 10. 
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ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2014.  

HALLIDAY,David. Fundamentos de física: mecânica. São Paulo : 
LTC,2016 

CARUSO, Francisco. Física moderna : origens clássicas e fundamentos 
quânticos Paulo. São: LTC,2016 
 

  

 

 

5.7.1.3 Informática I 

 

PERÍODO: 1/10 
DISCIPLINA: 3/6: INFORMÁTICA I 
CHS: 4 horas 
CHT: 80 horas 

EMENTA: 

Conceitos básicos: tipos primitivos de dados: numérico, literal e lógico, 
conceituar constantes e variáveis. Algoritmos: estrutura básica de um 
algoritmo, comandos básicos: entrada, saída e atribuição. Estruturas de 
controles: seleção e repetição. Vetores e Matrizes 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA: 

FARRER, H.; BECKER, C. G.; FARIA, E. C.; M. Algoritmos 
estruturados: programação estruturada de computadores. 3. ed. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,1999 

ASCENCIO, A. F. G.; CAMPOS, E. A. V. Fundamentos da 
programação de computadores. 3ed. São Paulo, Editora: Prentice 
Hall, 2012.  

SCHILDT, H. C Completo e Total. 3ed. São Paulo: Makron Books, 
2010.  
 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR: 

MEDINA, Marco. Algoritmos e programação : teoria e prática. São 
Paulo: Novatec,2005 

MANZANO,José Augusto. N.G. Algoritimo : lógica para desenvolvimento 
de programação de computadores.28.ed. São Paulo : LTC,2016 

GRONER, Loiane.Estrutura de dados e algoritimos em Javacript,.São 
Paulo : NOVATEC,2017 

CAMPOS, F. Ferreira Frederico. Algoritmos numéricos. 2 .ed. Rio de 
Janeiro: LTC – Livros Técnicos e Científicos, 2010. 

CORMEN, Thomas H. Algoritmos: teoria e prática. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Campus Elsevier, 2012. 
 

 

 

5.7.1.4 Língua Portuguesa 
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PERÍODO: 1/10 
DISCIPLINA: 4/6: LÍNGUA PORTUGUESA 
CHS: 4 horas 
CHT: 80 horas 

EMENTA: 

Estratégias de leitura; 
Interpretação de texto e produção de texto; 
Linguagem, língua e fala; 
Elementos da comunicação e funções da linguagem; 
Estrutura do parágrafo e do texto escrito; 
Identificação e aplicação de elementos de coesão e coerências textuais; 
Suporte gramatical: sintaxe de concordância e pontuação; 
Redação Técnica. (verificar EAD) 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA: 

RODRIGUEZ, Victor Gabriel.Ensaio com a tese estética e narrativa na 
composição do texto científico. São Paulo : Martins Fontes,2012 

GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. 27. ed. Rio de 
Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2010. 

MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de 
fichamentos, resumos, resenhas. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2014 
 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR: 

ANTUNES, Irandé. Lutar com palavras: coesão e coerência. São 
Paulo: Parábola, 2005.  

KOCH, Ingedore V.; ELIAS, Vanda M. Ler e compreender: os 
sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 2006.  

KOCH, Ingedore V.; ELIAS, Vanda M. Ler e escrever: estratégias de 
produção textual. São Paulo: contexto, 2009.  

MARCUSCHI, L. Antonio. Produção textual, análise de gêneros e 
compreensão. São Paulo: Parábola, 2008. 
OLIVEIRA, José Paulo.Como escrever textos técnicos. São Paulo 
:Cengage Learning,2012 

 

 

5.7.1.5 Introdução à Administração 

 

PERÍODO: 1/10 
DISCIPLINA: 5/6: INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO 
CHS: 2 horas 
CHT: 40 horas 

EMENTA: 

Teoria Geral da Administração (noções); Estudo das Organizações; 
Tipos de Empresas; Negociação Empresarial; Fundamentos de 
Recursos Humanos; Políticas de Gestão de Estoques; Tendências 
Administrativas. 

BIB. BÁSICA: 

CHIAVENATO, I. Introdução à Teoria Geral da Administração. 9. ed. 
Rio de Janeiro, RJ: CampusElsevier, 2014.  

MAXIMIANO, A. C. A. Fundamentos da administração : introdução a 
teoria geral do processo da administração.  São Paulo, SP: Atlas, 
2015.  

JONES, Gareth. Fundamentos da administração contemporânea. 
São Paulo   : MC GRAW 2012 
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BIB. 
COMPLEMENTAR: 

MAXIMIANO, A. C. A.Teoria geral da administração: da 
revolução urbana a revolução digital. São Paulo : 
Gen,2012 

SILVA, Reinaldo. O. da. Teorias da Administração. São 
Paulo: Pearson Prentice Hall, 2013 

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças. Estratégia 
empresarial e vantagem competitiva. São Paulo : GEN,2014 

PORTER, Michael E..A vantagem competitiva das nações.  
Rio de Janeiro: Campus, 1989. 

 
LACOMBE, Francisco. Recursos humanos: princípios e 

tendências. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 515 p. 
 
 
 

 

 

 

5.7.1.6 Introdução à Engenharia Civil 

 

PERÍODO: 1/10 
DISCIPLINA: 6/6: INTRODUÇÃO À ENGENHARIA CIVIL 
CHS: 2 horas 
CHT: 40 horas 

EMENTA: 

O que é Engenharia; O curso de Engenharia Civil e os campos de 
atuação; Estrutura do curso e aplicação dos conhecimentos durante e 
após o curso; Conselho Regional de Engenharia e Agronomia; 
Comunicação visual; Desenho Arquitetônico; Relação entre Engenharia 
e Arquitetura; Projetos; Softwares utilizados na engenharia; Introdução a 
materiais de construção; Introdução a construção civil; Introdução a 
geotecnia e fundações; Introdução aos sistemas estruturais; Introdução 
ao Saneamento Ambiental; Introdução a transportes 

BIB. BÁSICA: 

BAZZO, Walter Antônio e PEREIRA, Luiz Teixeira do Vale, “Introdução 
a Engenharia”–Conceitos, Ferramentas e Comportamentos. Editora 
da UFSC, 2013 

ADDIS, B. Edificação: 3000 anos de projeto, engenharia e 
construção. 1. ed. Porto Alegre, RS: Editora Bookman, 2009.  

AZEREDO, H. A. O edifício até sua cobertura. 2 ed. São Paulo, SP: 
Edgard Blücher, 1997. 

BIB. 
COMPLEMENTAR: 

HOLTZAPPLE, Reece. “Introdução à Engenharia”, LTC Editora, 2006.  

MONTENEGRO, G. A. Desenho arquitetônico. 4. ed. São Paulo, SP: 
Edgard Blücher, 2001.  

BERTOLINI, LucaMateriais de construção : patologia, reabilitação 
,prevenção. São Paulo : IBRACON, 2010.  
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LEME, Edson José de Arruda. Manual prático de tratamento de 
águas residuais. São Carlos: Ícone, 2014 

ABMS/ABEF. Fundações – Teoria e Prática. 2ed. São Paulo, SP: Ed. 
Pini, 2016.  
 

 

 

5.7.2 Disciplinas do semestre 02/10 

 

Cálculo com Geometria Analítica II; Física II; Informática II; Probabilidade e 

Estatística; Metodologia do Trabalho Científico e Introdução à Economia. 

 

5.7.2.1 Cálculo com Geometria Analítica II 

 

PERÍODO: 2/10 
DISCIPLINA: 1/6: CÁLCULO COM GEOMETRIA ANALÍTICA II 
CHS: 4 horas 
CHT: 80 horas 

EMENTA: 

Integral definida e indefinida. Cálculo de áreas utilizando integral. 
Técnicas de integração. Equações Diferenciais. Funções de várias 
variáveis. Limites e continuidade de funções de várias variáveis. 
Derivadas parciais. Multiplicadores de Lagrange. 

BIB. BÁSICA: 

STEWART, J. Cálculo 1, 6. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011. 

FLEMMING, D. M.; GONÇALVES, M. B. Cálculo A – funções, limite, 
derivação e integração. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2007.  
HOFFANN, Laurece, Cálculo : um curso moderno e suas aplicações. 
Rio de Janeiro: LTC, 2015. 

BIB. 
COMPLEMENTAR: 

THOMAS, G. B. Cálculo 1, 12. ed.  São Paulo: Pearson, 2013.  

THOMAS, G. B. Cálculo 2, 12. ed. São Paulo: Pearson, 2013  

ANTON, H.; BIVENS, I.; DAVIS, S. Cálculo Volume II, 8. ed. São 
Paulo: Bookman, 2014. 

ÁVILA, G. S. Cálculo Vol. I . Rio de Janeiro: LTC, 2004. 

ÁVILA, G. S. Cálculo Vol II. Rio de Janeiro: LTC, 2004. 

 

 

5.7.2.2 Física II 

 

PERÍODO: 2/10 
DISCIPLINA: 2/6: FÍSICA II 
CHS: 4 horas 
CHT: 80 horas 
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EMENTA: 

ONDULATÓRIA: Oscilações: Movimento harmônico simples; Ondas: 
Ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas, Comprimento, frequência 
e velocidade de ondas, velocidade da luz, princípio da superposição, 
velocidade do som, propriedades do som, efeito Doppler.  
ÓPTICA: Propriedades da luz, Reflexão, Refração da luz, Difração da 
Luz.  
TERMOLOGIA: Temperatura: Escalas termométricas; Calor e a primeira 
Lei da Termodinâmica: Calor sensível e calor latente, transmissão de 
calor; Teoria cinética dos gases: gases ideais; Entropia e a segunda Lei 
da Termodinâmica: Máquinas térmicas, refrigeradores, ciclo de Carnot. 
 

BIB. BÁSICA: 

ALONSO, M. Física: um curso universitário,v. 2. São Paulo: Edgard 
Blucher, 2013 

HALLIDAY, R. RESNICK, R. WALKER, J. Fundamentos de Física . 
Vol. 2. 10. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2016 

SEARS, Zemansky e Yong. Física : termodinâmica e ondas, Vol.2, 16 
ed. São Paulo:Pearson,2016 
 

BIB. 
COMPLEMENTAR: 

TRIPLER, P. A., et al. Física para Cientistas termodinâmica e ondas. 
Vol 2, 5ed. São Paulo: Edgard  Blucher, 2009  

HEWITT, P. G. Física Conceitual. 11ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.  

NUSSENZVEIG, M. Curso de Física Básica. 3. ed. São Paulo: Edgard 
Blücher, 2003. 

BORGNAKKE,Claus.Fundamentos da termodinâmica.. São Paulo: 
ED,2013. 

 YONG. Física : termodinâmica e ondas, Vol.2, 16 ed. São 
Paulo:Pearson,2016  
 

 

5.7.2.3 Informática II 

 

PERÍODO: 2/10 
DISCIPLINA: 3/6: INFORMÁTICA II 
CHS: 4 horas 
CHT: 80 horas 

EMENTA: 

Introdução a Linguagem de programação ampliando os conhecimentos 
adquiridos na disciplina de Informática I. Implementação dos seguintes 
conceitos: Estrutura Sequencial, Condicional (Simples e composta), 
Repetição, Vetores. Trabalhar sub-algoritmos (rotinas e funções), 
Introdução a teoria de Matrizes e suas implementações. 

BIB. BÁSICA: 

FARRER, H.; BECKER, C. G.; FARIA, E. C.; M. Algoritmos 
estruturados: programação estruturada de computadores. 3. ed. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,1999 

ASCENCIO, A. F. G.; CAMPOS, E. A. V. Fundamentos da 
programação de computadores. 3ed. São Paulo, Editora: Prentice 
Hall, 2012.  

SCHILDT, H. C Completo e Total. 3ed. São Paulo: Makron Books, 
2010.  
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BIB. 
COMPLEMENTAR: 

MEDINA, Marco. Algoritmos e programação : teoria e prática. São 
Paulo: Novatec,2005 

MANZANO,José Augusto. N.G. Algoritimo : lógica para desenvolvimento 
de programação de computadores.28.ed. São Paulo : LTC,2016 

GRONER, Loiane.Estrutura de dados e algoritimos em Javacript,.São 
Paulo : NOVATEC,2017 

CAMPOS, F. Ferreira Frederico. Algoritmos numéricos. 2 .ed. Rio de 
Janeiro: LTC – Livros Técnicos e Científicos, 2010.  

CORMEN, Thomas H. Algoritmos: teoria e prática. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Campus Elsevier, 2012.  
 

 

5.7.2.4 Probabilidade e Estatística 

 

PERÍODO: 2/10 
DISCIPLINA: 4/6: PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 
CHS: 4 horas 
CHT: 80 horas 

EMENTA: 

Abordagens da estatística; Amostragem; Agrupamento de dados; 
Estatística descritiva; Medidas de posição e medidas de variação; 
Tópicos de análise combinatória; Probabilidades; Variáveis aleatórias; 
Distribuições de probabilidades; Curva normal; Intervalos de confiança; 
Teste de hipóteses; Análise de variância; Correlação e Regressão 
linear; Mínimos quadrados; Planejamentos de experimentos em 
Engenharia Civil. 

BIB. BÁSICA: 

LARSON, R., FARBER, B., Estatística Aplicada. 4.ed. São Paulo: 
Pearson/Prentice Hall, 2016 

MONTGOMERY, D. C. Estatística aplicada à engenharia. 2ed.  São 
Paulo: LTC, 2004 

MONTGOMERY D.C.; RUNGER, G. C. Estatística aplicada e 
probabilidade para engenheiros. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016 

BIB. 
COMPLEMENTAR: 

MARTINS, GilbertoEstatística Geral e aplicada. São Paulo: Atlas, 
2014. 

ALMEIDA,José Paulo deProbabilidade, variáveis aleatórias e 
processos estocásticos. São Paulo: Interciência, 2008. 

TRIOLA, M. F. Introdução à estatística. 11. ed. Rio de Janeiro: LTC, 
2013.  

DEVORE, J. L. Probabilidade e Estatística para Engenharia e 
Ciências. 6ed. São Paulo: Thonsom Learning, 2015 

HINES, W.W. Probabilidade e Estatística e a Engenharia. 4. ed. São 
Paulo: LTC, 2006. 
 

 

 

5.7.2.5 Metodologia do Trabalho Científico 
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PERÍODO: 2/10 
DISCIPLINA: 5/6: METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO 
CHS: 2 horas 
CHT: 40 horas 

EMENTA: 
Ciência, técnica e tecnologia. Os métodos de investigação científica. 
Tipos de pesquisa. Normas para a produção de trabalhos acadêmicos: 
técnicos e científicos (ABNT). Elaboração de projeto (Verificar EAD) 

BIB. BÁSICA: 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de 
pesquisa.  São Paulo: Atlas, , 2017. 183 p 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de 
metodologia científica. 3. ed. São Paulo: Atlas,  1996.  

MARCONI, Marina de Andrade.  Metodologia científica. 5. ed. São 
Paulo: Atlas, 2010.  
 

BIB. 
COMPLEMENTAR: 

CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino. Metodologia científica. 
2. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 1978.  

KÖCHE, José Carlos. Fundamentos da metodologia científica. 18. 
ed. Vozes, 2000.  

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia 
científica: ciência e conhecimento científico; métodos científicos; 
teoria, hipóteses e variáveis. 4. ed. Atlas, 2006.  

MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de 
fichamentos, resumos, resenhas. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. 
23. ed. São Paulo: Cortez, Autores Associados, 2004.  
 

 

 

5.7.2.6 Introdução à Economia 

 

PERÍODO: 1/10 
DISCIPLINA: 6/6: INTRODUÇÃO À ECONOMIA 
CHS: 2 horas 
CHT: 40 horas 

EMENTA: 

Origens e bases da moderna economia. Visão geral das questões 
econômicas fundamentais: o mercado. Microeconomia: Teoria do 
comportamento do consumidor; demanda e oferta; teoria da produção e 
dos custos; Estrutura de mercado e formação de preços. 
Macroeconomia: O produto e a renda nacional. Crescimento e 
Desenvolvimento econômico. Economia Internacional. Inflação. 

BIB. BÁSICA: 

ROSSETTI, José Paschoal. Introdução à economia. 19. ed.São Paulo: 
Atlas, 2002.  

VASCONCELOS, Marco Antônio S.; Economia: micro e macro. 3. ed. 
São Paulo: Atlas, 2002.  

 VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval de; GARCIA, Manuel E. 
Fundamentos de Economia. São Paulo: Saraiva, 2000. 

BIB. 
COMPLEMENTAR: TROSTER, Luis Roberto. Introdução à Economia. São Paulo: Person, 
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2007.  

BRUM, Argemiro J. Desenvolvimento Econômico Brasileiro. São 
Paulo: Vozes, 20 12 

PRADO JÚNIOR, Caio. História Econômica do Brasil. São Paulo: 
Brasiliense, 2006.  

NOGAMI, Otto. Princípios de Economia. 5. ed. São Paulo: Thomson, 
2016 
LACERDA, Antônio Corrêa de [ et al.] . Economia 

brasileira. 4.ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 306 p. 
 
 

 

 

5.7.3 Disciplinas do semestre 03/10 

 

Cálculo com Geometria Analítica III; Física III; Cálculo Numérico e Computacional; 

Desenho Técnico I; Mecânica Aplicada; Química. 

 

5.7.3.1 Cálculo com Geometria Analítica III 

 

PERÍODO: 3/10 
DISCIPLINA: 1/6: CÁLCULO COM GEOMETRIA ANALÍTICA III 
CHS: 4 horas 
CHT: 80 horas 

EMENTA: 
Integrais Múltiplas. Mudança de Coordenadas em Integrais Múltiplas. 
Integração em Campos Vetoriais. Funções Vetoriais e movimento no 
espaço. Equações diferenciais. 

BIB. BÁSICA: 

HOFFANN, Laurece, Cálculo : um curso moderno e suas aplicações. 
Rio de Janeiro: LTC, 2015 

ÁVILA, G. S. Cálculo III. Rio de Janeiro: LTC, 2006.  

ANTON, H.; BIVENS, I.; DAVIS, S. Cálculo Volume II, 8. ed. São 
Paulo: Bookman, 2007.  

BIB. 
COMPLEMENTAR: 

THOMAS, G. B. Cálculo 2, 12. ed. São Paulo: Pearson, 2012.  

FLEMMING, D. M.; GONÇALVES, M. B. Cálculo B, 6. ed. São Paulo: 
Pearson, 2007.  

MENDELSON, E. Teoria e problemas de introdução ao cálculo. 2. 
ed. São Paulo: Bookman, 2007. 

MUNEM, M.; FOULIS, D. J. Cálculo. Vol. II. Rio de Janeiro: LTC, 1982. 
 
BASSANEZI,Rodney  Carlos. Introdução ao cálculo e aplicações 
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5.7.3.2 Física III 

 
PERÍODO: 3/10 
DISCIPLINA: 2/6: FÍSICA III 
CHS: 4 horas 
CHT: 80 horas 

EMENTA: 

Carga elétrica: A Lei de Coulomb; Campos elétricos: Linhas de campo 
elétrico, Lei de Gauss, um condutor carregado: Potencial elétrico: 
Superfícies equipotenciais, potencial de um condutor isolado carregado; 
Corrente e resistência elétrica: Lei de Ohm; Geradores e receptores 
elétricos: Associações e circuitos, Leis de Kirchhoff, instrumentos de 
medidas elétricas; Campos magnéticos: Ímãs, espiras, bobinas e 
solenóides, Lei de Ampère; Indução e indutância: Lei de Lenz; 
Magnetismo da matéria. 

BIB. BÁSICA: 

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; KRANE, K. S. Fundamentos da física: 
Vol. 3. 10 d. Rio de Janeiro: LTC, 2016. 

TIPLER, P.A.; MOSCA, G. Física para cientistas e engenheiros: 
Vol3. 6. Ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006.  

CUTNELL, Jonh D. Física.9.ed.São Paulo : LTC , 2016 

BIB. 
COMPLEMENTAR: 

HEWITT, P. G. Física Conceitual. 12.ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.  

NUSSENZVEIG, H. M., Curso de física básica volume 1. 5. ed.  São 
Paulo: Edgard Blucher, 2013 

ALONSO, M.; FINN, E. J. Física: Um Curso Universitário Vol 1. 10. 
ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2014.  

HALLIDAY,David. Fundamentos de física : mecânica. São Paulo : 
LTC,2016 

CARUSO, Francisco. Física moderna : origens clássicas e fundamentos 
quânticos Paulo. São: LTC,2016 
 

 

5.7.3.3 Cálculo Numérico e Computacional 

 
PERÍODO: 3/10 
DISCIPLINA: 3/6: CÁLCULO NUMÉRICO E COMPUTACIONAL 
CHS: 4 horas 
CHT: 80 horas 

EMENTA: 

Noções Básicas Sobre Erros; Determinação de Zeros de Funções; 
Resolução de Sistemas de Equações Lineares; Interpolações; Ajuste de 
Curvas; Diferenciação e Integração Numérica; Expansão em Séries de 
Taylor; Solução numérica de E.D. O.s.  Introdução ao Método das 
Diferenças Finitas. 

BIB. BÁSICA: 

BARROSO, L. C. Cálculo Numérico comaplicações. 2. ed. São Paulo: 
Ed. Harbra, 1987.  

FRANCO, N. B., Cálculo Numérico. São Paulo: Ed. Pearson Prentice 
Hall, 2006.  

SPERANDIO, Décio. Cálculo Numérico: características Matemáticas 
e computacionais dos métodos numéricos. São Paulo: Pearson 
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Prentice Hall, 2015 
 

BIB. 
COMPLEMENTAR: 

BURDEN, R. L. Análise Numérica. São Paulo: Pioneira Thomson 
Learning, 2016 

CAMPOS FILHO, F. F. Algoritmos Numéricos. Rio de Janeiro: LTC, 
2007 

RUGGIERO, M. A. G.; LOPES, V. L. R. Cálculo Numérico - aspectos 
teóricos e computacionais. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 
1997. 

CUNHA, M. C. C. Métodos Numéricos. 2. ed. São Paulo: Ed. Unicamp, 
2000. 

CHAPRA,STEVEN.Métodos numéricos para engenharia.São Paulo: 
MC,2016 
 

 

 

5.7.3.4 Desenho Técnico I 

 

PERÍODO: 3/10 
DISCIPLINA: 4/6: DESENHO TÉCNICO I 
CHS: 4 horas 
CHT: 80 horas 

EMENTA: 

Princípios do Desenho Técnico; Normas e Simbologias; Posições de 
Retas e Planos; Projeções (pontos, retas, planos e sólidos); Obtenção 
da Verdadeira Grandeza; Intersecções; Escalas; Vistas; Cortes; 
Perspectivas; Tangências e concordâncias; Técnicas de Cotagens; 
Representações de Poliedros; Desenhos de Engenharia Civil 
(Arquiteturas, Estruturas, Fundações, Instalações Elétricas, Instalações 
Hidráulicas, Sistemas Hidráulicos Preventivos, Curvas de Nível, 
Detalhes Construtivos, Telhados, Escadas, Canteiro de Obras, Projeto 
de Peças Especiais, Apresentações de Projetos). 

BIB. BÁSICA: 

NEIZEL, Ernst. Desenho técnico para a construção civil, vol 2. 
Editora EPU.  

MONTENEGRO, G. A.  Desenho arquitetônico.  4. ed.  São Paulo, SP: 
Edgard Blucher, 2005.   

FERREIRA, P.  Desenho de arquitetura.  1. ed.  Rio de Janeiro, RJ: 
Editora ao Livro Técnico, 2011.  
 

BIB. 
COMPLEMENTAR: 

CARRANZ,Edite..Escalasde representação.  São Paulo : PINI ,2016 

 CARVALHO JÚNIOR, R.  Instalações hidráulicas e o projeto de 
arquitetura.  5. ed.  São Paulo: Edgard Blucher, 2016 

CHING, F. D. K. Representação gráfica em arquitetura. 5. ed. Porto 
Alegre, RS: Editora Bookman, 2011.  

CHING, F. D. K. Dicionário visual de  arquitetura. São Paulo: Martins 
Fontes, 2010.  

SARAPKA,Elaine Maria.Desenho arquitetônico básico.  São Paulo : 
PINI. 2010 
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5.7.3.5 Mecânica Aplicada 

 

PERÍODO: 4/10 
DISCIPLINA: 5/6: MECÂNICA APLICADA 
CHS: 4 horas 
CHT: 80 horas 

EMENTA: 

Estática dos Pontos Materiais; Sistemas Equivalentes de Forças em 
Corpos Rígidos; Equilíbrio dos Corpos Rígidos; Forças Distribuídas: 
Centróides e Baricentros; Análise de Estruturas Simples: Treliças; 
Forças em Vigas e Cabos; Atrito; Forças Distribuídas: Momentos de 
Inércia; Método dos Trabalhos Virtuais. 

BIB. BÁSICA: 

MERIAM, J.L. e KRAIGE, L.G. Mecânica para engenharia: estática. 
Vol.1. Ed. Livro Técnico Científico S.A. 6ª edição. R.J. 2016 

SORIANO, H. L. Estática das estruturas. 2. ed. Rio de Janeiro, RJ: 
Ciência Moderna, 2013 

KRIPKA, M., Análise estrutural para engenharia civil e arquitetura: 
estruturas isostáticas. 2 ed. Passo Fundo: UFP. 2011. 
 

BIB. 
COMPLEMENTAR: 

MAIO, Valdemar de. Espaços vetoriais, aplicações lineares e 
bilineares. Rio de Janeiro: LTC- Livros Técnicos Científicos, 2007.  

BEER, Ferdinand. Mecânica Vetorial para Engenheiros : dinâmica. 
São Paulo, SP: Edgard Blucher,2012 

BEER, Ferdinand. Mecânica Vetorial para Engenheiros : estática. 
São Paulo, SP: Edgard Blucher,2012 

HIBBELER, R. C. Estática: mecânica para engenharia. 12. ed. São 
Paulo, SP: Pearson Prentice Hall, 2011.  

VIERO, E. H. Isostática: passo a passo. 3. ed. Caxias do Sul, RS: 
Editora EDUCS, 2011.  

 

5.7.3.6 Química 

 

PERÍODO: 3/10 
DISCIPLINA: 6/6: QUÍMICA 
CHS: 4 horas 
CHT: 80 horas 

EMENTA: 

Estrutura atômica e eletrônica dos elementos. Propriedades periódicas. 
Ligações químicas. Propriedades Gerais da matéria. Reações químicas. 
Soluções. Termodinâmica. Termoquímica. Cinética Química. Equilíbrio 
químico. Funções orgânicas e inorgânicas. Processos de obtenção de 
ligas metálicas. Polímeros compósitos. Materiais cerâmicos. 
Combustíveis fósseis.  Tintas. Eletroquímica e corrosão. Contaminantes 
e poluentes. Reações álcali - Agregado. Eletrodeposição. Galvanização. 
Lubrificantes. Aditivos associados ao concreto. 

BIB. BÁSICA: RUSSEL, J. B. Química geral Vol. 1 e 2. 2. ed. São Paulo: Pearson 
Makron Books. 1994. 
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BRADY, J. E. H. Química geral Vol. 1.   São Paulo: LTC 1886.  

ALLINGER, N. I. Química orgânica. 2. ed. Rio de Janeiro : LTC, 1978.  
 

BIB. 
COMPLEMENTAR: 

VOGEL. A. Química analítica quantitativa. 6. ed.  São Paulo: LTC, 
2002.  

BRADY, J. E. H. Química geral Vol. 2.  2. ed. São Paulo: LTC 1886.  

GENTIL. V. Corrosão. 4. ed. São Paulo: LTC. 2003.  

MAHAN, B. M. Química: um curso universitário. São Paulo: Edgard 
Blucher, 2002.  

BRADY, J. E. H. Química geral   2. ed. São Paulo: LTC 1886.  

 

5.7.4 Disciplinas do semestre 04/10 

 

Fenômenos de Transporte; Desenho Técnico II; Álgebra Linear; Eletricidade 

Aplicada; Isostática; Optativa. 

 

5.7.4.1 Fenômenos de Transporte 

 

PERÍODO: 4/10 
DISCIPLINA: 1/6: FENÔMENOS DE TRANSPORTE 
CHS: 4 horas 
CHT: 80 horas 

EMENTA: 

Conceitos Básicos em Fluidos; Estática dos Fluidos; Dinâmica dos 
Fluidos Elementar; Equação de Bernoulli; Equação da Continuidade; 
Cinemática dos Fluidos; Perda de Carga; Escoamento sobre Corpos 
Imersos; Viscosidade; Introdução à Transferência de Calor e Massa. 

BIB. BÁSICA: 

MUNSON, B. R.; YOUNG, D. F.; OKIISHOK, T. H. Fundamentos da 
mecânica dos fluidos. 4 ed. São Paulo, SP: Edgard Blucher, 2004. 

FOX, R. W.; McDONALD, A. T., PRITCHARD, P. J. Introdução à 
mecânica dos fluidos. 7. ed. Rio de Janeiro:, RJ LTC, 2011. 

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de física. 
vol. 2 - gravitação, ondas e termodinâmica. 9. ed. Rio de Janeiro, RJ 

BIB. 
COMPLEMENTAR: 

COSTA, E. C. Física aplicada à construção: conforto térmico. 4 ed. 
São Paulo, SP: Edgard Blucher, 1991.  

WHITE, F. M. Mecânica dos fluidos. 6. ed. McGraw-Hill, 2011. 

BORGNAKKE, Claus; SONNTAG, Richard E. Fundamentos da 
Termodinâmica. São Paulo: Edgard Blucher, 2009. 

NUSSENZVEIG, H. M. Curso de física básica. Vol. 2. 4. ed. São 
Paulo, SP: Editora Edgar Blücher, 2002. 

CARUSO, Francisco. Física moderna : origens clássicas e fundamentos 
quânticos Paulo. São: LTC,2016 
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5.7.4.2 Desenho Técnico II 

 

PERÍODO: 4/10 
DISCIPLINA: 2/6: Desenho Técnico II 
CHS: 4 horas 
CHT: 80 horas 

EMENTA: 
Desenhos de Engenharia Civil (Arquitetura, Estruturas, Fundações, 
Instalações Elétricas, Instalações Hidro-Sanitárias, Sistemas Hidráulicos 
Preventivos, Detalhes Construtivos, Telhados, Escadas). 

BIB. BÁSICA: 

MONTENEGRO, G. A. Desenho arquitetônico. 4. ed. São Paulo, SP: 
Edgard Blücher, 2001. (20 exemplares) 

MONTENEGRO, G. A. Desenho de projeto. São Paulo, SP: Edgard 
Blücher, 2007.  

EISSEN,Koos, A.Sketching:Desenho para designers. São Paulo, SP: 
Edgard Blücher, 2010.  
 

BIB. 
COMPLEMENTAR: 

CHING, F. Dicionário visual de arquitetura. 2. ed. São Paulo, SP: Ed. 
Martins Fontes, 2010. 

CHING, F. D. K. Representação gráfica em arquitetura. 3. ed. Porto 
Alegre, RS: Bookman, 2006. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 
10647: Desenho técnico. Rio de Janeiro, RJ: ABNT, 1989. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 
7808: Símbolos gráficos para projetos de estruturas. Rio de Janeiro, 
RJ: ABNT, 1983. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 
8403: Aplicação de linhas em desenhos – tipos de linhas – larguras 
das linhas. Rio de Janeiro, RJ: ABNT, 1984. 
 

 

5.7.4.3 Álgebra Linear 

 

PERÍODO: 4/10 
DISCIPLINA: 3/6: ÁLGEBRA LINEAR 
CHS: 4 horas 
CHT: 80 horas 

EMENTA: 
Matrizes e Sistemas de Equações; Determinantes; Espaços Vetoriais; 
Transformações Lineares; Autovalores; Mínimos Quadrados; Introdução 
à Otimização (Método Simplex) 

BIB. BÁSICA: 

STEINBRUCH, A; WINTERLE, P. Álgebra linear. 2ed.  São Paulo, SP: 
McGraw-Hill, 2010.  

BOLDRINI, J. L. Álgebra linear. 3ed. São Paulo: Harper &Row, 1986. 

ANTON, H. Álgebra linear com aplicação. 10. ed. Porto Alegre, RS: 
Bookman, 2012. 
 

BIB. 
COMPLEMENTAR: 

MAIO, W. Espaços vetoriais: aplicações lineares e bilineares. Rio de 
Janeiro, RJ: LTC, 2007. 
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POOLE, D. Álgebra linear. São Paulo, SP: Pioneira Thomson Learning, 
2011. 

LIMA, E. L. Geometria analítica e álgebra linear. 2ed.  Rio de Janeiro, 
RJ: IMPA, 2012. 

FERNANDES, Luana.Álgebra Linear. 6. Ed. São Paulo :Intersaberes, 
2016 
 
DOMINGUES, Hygino H. Algebra linear e aplicações. 3. ed. rev.-. São 
Paulo: Atual, 1982. 332 p. il 
 

 

5.7.4.4 Eletricidade Aplicada 

 

PERÍODO: 4/10 
DISCIPLINA: 4/6: ELETRICIDADE APLICADA 
CHS: 4 horas 
CHT: 80 horas 

EMENTA: 

Leis de Kirchhoff, Soluções de Circuitos cc Utilizando Determinantes, 
Redes Y-Delta, Geradores e Motores CC, Princípios da Corrente 
Alternada, Indutância, Reatância Indutiva e Circuitos Indutivos, 
Capacitância, Reatância Capacitiva e Circuitos Capacitivos, Circuitos 
Monofásicos, Geradores e Motores de Corrente Alternada, 
Transformadores, Sistemas Trifásicos, Ressonância, Formas de Onda, 
Medidas Elétricas, Eletrônica Básica, Introdução aos Sistemas Digitais 
para Aquisição de Dados. 

BIB. BÁSICA: 

GUSSOW, M. Eletricidade básica. 2. ed.  São Paulo, SP: Makron 
Books, 1997.  

SILVA FILHO, M. T. Fundamentos de eletricidade. 1. ed. Rio de 
Janeiro, RJ: LTC, 2012.  

MARTINO, G. Eletricidade industrial. 1. ed. São Paulo: Hemus, 2002.  
 

BIB. 
COMPLEMENTAR: 

JOHNSON, D. E.; HILBURN, J. L.; JOHNSON, J. R. Fundamentos de 
análise de circuitos elétricos. 4. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2012.  

ALBUQUERQUE, R. O. Análise de circuitos em corrente alternada. 
2. ed. São Paulo, SP: Ed. Érica, 2012.  

LOURENÇO, A. C.; CRUZ, E. C. A.; FERREIRA, S. R.; Júnior, S. C. 
Circuitos digitais: estude e use. 9. ed. São Paulo, SP: Ed. Érica, 
2013. 

CRUZ,Ed.César.Eletricidade básica . São Paulo : Saraiva,2014 

GUSSON Milton. Eletricidade básica. São Paulo : Bookman,2009 
 

 

5.7.4.5 Isostática 

PERÍODO: 4/10 
DISCIPLINA: 5/6: ISOSTÁTICA  
CHS: 4 horas 
CHT: 80 horas 
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EMENTA: 

Definição de estrutura; tipos de estruturas; graus de liberdade; vínculos; 
tipos de carregamento; classificação das estruturas e do grau de 
hiperestaticidade; reações de apoio e esforços internos; estudo de vigas, 
pórticos e treliças isostáticas submetidas a cargas fixas. 

BIB. BÁSICA: 

ALMEIDA, Maria Cascão Ferreira de. Estruturas isostáticas. São Paulo: 
Oficina de Textos, 2009.  

SORIANO, Humberto Lima.  Estática das Estruturas. 2ed.  Rio de 
Janeiro: Editora Ciência Moderna Ltda, 2010.  

KRIPKA, M., Análise estrutural para engenharia civil e arquitetura: 
estruturas isostáticas. 2 ed. Passo Fundo: UFP. 2011.  

BIB. 
COMPLEMENTAR: 

VIERO, Edilson Humberto. Isostática Passo a Passo. 1ed.,Editora 
EDUCS, 2006. 

BEER, Ferdinand P.; JOHNSTON Jr., E. Russell. Mecânica Vetorial 
para Engenheiros. 9ed., Ed. Makron Books, São Paulo, 2012.  

BOTELHO, Manoel Henrique Campos; MARCHETTI, Osvaldemar. 
Concreto Armado: Eu te amo.v.1 2ed., São Paulo: Editora Edgard 
Blucher, 2011. 

BOTELHO, Manoel Henrique Campos; MARCHETTI, Osvaldemar. 
Concreto Armado: Eu te amo.v.2 2ed., São Paulo: Editora Edgard 
Blucher, 2011. 
SHAPITO, Ilyra. Introdução a mecânicaclássica. São Paulo : Livraria 
Física,2016 
 

 

5.7.4.6 Optativa – Libras 

 

PERÍODO: 4/10 
DISCIPLINA: 6/6: OPTATIVA – LIBRAS  
CHS: 2 horas 
CHT: 40 horas 

EMENTA: 

Conhecer os aspectos históricos da Educação dos surdos, da cultura 
surda e filosofia dobilinguismo. Identificar os fundamentos linguísticos da 
Língua Brasileira de Sinais, a Legislação específica e os Critérios 
diferenciados da Língua Portuguesa para Surdos. Desenvolver a 
comunicação em LIBRAS entre ouvintes e surdos no âmbito escolar 
promovendo a inclusão social. 

BIB. BÁSICA: 

FELIPE, T. A. Libras em contexto: Curso básico: Livro do estudante. 8 
ed. Rio de Janeiro: Print, 2007. 

SILVA, I.R.; KAUCHAKJE, S.; GESUELI, Z. M. Cidadania, surdez e 
linguagem: desafios e realidade. São Paulo: Plexus, 2003. 

QUADROS, R. M.; KARNOPP, L. B. Língua de sinais brasileira: 
Estudos linguísticos. Porto alegre: Artmed, 2004. 

BIB. 
COMPLEMENTAR: 

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Ensino da língua 
portuguesa para surdos. Brasília, 2002.  
 
LACERDA, Cristina. ESCOLA E DIFERENÇA: CAMINHOS PARA 
EDUCAÇÃO BILÍNGUE DE SURDOS.EDUFSCAR,2.016, 
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LACERDA, Cristina.EDUCAÇÃO CONTINUADA E ENSINO DE INGLÊS: 
TRAJETÓRIAS DE PROFESSORES E ( DES ) CONSTRUÇÃO 
IDENTITÁRIA - VOL.20,São Paulo : Melhoramentos,2.015 
 

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. O Tradutor e Interprete de 
Língua Brasileira de Sinais e Língua Portuguesa. Brasília, 2004.  

CAPOVILLA, Fernando César; Raphael, Walkiria Duarte. Enciclopédia 
da língua de sinais brasileira: o mundo do surdo em libras.. v.1 ed. Sao 
Paulo: EDUSP, , 2004. 680 p. 

 

5.7.4.7 Optativa – Inglês Instrumental 

 

PERÍODO: 4/10 
DISCIPLINA: 6/6: OPTATIVA – Inglês Instrumental 
CHS: 2 horas / dia (1 encontro semanal) 
CHT: 40 horas 

EMENTA: 

Leitura, compreensão e tradução de textos específicos. Aprendizagem de 
vocabulários e termos técnicos da área de engenharia civil em língua 
inglesa. Compreensão e reconhecimento de estruturas gramaticais 
básicas da língua inglesa aplicada a textos específicos da engenharia 
civil. 

BIB. BÁSICA: 

BRIEGER, N.; POHL, A. Technical english: vocabulary and grammar. 
Oxford: Summertown, 2002.  

MUNHOZ, R. Inglês instrumental: estratégias de leitura. Módulo I. 
São Paulo, SP: Textonovo, 2001.  

MUNHOZ, R. Inglês Instrumental: estratégias de leitura. Módulo II. 
São Paulo, SP: Textonovo, 2005.  

BIB. 
COMPLEMENTAR: 

CHISTINE House, Gramática de inglês - Gramarno problem - uma 
gramática do inglêsatual . São Paulo: Discal:2.012 
 
THOMPSON, Mauro.,InglêsInstrumental: Estratégias de leitura para 
informática e internet .São Paulo: Disal,2.015,  
 
MATTOS, Machado.Ensino de inglês como língua estrangeira na escola 
pública:letramentode inglês como língua estrangeira na escola pública.  
São Paulo : Paco Editorial,2.015 
 
OLIVEIRA,Luciano Amaral .Métodos de ensino de inglês : teorias, 
práticas, ideologia, São Paulo : Amaral,2.014 
 
MICHAELIS DICIONÁRIO ESCOLAR LÍNGUA PORTUGUESA. São 
Paulo : Melhoramentos,:2.016,  
 
MARTINEZ, Ron .Como dizer tudo em inglês: fale a coisa certa em 
qualquer situação. 1. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2000.  
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5.7.5 Disciplinas do semestre 05/10 

 

Mecânica dos Sólidos I;Ciência dos Materiais e Materiais de Construção Civil I; 

Hidráulica; Ciências do Ambiente; Instalações Elétricas Prediais; Sociologia e 

Ocupação Urbana. 

 

5.7.5.1 Mecânica dos Sólidos I 

 

PERÍODO: 5/10 
DISCIPLINA: 1/6: MECÂNICA DOS SÓLIDOS I 
CHS: 4 horas 
CHT: 80 horas 

EMENTA: 
Conceito de Tensão, Conceito de deformação, Diagrama Tensão-
Deformação e Lei de Hooke, Carregamento axial, Torção e Flexão. 

BIB. BÁSICA: 

HIBBELER, R. C. Resistência dos Materiais. 7. ed.. Rio de Janeiro, 
RJ: Pearson, 2010. 

BEER, F. P.; JOHNSTON, E. Russel Mecânica dos Materiais. 5. ed. 
São Paulo, SP: Mcgraw Hill, 2011. 

GERE, J. M.; GOODNO, B. J. Mecânica dos Materiais. 7. ed. São 
Paulo, SP: Cengage Learning, 2011. 

BIB. 
COMPLEMENTAR: 

CRAIG JR, R. R. Mecânica dos Materiais. 2. ed. Rio de Janeiro, RJ: 
LTC, 2003. 

RILEY, W. F.; STURGES, L. D.; MORRIS, D. H. Mecânica dos 
Materiais. 5. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2003. 

UGURAL, A. C. Mecânica dos Materiais. 1. ed. Rio de Janeiro, RJ: 
LTC, 2009.PORTELA, A. Mecânica dos Materiais. Brasília, DF: Ed. 
UNB, 2006. 

BOTELHO, M.H.C. Resistência dos materiais para entender e 
gostar. São Paulo: Edgard Blucher, 1998. 

 

5.7.5.2 Ciência dos Materiais e Materiais de Construção Civil I 

 

PERÍODO: 5/10 

DISCIPLINA: 
2/6: CIÊNCIA DOS MATERIAIS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
CIVIL I 

CHS: 4 horas 
CHT: 80 horas 
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EMENTA: 

CIÊNCIAS DOS MATERIAIS 
Propriedades dos Materiais (Mecânicas, Elétricas, Térmicas, Magnéticas 
e Ópticas); Aglomerantes; Desenvolvimento da Microestrutura e 
Alteração das Propriedades Mecânicas dos Materiais; Corrosão e 
Degradação dos Materiais; Seleção de Materiais e Considerações de 
Projeto. 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 

Aglomerantes, Cimento Portland; Agregados; Águas; Aditivos; Pastas, 
Argamassas e Concreto;Preparo, Transporte, Lançamento,  

PERÍODO: 5/10 

DISCIPLINA: 
2/6: CIÊNCIA DOS MATERIAIS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
CIVIL I 

EMENTA: 

Adensamento e Cura do Concreto; Propriedades do Concreto (Fresco e 
Endurecido); Dosagem de concreto; Patologia e Terapia das 
Construções; A Madeira; Materiais Cerâmicos; Aços e ligas metálicas 
para construção civil; Polímeros; Tintas e vernizes utilizados em 
construção civil; A Carbonatação do Concreto e sua Durabilidade. 

BIB. BÁSICA: 

ISAIA, G. Materiais de construção civil e princípio de ciência e 
engenharia de materiais volume 1. 2. ed. São Paulo, SP: IBRACON, 
2010. 

FALCÃO BAUER, L. A. Materiais de Construção Volume 01. 5. ed. Rio 
de Janeiro, RJ: LTC, 2012. 

FALCÃO BAUER, L.A. Materiais de Construção Volume 02. 5. ed. Rio 
de Janeiro, RJ: LTC, 2012. 

BIB. 
COMPLEMENTAR: 

PINHEIRO, A. C. F.B; CRIVELANO, Marcos. Materiais de Construção. 
2ed. São Paulo, SP: Editora Érica, 2016. 

ISAIA, G. Concreto: ciência e tecnologia. 1 ed.IBRACON, 2011.  

PETRUCCI, E. G. R. Materiais de Construção. 1. ed. Rio de janeiro: 
Globo,1998.  

RIBEIRO, C. C.; PINTO, J. D. S.; STARLING, T. Materiais de 
construção civil.3. ed. Belo Horizonte, MG: Editora da UFMG, 2011. 

SMITH, Willian F.; HASHEMI, JAVAD. Fundamento da Engenharia e 
Ciência dos materiais. 5 Ed. São Paulo. MC Graw Hill, 2012.  

 

5.7.5.3 Hidráulica 

 

PERÍODO: 5/10 
DISCIPLINA: 3/6: HIDRÁULICA 
CHS: 4 horas 
CHT: 80 horas 

EMENTA: 

Cinemática dos Fluidos; Dinâmica dos Fluidos;Escoamentos dos Fluidos 
Incompressíveis nos Condutos; Movimento Permanente em Condutos 
Forçados; Movimento Permanente em Condutos Livres; Orifícios, Bocais 
e Vertedouros;  Medição de Vazões; Escoamentos em Meios 
Permeáveis; Camada Limite; Ação Fluidodinâmica em Obstáculos 
Imersos – Arrasto e Sustentação;  Dimensionamento de Bombas e 
Estações Elevatórias; Estruturas Hidráulicas (Barragens e Comportas). 
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PERÍODO: 5/10 
DISCIPLINA: 3/6: HIDRÁULICA 

BIB. BÁSICA: 

GRIBBIN, J. E. Introdução à hidráulica, hidrologia e gestão de águas 
pluviais. 3ed. São Paulo, SP: Thomson Learning / Pioneira, 2013. 

BAPTISTA, M. L. M. Fundamentos de Engenharia Hidráulica. 3. ed. 
Belo Horizonte, MG: Editora UFMG, 2010. 

AZEVEDO NETO, J. M. Manual de hidráulica. 8. ed. São Paulo, SP: 
Edgard Blucher, 2011. 

BIB. 
COMPLEMENTAR: 

BAPTISTA, M. B. Hidráulica aplicada. 2. ed. Porto Alegre, RS: ABRH,  
2011. 

LINSINGEN, I.V. Fundamentos de sistemas hidráulicos. 4ed.  Santa 
Catarina, SC: UFSC, 2013.  

MACINTYRE, A. J. Bombas e instalações de bombeamento. 2. ed. 
Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2013.  

GARCEZ, L. N. Elementos de engenharia hidráulica e sanitária. 2ed. 
São Paulo, SP: Edgard Blucher, 1976.  

CREDER, H. Instalações Hidráulicas e sanitárias. 6ª ed. LTC, 2006.  
 

 

5.7.5.4 Ciências do Ambiente 

 

PERÍODO: 5/10 
DISCIPLINA: 4/6: CIÊNCIAS DO AMBIENTE 
CHS: 2 horas 
CHT: 40 horas 

EMENTA: 

O Meio Ambiente; Fontes de energia e recursos; Exploração de 
Recursos Naturais; Poluição; Preservação; Impactos Ambientais; 
Fenômenos Físicos de Interesse para engenharia civil; Saneamento e 
Meio Ambiente; Reciclagem e Meio Ambiente; Energias Limpas e 
Renováveis; Desenvolvimento Sustentável; Aquecimento Global. 

BIB. BÁSICA: 

SANTOS, R.F., PLANEJAMENTO AMBIENTAL – TEORIA E PRÁTICA. 
Oficina de Textos, 1ª Ed., 2007. 

ALMEIDA, J. R. CIENCIAS AMBIENTAIS: Rio de Janeiro: 2ª ed, Thex 
editora, 2008. 

MANO, E.B., et al, Meio ambiente, poluição e reciclagem. Edgard 
Blucher, 1ª Ed., 2004. 

BIB. 
COMPLEMENTAR: 

SANCHES, L.E., Avaliação de impacto ambiental – Conceitos e 
Métodos. Oficina de Textos, 1ª Ed., 2006. 

BRAUN, RICARDO. Novos Paradigmas Ambientais: 
Desenvolvimento ao Ponto Sustentável. 3 edPetrópolis, Rio de 
Janeiro: Vozes, 2008. 

BARBIERI, JOSÉ CARLOS. Gestão ambiental empresarial: Conceitos, 
Modelos e Instrumentos. São Paulo: Saraiva, 2004. 

MASCARO, Juan L. Sustentabilidade em construções de pequeno 
porte. Masquatro, 2010. 
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PERÍODO: 5/10 
DISCIPLINA: 4/6: CIÊNCIAS DO AMBIENTE 

BIB. 
COMPLEMENTAR: 

HADDAD, Paulo Roberto. Meio Ambiente, planejamento e 
desenvolvimento sustentável. São Paulo. Saraiva, 2015. 

 

5.7.5.5 Instalações Elétricas Prediais 

 

PERÍODO: 5/10 
DISCIPLINA: 5/6: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS 
CHS: 4 horas 
CHT: 80 horas 

EMENTA: 

Conceitos, Atribuições e Responsabilidades; Partes Componentes das 
Instalações Elétricas Prediais;  Luminotécnica;  Máquinas Elétricas;  
Transformadores;  Previsões de Cargas;  Análises de Demandas 
Elétricas; Divisão em Circuitos;  Fornecimento de Energia;  
Dimensionamento de Condutores;  Dimensionamento de Eletrodutos;  
Dispositivos de Proteção contra Sobrecorrentes;  Aterramento e 
Proteção Contra Choques Elétricos;  Proteção Contra Descargas 
Atmosféricas;  Projetos de Circuitos Telefônicos;  Correção de Fator de 
Potência. 

BIB. BÁSICA: 

LIMA FILHO, D. L. Projetos de Instalações Elétricas Prediais. 12. ed. 
São Paulo, SP: Editora Érica, 2011. 

CREDER, H. Instalações Elétricas. 15. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 
2013. 

MACINTYRE, A. J.; NISKIER, J. Instalações Elétricas. 5ed. Rio de 
Janeiro, RJ: LTC, 2011. 

BIB. 
COMPLEMENTAR: 

MAMEDE FILHO, J. Instalações elétricas industriais. 8. ed. Rio de 
Janeiro, RJ: LTC, 2012. 

VISACRO FILHO, S. Aterramentos elétricos – conceitos básicos, 
técnicas de medição e instrumentação, filosofia de aterramento. 
São Paulo, SP: Ed. Artliber, 2002. 

PADILHA, A. F. Materiais de engenharia: microestrutura e 
propriedades. São Paulo, SP: Hemus, 2007. 

OLIVEIRA, J. C., et al. Transformadores: teoria e ensaios. 2ed. São 
Paulo, SP: Edgard Blucher, 1984. 

NASCIMENTO JUNIOR. G. C. Máquinas elétricas – teoria e ensaios. 
4. ed. São Paulo, SP: Érica, 2011. 
 

 

5.7.5.6 Sociologia e Ocupação Urbana 

 

PERÍODO: 5/10 
DISCIPLINA: 6/6: SOCIOLOGIA E OCUPAÇÃO URBANA 
CHS: 2 horas 
CHT: 40 horas 
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PERÍODO: 5/10 
DISCIPLINA: 6/6: SOCIOLOGIA E OCUPAÇÃO URBANA 

EMENTA: 

Introdução às Ciências Sociais, Teorias sociológicas básicas; Sociologia 
das organizações e da diversidade cultural no Brasil – negros e índios 
(A Sociologia e as Culturas Afro- Brasileiras e Indígenas).O indivíduo e 
a organização. Direitos Humanos. A cidade como objeto de estudo 
sociológico. Abordagens teórico-metodológicas sobre o meio urbano. As 
teorias sociológicas de planejamento urbano. O processo de 
urbanização. A questão urbana. O plano diretor da cidade. 

BIB. BÁSICA: 

COSTA, C. Sociologia: introdução à ciência da sociedade. 4ed. São 
Paulo, SP: Moderna, 2010. 

MORENO, J. O futuro das cidades. São Paulo, SP: Editora SENAC, 
2002. 

GIDDENS, A. Sociologia. 6ed. Porto Alegre, RS: Artmed, 2012. 
 

BIB. 
COMPLEMENTAR: 

CASTELLS, M. A questão urbana. 1. ed. São Paulo, SP: Paz e Terra, 
2000. 

CORREA, R. L. O Espaço urbano. 4ed. São Paulo, SP: Ática, 2000. 

LOPES, T. J. Novas questões de sociologia urbana - conteúdos e 
orientações pedagógicas. Porto-Portugal: Edições Afrontamento, 
2002. 

NOVA, S. V. Introdução à Sociologia. 6ed. São Paulo, SP: Atlas, 
2010. 

VIANA, N. Introdução à Sociologia. 2ed. Belo Horizonte, MG: 
Autêntica, 2011. 
 

 

5.7.6 Disciplinas do semestre 06/10 

 

Mecânica dos Sólidos II;Ciência dos Materiais e Materiais de Construção Civil II; 

Arquitetura e Urbanismo; Hidrologia e Drenagem Urbana; Topografia e Geodésia 

I;Construção Civil I. 

 

5.7.6.1 Mecânica dos Sólidos II 

 

PERÍODO: 6/10 
DISCIPLINA: 1/6: MECÂNICA DOS SÓLIDOS II 
CHS: 4 horas 
CHT: 80 horas 

EMENTA: 
Cisalhamento Transversal, Transformação de Tensões e Deformações, 
Deslocamentos de Elementos Estruturais, Flambagem e Métodos de 
Energia. 

BIB. BÁSICA: GERE, J. M.; GOODNO, B. J. Mecânica dos materiais. 7. ed. São 
Paulo, SP: Cengage Learning, 2009.  
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PERÍODO: 6/10 
DISCIPLINA: 1/6: MECÂNICA DOS SÓLIDOS II 

BIB. BÁSICA: 

HIBBELER, R. C. Resistência dos materiais. 7. ed. São Paulo, SP: 
Pearson - Addison Wesley, 2006.  

BEER, F. P., JOHNSTON JR., E. R. Resistência dos materiais. 3. ed. 
São Paulo, SP: Makron Books, 1995. 

BIB. 
COMPLEMENTAR: 

RILEY, W. F., STURGES, L. D., MORRIS, D. H. Mecânica dos 
Materiais. 5ª Edição, Rio de Janeiro, RJ: Ed. LTC, 2003. 

GRAIG JR, R. R. Mecânica dos Materiais. 2ª Ed. Rio de Janeiro, RJ: 
LTC, 2003. 

BOTELHO, M. H. C. Resistência dos materiais para entender e 
gostar. 1. ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2008. 

MELCONIAN, S. Mecânica Técnica e Resistência dos Materiais. 19ª 
Ed. São Paulo, SP: ÉRICA, 2013. 

ONOUYE, B.; KANE, K.  Estática e Resistência dos Materiais para 
Arquitetura e Construção de Edificações. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC - 
Livros Técnicos e Científicos Editora Ltda, 2015. 

PORTELA, Artur; SILVA, Arlindo. Mecânica dos Materiais. Brasília: 
UnB, 2006. 

UGURAL, Ansel C. Mecânica dos Materiais. 1ª Edição. Rio de Janeiro. 
Ed. LTC, 2009. 

 

5.7.6.2 Ciência dos Materiais e Materiais de Construção Civil II 

 

PERÍODO: 6/10 

DISCIPLINA: 
2/6: CIÊNCIA DOS MATERIAIS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 
II 

CHS: 4 horas 
CHT: 80 horas 

EMENTA: 

Caracterizações Experimentais: cimento, agregados e água; Dosagem de 
concretos; Dosagem de concretos com aditivos; Dosagem de argamassas; 
Ensaios não-destrutivos de caracterização; Permeabilidade de concretos; 
Alvenarias Estruturais; Aderência de Materiais Cerâmicos. 

BIB. BÁSICA: 

ISAIA, G. Materiais de construção civil e princípio de ciência e 
engenharia de materiais, volume 1. 2. ed. São Paulo, SP: IBRACON, 
2010.  

FALCÃO BAUER, L. A. Materiais de Construção Volume 01. 5. ed. Rio 
de Janeiro, RJ: LTC, 2012. 

FALCÃO BAUER, L.A. Materiais de Construção Volume 02. 5. ed. Rio 
de Janeiro, RJ: LTC, 2012. 
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PERÍODO: 6/10 

DISCIPLINA: 
2/6: CIÊNCIA DOS MATERIAIS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 
II 

BIB. 
COMPLEMENTAR: 

RIBEIRO, C. C.; PINTO, J. D. S.; STARLING, T. Materiais de construção 
civil. 3. ed. Belo Horizonte, MG: Editora da UFMG, 2012. 

ISAIA, G. Concreto:ciência e tecnologia. 1ª ed. São Paulo, SP: 
IBRACON, 2011. 

ADÃO, F.X.; HEMERLY, A.C. Concreto armado: novo milênio cálculo 
prático e econômico. 2ª ed. Interciência, 2010. 

NEVILLE, A.M. Propriedades do concreto. 5ª ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2016.  

PINHEIRO, A.C.F.B.; CRIVELADO, M. Materiais de construção. 2ª ed. 
São Paulo: Érica, 2016.  

 

5.7.6.3 Arquitetura e Urbanismo 

 

PERÍODO: 6/10 
DISCIPLINA: 3/6: ARQUITETURA E URBANISMO 
CHS: 2 horas 
CHT: 40 horas 

EMENTA: 
Legislações urbanas. Plano Diretor. Normas de Edificações. 
Acessibilidade. Leis e Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros 
Militar.Projetos Arquitetônicos Legais. 

BIB. BÁSICA: 

FARRELLY, Lorraine. Fundamentos de Arquitetura. 1. ed. Editora 
Bookman, 2011. 176 p. 

ADDIS, Bill. 3000 anos de projeto, engenharia e construção. 1. ed. 
Editora Bookman, 2009. 640 p. 

ALLEN, E. Como os edifícios funcionam: a ordem natural da 
arquitetura. São Paulo: Martins Fontes. 

BIB. 
COMPLEMENTAR: 

REBELLO, Y.C.P. A concepção estrutural e a arquitetura. Figurarte, 
2000.  

BEINHAUER, P. Atlas de detalhes construtivos. 2ª ed. Gustavo Gili, 
2014.  

MELHADO, S.B. Coordenação de projetos de edificações. São 
Paulo: O Nome da Rosa Editora, 2005.  

AGOPYAN, V.; JOHN, W.M. O desafio da sustentabilidade na 
construção. Blucher, 2011.  

MARTINS, J.C. Desempenho de edificações habitacionais: guia 
orientativo para atendimento à norma ABNT 15575/2013. CBIC: 
Gardioli Cipolla Comunicação, 2013. 

 

5.7.6.4 Hidrologia e Drenagem Urbana 

 

PERÍODO: 6/10 
DISCIPLINA: 4/6: HIDROLOGIA E DRENAGEM URBANA 
CHS: 4 horas 
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CHT: 80 horas 

EMENTA: 

Ciência Hidrológica; Ciclo Hidrológico; Bacia Hidrográfica; 
Hidrometeorologia; Precipitação; Interceptação; Evaporação e 
Evapotranspiração; Água Subterrânea; Infiltração e Armazenamento no 
Solo; Escoamento Superficial; Escoamentos em Rios e Reservatórios; 
Vazão Máxima e Hidrograma de Projeto; Controle de Enchentes; O 
Sistema Pluvial Urbano; Dispositivos de Captação e Direcionamento de 
Águas Urbanas; Redes Urbanas; Especificações de Construção dos 
Sistemas Pluviais Urbanos. 

BIB. BÁSICA: 

GRIBBIN, J. E. Introdução à hidráulica, hidrologia e gestão de aguas 
pluviais. 3ed. São Paulo, SP: Thomson Learning / Pioneira, 2013.  

PINTO, N. L. S. Hidrologia básica. São Paulo, SP: Edgard Blucher, 
2011.  

SANTOS, R. Planejamento ambiental: teoria e prática. Oficina de 
textos, 2004.  

BIB. 
COMPLEMENTAR: 

BOTELHO, M.H.C. Águas de chuvas: engenharia das águas pluviais 
nas cidades. 3ed.  São Paulo, SP: Edgard Blucher, 2011.  

TUCCI, C. E. M. Hidrologia: ciência e aplicação. 4ed. Porto Alegre, 
RS: ABRH / Ed.UFRGS, 2012.  

ALONSO, U. R. Rebaixamento temporário de aqüíferos. 1. ed.  São 
Paulo, SP: Oficina de Textos, 2007.  

CANHOLI, A. P. Drenagem urbana e controle de enchentes. São 
Paulo, SP: Oficina de Textos, 2005.  

GERSCOVICH, D.M.S. Estabilidade de taludes. Oficina de textos, 
2012.  

 

5.7.6.5 Topografia e Geodésia I 

 

PERÍODO: 6/10 
DISCIPLINA: 5/6: TOPOGRAFIA E GEODÉSIA I 
CHS: 4 horas 
CHT: 80 horas 

EMENTA: 

Métodos de levantamentos planimétricos. Estudos e aplicação das 
técnicas de medição de ângulos e distâncias. Geodésia. Reprodução 
geométrica dos levantamentos topográficos e geodésicos em planta a 
partir de cálculos das coordenadas nos diversos planos de referência. 

BIB. BÁSICA: 

BORGES, A. C. Topografia aplicada a engenharia civil volume I. 2. 
ed. São Paulo, SP:  Editora Blucher, 2012. 

CASACA, J. M.; MATOS, J. L.; DIAS, J. M. B. Topografia geral. 4. ed. 
Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2013. 

MACCORMAC, J. C. Topografia. 5. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2007. 
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PERÍODO: 6/10 
DISCIPLINA: 5/6: TOPOGRAFIA E GEODÉSIA I 

BIB. 
COMPLEMENTAR: 

ESPARTEL, L.; Curso de topopgrafia, 9. Ed. Rio de Janeiro, Globo, 
1987. 

BORGES, A. C. Topografia aplicada a engenharia civil - volume 2. 2. 
Ed. Editora Blücher, 2012. 

TULER, M. SARAIVA, S. Fundamentos de topografia. Série Tekne. 2. 
Ed. Editora Bookman, 2014. 

DAIBERT, J.D. Topografia: técnicas e práticas de campo. 2ª ed. São 
Paulo: Érica, 2014.  

TULER,M.; SARAIVA, S. Fundamentos de geodésia e cartografia. 
Porto Alegre: Bookman, 2016.  

 

5.7.6.6 Construção Civil I 

 

PERÍODO: 6/10 
DISCIPLINA: 6/6: CONSTRUÇÃO CIVIL I 
CHS: 2 horas 
CHT: 40 horas 

EMENTA: 

Introdução sobre a indústria da construção civil; Elementos construtivos; 
Instalações Provisórias; Serviço de Descarte; Escavações;Canteiro de 
Obras; Armazenamento e Gerenciamento de Materiais; Locação de 
Obra; Fundações. 

BIB. BÁSICA: 

YAZIGI, Walid. A técnica de edificar. 11. ed. São Paulo, SP: Pini, 
2011. 

AZEREDO, H. A. O edifício até sua cobertura. 2 ed. São Paulo, SP: 
Edgard Blücher, 2008. 

HACHICH, W.; FALCONI, F.F., SAES, J.L., FROTA, R.G.Q, 
CARVALHO, C.S.; NIYAMA, S. Fundações – Teoria e Prática. 2ed. 
São Paulo, SP: Ed. Pini, 2012. 

BIB. 
COMPLEMENTAR: 

BORGES, A. C. Prática das pequenas construções. Volume 1. 9ed. 
São Paulo, SP: Editora Edgard Blücher, 2009. 

BORGES, A. C. Topografia aplicada a engenharia civil volume I. 2. 
ed. São Paulo, SP:  Editora Blucher, 2012. 

SOUZA, U. E. L. Projeto e Implantação do Canteiro. 3ed. São Paulo, 
SP: CTE, 2000. 

MANUAL DE LEGISLAÇÃO ATLAS. Segurança e Medicina do 
Trabalho, vol. 16. 77ed. São Paulo, SP:  Atlas, 2016. 

CHING, F.D.K. Técnicas de construção ilustradas. 4ª ed. Porto 
Alegre: Bookman, 2010. 
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5.7.6.7 Disciplinas do semestre 07/10 

 

Teoria das Estruturas I; Geotecnia I; Construção Civil II; Instalações Prediais 

Hidráulicas e Sanitárias; Topografia e Geodésia II; Estágio Supervisionado I. 

 

5.7.6.8 Teoria das Estruturas I 

 

PERÍODO: 7/10 
DISCIPLINA: 1/6: TEORIA DAS ESTRUTURAS I 
CHS: 4 horas 
CHT: 80 horas 

EMENTA: 

Princípio dos trabalhos virtuais. Método da carga virtual unitária. Cálculo 
de deslocamentos em estruturas isostáticas. Fundamentos do método das 
forças. Método das Forças. Cálculo de Estruturas Hiperestáticas usando o 
método das forças. 

BIB. BÁSICA: 

SORIANO, H. L.; LIMA, S.S. Análise de estruturas: método das forças 
e método dos deslocamentos. 2. ed. Rio de Janeiro, RJ: Ciência 
Moderna, 2006. 

MARTHA, L. F. Análise de estruturas. 1. ed. Rio de Janeiro: Campus-
Elsevier, 2010. 

ALMEIDA, M. C. F. Estruturas isostáticas. São Paulo, SP: Oficina de 
Textos, 2010. 

BIB. 
COMPLEMENTAR: 

SORIANO, H. L. Estática das estruturas. 2. ed. Rio de Janeiro: Ciência 
Moderna, 2012. 

SORIANO, H. L. Análise de estruturas, Vol 2. Rio de Janeiro, RJ: Ciência 
Moderna, 2012. 

KRIPKA, M. Análise estrutural para engenharia civil e arquitetura: 
estruturas isostáticas. 2ª ed. PINI, 2011. 

LEET, K.M.; UANG, C.M.; GILBERT, A.M. Fundamentos da análise 
estrutural. 3ª ed. Porto Alegre: AMGH, 2010.  

McCORMAC, J.C. Análise estrutural: usando métodos clássicos e 
métodos matriciais. Rio de Janeiro: LTC, 2009.  

 

5.7.6.9 Geotecnia I 

 

PERÍODO: 7/10 
DISCIPLINA: 2/6: GEOTECNIA I 
CHS: 4 horas 
CHT: 80 horas 
PERÍODO: 7/10 
DISCIPLINA: 2/6: GEOTECNIA I 

EMENTA: 
Origem, Formação e Composição dos Solos; Estrutura dos Solos; 
Amostragem; Índices Físicos; Classificação; Compactação; Tensões nos 
Solos; Permeabilidade; Percolação. 
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BIB. BÁSICA: 

PINTO, C. S. Curso básico de mecânica dos solos. 3. ed. São Paulo, 
SP: Oficina de Textos, 2006. 

DAS, B. M. Fundamentos da engenharia geotécnica.1. ed.  São Paulo, 
SP: Thomson Learning / Pioneira, 2011. 

CAPUTO, H.P. Mecânica dos solos e suas aplicações – volume 1. 6. 
ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 1988. 
 

BIB. 
COMPLEMENTAR: 

CAPUTO, H. P. Mecânica dos solos e suas aplicações – volume 2. 6. 
ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC,1988. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 
6457: amostras de solo – preparação para os ensaios de 
compactação e caracterização. Rio de Janeiro, RJ: ABNT, 1986. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 
6458:grãos de pedregulho retidos na peneira 4,8mm – determinação 
da massa específica, massa específica aparente e absorção de água.  
Rio de Janeiro, RJ: ABNT, 1984. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 
6459: solo – determinação do limite de liquidez. Rio de Janeiro, RJ: 
ABNT, 1984. 

BODO, B.; JONES, C. Introdução à mecânica dos solos. 1ª ed. Rio de 
Janeiro: LTC, 2017.  

 

5.7.6.10 Construção Civil II 

 

PERÍODO: 7/10 
DISCIPLINA: 3/6: CONSTRUÇÃO CIVIL II 
CHS: 4 horas 
CHT: 80 horas 

EMENTA: 

Fôrmas e Escoramentos (vigas, pilares, lajes, escadas, reservatórios 
etc); Armação; Concretagem; Instalações elétricas e telefônicas; 
Instalações Hidro-sanitárias; Instalações Preventivas; Pisos;  Forros;  
Telhados;  Alvenarias; Bloquetes Estruturais;  Esquadrias;  
Revestimentos;  Acabamentos; Construções Metálicas;  Elevadores;  
Emergências. 

BIB. BÁSICA: 

YAZIGI, Walid. A técnica de edificar. 11. ed. São Paulo, SP: Pini, 2011. 

AZEREDO, H. A. O edifício e seu acabamento. 1 ed. São Paulo, SP: 
Edgard Blücher, 1987. 

AZEREDO, H. A. O edifício até sua cobertura. 2 ed. São Paulo, SP: 
Edgard Blücher, 2008. 
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PERÍODO: 7/10 
DISCIPLINA: 3/6: CONSTRUÇÃO CIVIL II 

BIB. 
COMPLEMENTAR: 

BORGES, A. C. Prática das pequenas construções. Volume 2. 6. ed. 
São Paulo, SP: Editora Edgard Blücher, 2010. 

PINHEIRO, A. C. F.B. Qualidade na Construção Civil. 1ed. São Paulo, 
SP: Editora Érica, 2014. 

TISAKA, Maçahico. Orçamento na construção Civil: consultoria, 
projeto e execução. 2 .ed. São Paulo: Pini, 2011. 

ARAÚJO, J. M. Projeto estrutural de edifícios de concreto armado. 2. 
ed. Rio Grande: Dunas, 2009. 

CREDER, H. Instalações hidráulicas e sanitárias. 6. ed. Rio de 
Janeiro, RJ: LTC, 2012. 

 

5.7.6.11 Instalações Prediais Hidráulicas e Sanitárias 

 

PERÍODO: 7/10 
DISCIPLINA: 4/6: INSTALAÇÕES PREDIAIS HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 
CHS: 4 horas 
CHT: 80 horas 

EMENTA: 

Instalações Prediais de Água Potável; Instalações Prediais de Gás; 
Instalações Prediais de Esgotos Sanitários e de Águas Pluviais; 
Tecnologia dos Materiais de Instalações Hidráulicas e Sanitárias; 
Instalações Especiais; Instalações para Deficientes Físicos; Projeto de 
Instalações; Memorial Descritivo. 

BIB. BÁSICA: 

CREDER, H. Instalações hidráulicas e sanitárias. 6. ed. Rio de 
Janeiro, RJ: LTC, 2012. 

MACINTYRE, A. J. Manual de instalações hidráulicas e sanitárias. 
Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2012. 

BOTELHO, M. H. C.; RIBEIRO JR., G. A. Instalações hidráulicas 
prediais. 3ed. São Paulo, SP: Edgard Blucher, 2010. 

BIB. 
COMPLEMENTAR: 

CAVALIN, Geraldo; GERVELIN, Severino. Instalações Elétricas e 
Prediais. 21. Ed. São Paulo: Ética, 2011. 

MACINTYRE, A. J. Instalações hidraulicas: prediais e industriais. 4. 
ed.  Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2013. 

BRASIL, Ministério. Manual de orientações técnicas para elaboração 
de projeto de melhorias sanitárias domiciliares. Fundação Nacional 
da Saúde, 2003.  

AZEREDO, H. A. O edifício até sua cobertura. 2 ed. São Paulo, SP: 
Edgard Blucher, 2008. 

BORGES, A. C. Prática das pequenas construçõesvol 1. 9 ed. São 
Paulo, SP: Edgard Blucher, 2009. 
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5.7.6.12 Topografia e Geodésia II 

 

PERÍODO: 7/10 
DISCIPLINA: 5/6: TOPOGRAFIA E GEODÉSIA II 
CHS: 4 horas 
CHT: 40 horas 

EMENTA: 
Altimetria; Planialtimetria; Perfil longitudinal; Greide; Terraplanagem;  
Sensoriamento remoto;  Locação de obras;  Controle de obras. 

BIB. BÁSICA: 

BORGES, A. C. Topografia Aplicada a Engenharia Civil, 2.ed São 
Paulo, Editora Edgard BLUCHER, 1977. 

CASACA, J. M.; MATOS, J. L.; DIAS, J. M. B. Topografia Geral. 4.ed Rio 
de Janeiro. LTC, 2007. 

MACCORMAC, J.C. Topografia. 5.ed. Rio de Janeiro. LTC. 2007. 

BIB. 
COMPLEMENTAR: 

ESPARTEL, L.; Curso de topopgrafia, 9. Ed. Rio de Janeiro, Globo, 
1987. 

BORGES, A. C. Topografia aplicada a engenharia civil - volume 2. 2. 
Ed. Editora Blücher, 1999. 

DAIBERT, J.D. Topografia: técnicas e práticas de campo. 2ª ed. São 
Paulo: Érica, 2014.  

TULER,M.; SARAIVA, S. Fundamentos de geodésia e cartografia. 
Porto Alegre: Bookman, 2016.  

PINHEIRO, A.C.F.B.; CRIVELADO, M.; PINHEIRO, R.G.B. Projeto de 
fundações e terraplenagem. São Paulo: Érica, 2015.  

 

5.7.6.13 Estágio Supervisionado I 

 

PERÍODO: 7/10 
DISCIPLINA: 6/6: ESTÁGIO SUPERVISIONADO I 
CHS: 2 horas 
CHT: 40 horas 
EMENTA: Execução de atividades técnicas supervisionadas. 

BIB. BÁSICA: 

MOLITERNO, A. Caderno de Estruturas em Alvenaria e Concreto 
Simples. São Paulo: UCG, 1995. 

BOTELHO, M. H. C.; RIBEIRO JUNIOR, G. A. Instalações Hidráulicas 
Prediais Usando Tubos de PVC e PPR. 3ª Ed. São Paulo: Edgard 
Blucher, 2010. 

CREDER, H. Instalações elétricas. 15ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013.  

BIB. 
COMPLEMENTAR: 

BAÊTA, Fernando da Costa; SATOR, Valmir. Custos de Construções. 
Viçosa: UFV, 2002. 

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

PERÍODO: 7/10 
DISCIPLINA: 6/6: ESTÁGIO SUPERVISIONADO I 

BIB. 
COMPLEMENTAR: 

Anais do 53 Congresso Brasileiro do Concreto – CBC 2011. São Paulo: 
IBRACON, 2011. 

CAVALINI, G.;CAVALINI, S. Instalações elétricas prediais conforme 
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norma NBR 5410:2004. 21ª ed. São Paulo: Érica. 2011  

CARVALHO JÚNIOR, R. Instalações Hidáulicas e o projeto de 
arquitetura. 9ª ed. São Paulo: Ed. Blucher, 2015. 

 

5.7.7 Disciplinas do semestre 08/10 

 

Teoria das Estruturas II; Estruturas de Concreto I; Geotecnia II; Transporte e 

Logística; Saneamento Básico e Tratamento de Resíduos; Estruturas de Madeira; 

Estágio Supervisionado II. 

 

5.7.7.1 Teoria das Estruturas II 

 

PERÍODO: 8/10 
DISCIPLINA: 1/7: TEORIA DAS ESTRUTURAS II 
CHS: 4 horas 
CHT: 80 horas 

EMENTA: 

O método dos deslocamentos – MD: formulação e mecanismo geral de 
utilização. Aplicações do MD a estruturas sem deslocabilidades externas. 
MD aplicado a estruturas com deslocabilidades externas. Casos 
particulares: Estruturas simétricas. Estruturas planas. 

BIB. BÁSICA: 

SORIANO, H. L.; LIMA, S.S. Análise de estruturas: método das forças 
e método dos deslocamentos. 2. ed. Rio de Janeiro, RJ: Ciência 
Moderna, 2006. 

MARTHA, L. F. Análise de estruturas. 1. ed. Rio de Janeiro: Campus-
Elsevier, 2010. 

ALMEIDA, M. C. F. Estruturas isostáticas. São Paulo, SP: Oficina de 
Textos, 2010. 

BIB. 
COMPLEMENTAR: 

SORIANO, H. L. Estática das estruturas. 2. ed. Rio de Janeiro: Ciência 
Moderna, 2012. 

SORIANO, H. L. Análise de estruturas, Vol 2. Rio de Janeiro, RJ: 
Ciência Moderna, 2012. 

KRIPKA, M. Análise estrutural para engenharia civil e arquitetura: 
estruturas isostáticas. 2ª ed. PINI, 2011. 

LEET, K.M.; UANG, C.M.; GILBERT, A.M. Fundamentos da análise 
estrutural. 3ª ed. Porto Alegre: AMGH, 2010.  

PERÍODO: 8/10 
DISCIPLINA: 1/7: TEORIA DAS ESTRUTURAS II 

BIB. 
COMPLEMENTAR: 

McCORMAC, J.C. Análise estrutural: usando métodos clássicos e 
métodos matriciais. Rio de Janeiro: LTC, 2009.  

 

5.7.7.2 Estruturas de Concreto I 

 

PERÍODO: 8/10 
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DISCIPLINA: 2/7: ESTRUTURAS DE CONCRETO I 
CHS: 4 horas 
CHT: 80 horas 

EMENTA: 
Características e Propriedades do Concreto e do Aço. Estudo das 
Ações. Dimensionamento de Lajes Maciças. Dimensionamento e 
Detalhamento de Vigas à Flexão e Cisalhamento. 

BIB. BÁSICA: 

ARAÚJO, J. Curso de concreto armado, vol. 4.3. ed. Rio Grande: 
Dunas, 2010. 

CARVALHO, R. C.; FIGUEIREDO FILHO, J. R. Cálculo e 
detalhamento de estruturas usuais de concreto armado: segundo a 
NBR 6118: 2003. 3. ed. São Carlos: EdUFSCar, 2009. 

BOTELHO, M. H. C. Concreto armado eu te amo, 2ed. São Paulo, SP: 
Edgar Blucher. 2011.  

BIB. 
COMPLEMENTAR: 

ARAÚJO, J. M. Projeto estrutural de edifícios de concreto armado. 
2. ed. Rio Grande: Dunas, 2009. 

ADÃO, F. X.; HEMERLY, A. C. Concreto Armado Novo Milênio - 
Cálculo Prático e Econômico. 2. ed. São Paulo, SP: Interciência, 
2010.  

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6118: 
Projeto de estruturas de concreto: procedimento. Rio de Janeiro, 
RJ: ABNT, 2003.  

BORGES, A.N. Curso prático de cálculo em concreto armado. São 
Paulo, SP: Imperial Milênio, 2010.  

CARVALHO, R.C.; PINHEIRO, L.M. Cálculo e detalhamento de 
estruturas usuais de concreto armado. 2ª ed. PINI, 2013.  

 

5.7.7.3 Geotecnia II 

 

PERÍODO: 8/10 
DISCIPLINA: 3/7: GEOTECNIA II 
CHS: 4 horas 
CHT: 80 horas 

EMENTA: 

Introdução ao Estudo de Solos Moles, Teoria do adensamento; 
Resistência ao cisalhamento dos solos; Resistência das areias; 
Resistência das argilas; Critério de resistência; Estabilidade de taludes; 
Estados de equilíbrio; Tipos de sondagens; Sondagens SPT; Introdução 
ao estudo dos solos não saturados. 

PERÍODO: 8/10 
DISCIPLINA: 3/7: GEOTECNIA II 

BIB. BÁSICA: 

Pinto, C.S., Curso básico de mecânica dos solos. Oficina de Textos, 
3. ed., 2006. 

Caputo, H.P., Mecânica dos solos e suas aplicações – VOLUME 2. 
LTC, 6. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 1988. 

Das, B.M.; Fundamentos da engenharia geotécnica.Thomson 
Learning/Pioneira, 1. ed., 2006.  
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BIB. 
COMPLEMENTAR: 

Caputo, H.P., Mecânica dos solos e suas aplicações – VOLUME 1. 
LTC, 6. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 1988. 

Caputo, H.P., Mecânica dos solos e suas aplicações – VOLUME 3. 
LTC, 6ª Ed., 1988. 

CRAIG, R. F., Mecânica dos Solos, Oitava Edição, LTC, 2014, Rio de 
Janeiro. 

HACHICH, W.; FALCONI, F.F., SAES, J.L., FROTA, R.G.Q, 
CARVALHO, C.S.; NIYAMA, S. Fundações – Teoria e Prática. 2ed. 
São Paulo, SP: Ed. Pini, 2012. 

SANTOS, P.R.C.; DAIBERT, J.D. Análise dos solos. 1ª ed. São Paulo: 
Érica, 2014.  

 

5.7.7.4 Transporte e Logística 

 

PERÍODO: 8/10 
DISCIPLINA: 4/7: TRANSPORTE E LOGÍSTICA 
CHS: 2 horas 
CHT: 40 horas 

EMENTA: 

Organização e Componentes de Sistemas de Transportes; Veículos; Vias 
de Transporte; Fluxo de Veículos; Controle do Fluxo de Veículos; Pólos 
Geradores de Tráfego (PGTs); Geração de Viagens; Distribuição e 
Alocação de Viagens; Estacionamentos; Teoria das Filas; Simuladores de 
Tráfego; Introdução à Logística Operacional; Gestão de Estoques;   
Armazenagem; Planejamento, Programação e Controle da Produção;  
Administração de Compras; Custos Logísticos; Distribuição;  
Embalagens;  Transportes; O SCM - Supply Chain Management;  Plano 
Logístico Para a Construção Civil. 

BIB. BÁSICA: 

VIEIRA, H.F.; Logística aplicada a construção civil. PINI, 1ª Ed., 2006. 

CAIXETA-FILHO, José Vicente; GAMEIRO, Augusto Hauber. Sistemas 
de gerenciamento de transporte: modelagem matemática. São Paulo: 
Atlas, 2001. Vários autores.  

PERÍODO: 8/10 
DISCIPLINA: 4/7: TRANSPORTE E LOGÍSTICA 

BIB. BÁSICA: 
CAIXETA-FILHO, José Vicente; MARTINS, Ricardo 
Silveira.Gestãologística do transporte de cargas.1. ed. – 12. reimpr. – 
São Paulo: Atlas, 2014. . 

BIB. 
COMPLEMENTAR: 

ALVARENGA, A.C., NOVAES, A.G.N.; Logística aplicada. Edgard 
Blucher, 3ª Ed., 2000. 

PORTUGAL, L.S.; Simulação de tráfego: conceitos e técnicas de 
modelagem. Interciência, 1ª Ed., 2005. 

CASTIGLIONI, J.A.M.; PIGOZZO, L. Transporte e distribuição. 1ªed. 
São Paulo: Érica, 2014.  

WANKE, P.F. Logística e transporte de cargas no Brasil: 
produtividade e eficiência no século XXI. São Paulo: Atlas, 2010.  
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WANKE, P. Gestão de estoques na cadeia de suprimentos: divisões 
e modelos quantitativos. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2011.  

 

5.7.7.5 Saneamento Básico e Tratamento de Resíduos 

 

PERÍODO: 8/10 
DISCIPLINA: 5/7: SANEAMENTO BÁSICO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS 
CHS: 4 horas 
CHT: 80 horas 

EMENTA: 

Medições de Vazão; Qualidade da água; Lixo;  Esgoto; Sistema de 
Esgoto; Unidades do Sistema de Esgoto; Oxigênio diluído na Água e 
sua Importância (DBO e DQO); Opções de Tratamento; Cursos D´água 
Receptores; Controle de Odores; Controle de Vetores e Zoonoses; 
Situações de Emergência. Resíduos das Estações de Tratamento de 
Água; Tratamento dos Lodos;  Propriedades Físicas do Lodo;  
Adensamento;  Métodos de Desidratação Mecânica;  Métodos não 
Mecânicos de Desidratação;  Propriedades Reológicas - Transporte de 
Lodo;  Disposição Final dos Lodos;  Recuperação de Coagulantes. 

BIB. BÁSICA: 

MACEDO, J. A. B. Águas & águas. Belo Horizonte, MG: CRQ, 2007. 

CAVALCANTI, J.E.W.A.; Manual de tratamento de efluentes 
industriais, engenho editora técnica Ltda.-2009. 

PHILIPPI JUNIOR, A. Saneamento, saúde e ambientes- fundamentos 
para o desenvolvimento sustentável. São Paulo, SP: Manole, 2005. 

RICHTER, C. A.; AZEVEDO NETO, J. M. Tratamento de água: 
tecnologia atualizada. Edgard Blucher, 2003.  

PERÍODO: 8/10 
DISCIPLINA: 5/7: SANEAMENTO BÁSICO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS 

BIB. 
COMPLEMENTAR: 

SPERLING, M.V., Introdução à qualidade da água e ao Tratamento 
de Esgoto, vol I, 3.ed, Departamento de Engenharia Sanitária e 
Ambiental, UFMG, Belo Horizonte, 2005. 

CRUZ, H, M. Análise Microbiológicos E Físico Químicas, Conceitos 
Para Gestão Ambiental, ED. ÉRICA, 2014. 

BARBOSA, R. P.; IBRAHIN,F.I. ResiduosSolidos - Impactos, Manejo 
E Gestão Ambiental. ed. Érica, 2014.  

LEME, Edson José de Arruda. Manual prático de tratamento de águas 
residuais. São Carlos: Ícone, 2010. 

SHAMMAS, N.K.; WANG, L.K. Abastecimento de água e remoção de 
resíduos. 3ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013.  

 

5.7.7.6 Estruturas de Madeira 

 

PERÍODO: 8/10 
DISCIPLINA: 6/7: ESTRUTURAS DE MADEIRA 
CHS: 4 horas 
CHT: 80 horas 

EMENTA: A Madeira e as Propriedades Estruturais; Dimensionamento de Peças 
de Madeira (Tração, Flexão, Torção); Ligações em Estruturas de 
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Madeira; Flambagem em Peças de Madeira. 

BIB. BÁSICA: 

CALIL JR, C.; LHAR, F.A.R.; DIAS, A.A. Dimensionamento de 
elementos estruturais de madeira. São Paulo,SP: Editora Manole, 
2002. 

MOLITERNO, A. Projeto de telhados em estruturas de madeira. 4ª 
ed. São Paulo: Editora Edgar Blücher, 2010. 

REBELLO, C. P., Yopanan. Estruturas de aço, concreto e madeira. 
São Paulo: Thompson, 2006. 

BIB. 
COMPLEMENTAR: 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 7190: 
Projeto de estruturas de madeira. Rio de Janeiro, RJ: ABNT, 1997. 

GESUALDO, F. A. R. - Estruturas de madeira – Notas de aula. 
Universidade Federal de Uberlândia, 2003. 

MARTHA, L.F. Análise de estruturas: conceitos e métodos básicos. 
Ciência Moderna, 2010. 

PFEIL, W.; PFEIL, M. Estruturas de madeira: dimensionamento 
segundo a norma brasileira NBR 7190/07 e critérios das normas 
norte-americana NDS e europeia EUROCODE5. 6ªed. Rio de Janeiro: 
LCT, 2017.  

SALGADO, J.C.P. Estruturas na construção civil. 1ª ed. São Paulo: 
Érica, 2014.  

 

5.7.7.7 Estágio Supervisionado II 

 

PERÍODO: 8/10 
DISCIPLINA: 7/7: ESTÁGIO SUPERVISIONADO II 
CHS: 2 horas 
CHT: 40 horas 
EMENTA: Execução de atividades técnicas supervisionadas. 

BIB. BÁSICA: 

MOLITERNO, A. Caderno de Muros de Arrimo. 2. Ed. São Paulo: 
Edgard Blucher, 1994. 

GERSCOVICH, D. M. S. Estabilidade de taludes. São Paulo: Oficina 
de textos, 2012. 

BORGES, Alberto de Campos. Prática das pequenas construções.Vol 
1. 9. ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2009. 

BIB. 
COMPLEMENTAR: 

COSTA, W. D. Geologia de Barragens. 1. Ed. São Paulo: Oficina de 
Textos, 2012. 

BORGES, A. C. Prática das pequenas construções. Vol 2. 6ª ed. São 
Paulo: Edgard Blucher, 2010. 

MOLITERNO, A. Caderno de estrutura em alvenaria e concreto 
simples. Edgard Blucher, 1995. 

MOLITERNO, A. Projeto de telhados em estruturas de madeira. 4ª 
ed. São Paulo: Editora Edgar Blücher, 2010. 

BUDHU, M. Fundações e estruturas de contenção. 1ª ed. Rio de 
Janeiro: LTC, 2013.  
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5.7.8 Disciplinas do semestre 09/10 

 

Estruturas de Concreto II; Fundações; Estruturas Metálicas; Projeto de Vias; 

Trabalho de Conclusão de Curso I (TCC I); Estágio Supervisionado III. 

 

5.7.8.1 Estruturas de Concreto II 

 

PERÍODO: 9/10 
DISCIPLINA: 1/6: ESTRUTURAS DE CONCRETO II 
CHS: 4 horas 
CHT: 80 horas 

EMENTA: 

Dimensionamento e detalhamento de pilares sob flexão normal 
composta e oblíqua. Dimensionamento e detalhamentos de vigas à 
torção. Dimensionamento e detalhamento de escadas. 
Dimensionamento e detalhamento de marquises e sacadas. 
Dimensionamento e detalhamento de vigas parede. Dimensionamento e 
detalhamento de reservatórios. 

PERÍODO: 9/10 
DISCIPLINA: 1/6: ESTRUTURAS DE CONCRETO II 

BIB. BÁSICA: 

ARAÚJO, J. Curso de concreto armado, vol. 4. 3. ed. Rio Grande: 
Dunas, 2010.  

ARAÚJO, J. M. Projeto estrutural de edifícios de concreto armado. 
2. ed. Rio Grande: Dunas, 2009. 

BOTELHO, M. H. C.Concreto armado eu te amo, vol 2. São Paulo, 
SP: Edgar Blucher. 

BIB. 
COMPLEMENTAR: 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6118: 
Projeto de estruturas de concreto: procedimento. Rio de Janeiro, 
RJ: ABNT, 2003. 

ADÃO, F. Xavier; HEMERLY, A. C. Concreto Armado Novo Milênio - 
Cálculo Prático e Econômico. 2. ed. São Paulo, Interciência, 2010. 

BORGES, A. N. Curso prático de cálculo em concreto armado. São 
Paulo, SP: Imperial Novo Milênio (Ao Livro Técnico), 2010. 

CARVALHO, R. C.; PINHEIRO, L. M..Cálculo e detalhamento de 
estruturas usuais de concreto armado, Volume 2. São Paulo, SP: 
PINI, 2009. 

SALGADO, J.C.P. Estruturas na construção civil. 1ª ed. São Paulo: 
Érica, 2014.  

 

5.7.8.2 Fundações 

 

PERÍODO: 9/10 
DISCIPLINA: 2/6: FUNDAÇÕES 
CHS: 4 horas 
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CHT: 80 horas 

EMENTA: 

Projeto de Fundações; Investigação do Subsolo; Capacidade de Carga 
de Fundações Superficiais; Cálculo de Recalques; Interação Solo-
Fundação; Sapatas Corridas; Blocos e Sapatas; Vigas e Grelhas; 
Radiers; Estudo das Fundações Profundas; Dimensionamento de 
Estacas; Dimensionamento de Tubulões; Processos Construtivos de 
Tubulões a Céu Aberto e a Ar Comprimido; Projetos Básicos. 

BIB. BÁSICA: 

HACHICH, W.; FALCONI, F.F., SAES, J.L., FROTA, R.G.Q, CARVALHO, 
C.S.; NIYAMA, S. Fundações – Teoria e Prática. São Paulo, SP: Ed. 
Pini, 1996. 

ALONSO, U. R. Previsão e Controle das Fundações. São Paulo, SP: 
Edgard Blucher, 1991. 

VELLOSO, D. A.; LOPES, F. R. Fundações: critérios de projeto, 
investigação do subsolo, fundações superficiais.2ª ed. São Paulo, 
SP: Oficina de Textos, 2011. 

PERÍODO: 9/10 
DISCIPLINA: 2/6: FUNDAÇÕES 

BIB. 
COMPLEMENTAR: 

ALONSO, U. R. Exercícios de fundações. São Paulo, SP:  Edgard 
Blucher, 2010. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 
6122:Projeto e Execução de Fundações. Rio de Janeiro, RJ: 2010. 

CINTRA, J. C. A. et alli. Tensão Admissível em Fundações Diretas. 
São Carlos, 2003. Rima Editora. 

BUDHU, M. Fundações e estruturas de contenção. 1ª ed. Rio de 
Janeiro: LTC, 2013.  

PINHEIRO, A.C.F.B.; CRIVELADO, M.; PINHEIRO, R.G.B. Projeto de 
fundações e terraplenagem. São Paulo: Érica, 2015.  

 

5.7.8.3 Estruturas Metálicas 

 

PERÍODO: 9/10 
DISCIPLINA: 3/6: ESTRUTURAS METÁLICAS 
CHS: 4 horas 
CHT: 80 horas 

EMENTA: 

Fabricação e Composição do Aço Estrutural;  Dimensionamento à 
Tração; Ligações com Conectores;Ligações com Soldas; 
Dimensionamento à Compressão; Flambagem; Flexocompressão e 
Flexotração;  Vigas em Treliças;  Ligações – Apoios;  Vigas Mistas;  
Análise Estrutural em Regime Plástico 

BIB. BÁSICA: 

PFEIL, W.; PFEIL, M. Estruturas de aço. Rio de Janeiro, RJ: Livros 
Técnicos e Científicos - LTC, 2007. 

REBELLO, C. P., Yopanan. Estruturas de aço, concreto e madeira. 
São Paulo: Thompson, 2006. 

DIAS, L.A.M. Estrutura de aço: conceitos, técnicas e linguagem. 
8ªed. Zigurate, 2011. 
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BIB. 
COMPLEMENTAR: 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 
14762/2001: Dimensionamento de estruturas de aço constituídas de 
perfis formados a frio. Rio de Janeiro, ABNT: 2001. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 8800: 
Projeto de estruturas de aço e de  estruturas mistas de aço e 
concreto de edifícios. Rio de Janeiro, ABNT: 2008. 

SILVA, P.; PANNONI, F.D. Estrutura de aço para edifícios: aspectos 
tecnológicos e de concepção. Blucher, 2010. 

PINHEIRO, A.C.F.B. Estruturas metálicas: cálculos, detalhes, 
exercícios e projetos. Blucher, 2005. 

SANTOS, G.A. Tecnologia dos materiais metálicos: propriedades, 
estruturas e processos de obtenção. São Paulo: Érica, 2015.  

 

 

5.7.8.4 Projeto de Vias 

 

PERÍODO: 9/10 
DISCIPLINA: 4/6: PROJETO DE VIAS 
CHS: 4 horas 
CHT: 80 horas 

EMENTA: 

A Organização do Setor Rodoviário; A Rodovia; Traçado de Estradas; 
Elementos Básicos do Projeto; Tipos de Curvas; Seção Transversal; 
Perfil Longitudinal; Projeto de Terraplenagem; Distância de visibilidade; 
Elementos Altimétricos; Sinalização Básica;IntroduçãoàsIdéias de 
Pavimentação; Nomenclaturas; Tipos; Camadas; Bases Classificatórias 
das Estruturas de Pavimentos; Materiais de Insumo; Materiais 
Preparados; Resistência, Elasticidade e Viscoelasticidade dos Materiais; 
Processos Construtivos e Equipamentos Utilizáveis; Processos de 
Degradação dos Pavimentos Associados ao Tráfego e ao Clima; 
Interação Carga-Estrutura e Teorias de Análise de Camadas; 
Consideração do Tráfego Misto Rodoviário e Urbano em Projetos de 
Pavimentos; Dimensionamento de Pavimentos Asfálticos; Avaliação 
Estrutural de Pavimentos Asfálticos; Reforços Estruturais Para 
Pavimentos Asfálticos; Análise Mecanicista de Estruturas de Pavimentos 
Com a Teoria de Sistemas de Camadas Elásticas. 

BIB. BÁSICA: 

BERNUCCI, L. B.; MOTTA, L. M. G.; CERATTI, J. A. P.; SOARES, J. B. 
S. Pavimentação asfáltica: formação básica para engenheiros. Rio 
de Janeiro, RJ: PETROBRAS: ABEDA, 2006. 

OLIVEIRA. P. O.; PIMENTA, C.R.T. Projeto Geométrico de Rodovias: 
Rima, 2005. 

SENÇO, W. Manual de técnicas de pavimentação, volumes 1 e 2. São 
Paulo, SP: Pini, 1997. 

PINTO, S.; PINTO, I.E. Pavimentação asfáltica: conceitos 
fundamentais sobre materiais e revestimentos asfálticos. 1ª ed. Rio 
d Janeiro: LTC, 2015.  

BIB. 
COMPLEMENTAR: 

PORTUGAL, L.S. Simulação de tráfego: conceitos e técnicas de 
modelagem. Interciência, 2005. 

CAPUTO, H.P. Mecânica dos solos e suas aplicações: fundamentos. 
6ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 



121 

 

PENN, M.R.; PARKER, P.J. Introdução à infraestrutura: para 
engenharia civil e ambiental. 1ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.  

PINHEIRO, A.C.F.B.; CRIVELARDO, M. Tecnologia de obras e 
infraestrutura. 1ªed. São Paulo: Érica, 2014.  

CAPUTO, H.P.; CAPUTO, A.N.; RODRIGUES, J.M.A. Mecânica dos 
solos e suas aplicações: mecânica das rochas, fundações e obras 
de terra. Vol 2. 7ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.  

 

5.7.8.5 Trabalho de Conclusão De Curso I (TCC I) 

 

PERÍODO: 9/10 
DISCIPLINA: 5/6: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I (TCC I) 
CHS: 2 horas 
CHT: 40 horas 

EMENTA: 
Elaboração de um trabalho sobre algum tema da engenharia civil, 
definido pela coordenação e pelo docente-supervisor. 

BIB. BÁSICA: 

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6ed. São Paulo, 
SP: Atlas, 2011. 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 23 ed. São 
Paulo, SP: Cortez , 2007. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: 
Informação e documentação - Trabalhos acadêmicos – 
Apresentação. Rio de Janeiro, RJ: ABNT, 2011. 

BIB. 
COMPLEMENTAR: 

BRANDÃO, Carlos R. Pesquisa participante. São Paulo, SP: 
Brasiliense, 2006. 

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5ed. São Paulo, SP: 
Atlas, 2010. 

SALOMON, D.V. Como fazer uma monografia. 12. ed. rev São Paulo, 
SP: Martins Fontes, 2010. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520: 
Informação e documentação - Citações em documentos - 
Apresentação. Rio de Janeiro, RJ: ABNT, 2002. 

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Metodologia científica. 6ed. São 
Paulo, SP: Atlas, 2011. 

 

5.7.8.6 Estágio Supervisionado III 

 

PERÍODO: 9/10 
DISCIPLINA: 6/6: ESTÁGIO SUPERVISIONADO III 
CHS: 4 horas 
CHT: 80 horas 
EMENTA: Execução de atividades técnicas supervisionadas. 

BIB. BÁSICA: 

CHING. F. D. K.; ADAMS, C. Técnicas de Construção Ilustradas. 4ed. 
Porto Alegre: Bookman, 2010. 

CALLISTER JUNIOR, William D. Fundamentos da Ciência e 
engenharia de materiais: uma abordagem integrada. 2. Ed. Rio de 
Janeiro. LTC – Livros Técnicos Científicos, 2011. 
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YAZIGI, Walid. A técnica de edificar. 11 ed. São Paulo: Pini, 2011. 

PERÍODO: 9/10 
DISCIPLINA: 6/6: ESTÁGIO SUPERVISIONADO III 

BIB. 
COMPLEMENTAR: 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. NBR 6123: 
Forças devidas ao vento em edificações. Rio de Janeiro: ABNT, 
1990. 

CONFEA – CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA 
E AGRONOMIA. Código de Ética Profissional da Engenharia, 
Arquitetura, da Agronomia, da Geologia, da Geografia e da 
Meteorologia. Disponível em < http://www.confea.org.br/ >, 5p, 6 de 
novembro de 2002. Acesso em 10 de abril de 2011. 

CONFEA – CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA 
E AGRONOMIA. Discrimina atividades das diferentes modalidades 
profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomias. Resolução 
218 de 29 de junho de 1973.  

BRASIL. Legislação Federal – Estágio. Dispões sobre estágio de 
estudantes. Lei 11.788, 7p., de 25 de setembro de 2008. 

HACHICH,W.Fundações: teoria e prática. 2ª ed. PINI, 2012. 

 

 

5.7.9 Disciplinas do semestre 10/10 

 

Projetos Estruturais; Ética Profissional e Segurança do Trabalho; Planejamento e 

Orçamento de Obras; Trabalho de Conclusão de Curso II (TCC II), Pontes; Estágio 

Supervisionado IV. 

 

5.7.9.1 Projetos Estruturais 

 

PERÍODO: 10/10 
DISCIPLINA: 1/6: PROJETOS ESTRUTURAIS 
CHS: 4 horas 
CHT: 80 horas 

EMENTA: Desenvolvimento de um projeto estrutural completo de um Edifício. 

BIB. BÁSICA: 

ARAÚJO, JOSÉ MILTON Curso de Concreto. Vols 1 a 4.Rio Grande, 
RS, Editora Dunas, 2a. Edição 2010.  

CARVALHO R. CHUST & FIGUEIREDO FILHO, J. R. Cálculo e 
Detalhamento de Estruturas Usuais de Concreto armado, Editora da 
UFSCar, São Carlos, vol I 2ª. Ed. 2009. Vol II, 2009 E. PINI 

ARAÚJO, JOSÉ MILTON Projeto estrutural de edifícios Rio Grande, 
RS, Editora Dunas, 2a. Edição 2009 

BIB. 
COMPLEMENTAR: 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Projeto de 
estruturas de concreto,NBR 6118. Rio de janeiro, 2003. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Cargas para o 
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cálculo de estruturas de edificações,NBR 6120. Rio de Janeiro, 1980. 

CARVALHO, R.C E FIGUEIREDO F.J.R. Cálculo e Detalhamento de 
Estruturas usuais de Concreto Armado segundo a NBR 6118, 2 ed, 
ESUFSCar, São Carlos,2009. 

PERÍODO: 10/10 
DISCIPLINA: 1/6: PROJETOS ESTRUTURAIS 

BIB. 
COMPLEMENTAR: 

ADÃO, F. Xavier; HEMERLY, A. C. Concreto Armado Novo Milênio - 
Cálculo Prático e Econômico. 2. ed. São Paulo, Interciência, 2010. 

SALGADO, J.C.P. Estruturas na construção civil. 1ª ed. São Paulo: 
Érica, 2014.  

 

5.7.9.2 Ética Profissional e Segurança do Trabalho 

 

PERÍODO: 10/10 
DISCIPLINA: 2/6: ÉTICA PROFISSIONALSEGURANÇA DO TRABALHO 
CHS: 2 horas 
CHT: 40 horas 

EMENTA: 

Introdução ao Estudo do Direito; Moral e Ética; Atribuições Profissionais 
Legais; Sistema CREAs/CONFEA; Noções de Engenharia de 
Segurança do Trabalho; Normas Regulamentadoras do Ministério do 
Trabalho e Emprego; Planos de Segurança (PPRA, PCMSO, PARA, 
PAE); Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho 
(CIPA); Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva (EPIs e EPCs); 
Mapas de Risco; O Código de Defesa do Consumidor e a Engenharia 
Civil; Perícias em Engenharia. 

BIB. BÁSICA: 

BENITE, A. G. Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde no 
Trabalho.  São Paulo-SP, Nome da Rosa, 2004. 

NALINI, J.R. Ética geral e profissional. 9ª ed. Revista dos Tribunais, 
2012.  

SÁ, A.L. Ética profissional. 9ª ed. Atlas, 2010.  

BIB. 
COMPLEMENTAR: 

CONFEA – CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA 
E AGRONOMIA. Código de Ética Profissional da Engenharia, 
Arquitetura, da Agronomia, da Geologia, da Geografia e da 
Meteorologia. Disponível em < http://www.confea.org.br/ >, 5p, 26 de 
novembro de 2002. 

ZÓCCHIO, Alvaro, Prática da Prevenção de Acidentes - ABC da 
Segurança do Trabalho, São Paulo, 1ª ed. Ed. ATLAS S.A., 1996. 

MANUAL DE LEGISLAÇÃO ATLAS. Segurança e Medicina do 
Trabalho. 78. ed. São Paulo, SP:  Atlas, 2017. 

PAOLESCHI, B. CIPA: guia prático de segurança do trabalho. 1ª ed. 
São Paulo: Érica, 2009.  

BARBOSA FILHO, A.N. Segurança do trabalho na construção civil. 
São Paulo: Atlas, 2015.  

 

5.7.9.3 Planejamento e Orçamento de Obras 
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PERÍODO: 10/10 
DISCIPLINA: 3/6: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DE OBRAS 
CHS: 4 horas 
CHT: 80 horas 

EMENTA: 

Definições. Equipe de Projeto. O Gerente do Projeto. Importância do 
planejamento. Ciclo de vida doprojeto. Ciclo PDCA. Estrutura analítica 
do projeto. Duração das atividades. Precedência. Diagrama de rede 
(PERT/CPM). Caminho crítico. Folgas. Cronograma. Recursos. Curva S. 
Indicadores de produtividade. Graus de orçamento. Levantamento de 
quantidades. Composição de custos. Custos diretos de materiais, mão-
de-obra e equipamentos. Custos indiretos da obra e da administração. 
Curva ABC de insumos e serviços. Lucros e impostos. Preço de venda e 
BDI. Licitações e contratos. 

BIB. BÁSICA: 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 12721: 
Avaliação de custos unitários e preparo de orçamento de 
construção para incorporação de edifícios em condomínio. Rio de 
Janeiro, RJ: ABNT, 2011. 

MATTOS, A. D. Planejamento e controle de obras. São Paulo, SP: 
PINI, 2010. 

BEZERRA DA SILVA,M.Manual do BDI. São Paulo. Edgard Blucher, 
2005.  

BIB. 
COMPLEMENTAR: 

CARDOSO, R. S. Orçamento de obras em foco. 2ed.  São Paulo, SP: 
PINI, 2011. 

GOLDMAN, P. Introdução ao planejamento e controle de custos na 
construção civil brasileira. 4. ed.. São Paulo, SP: PINI. 2004. 

MATOS, A. D. Como preparar orçamentos de obras. São Paulo, SP: 
PINI, 2006. 

TCPO - Tabela de composição de preços para orçamentos.14ed.  
São Paulo, SP: PINI, 2012. 

TISAKA, M. Orçamento na Construção Civil: consultoria, projeto e 
execução. 2ed. São Paulo, PINI, 2011. 

 

5.7.9.4 Trabalho de Conclusão De Curso II (TCC II) 

 

PERÍODO: 10/10 
DISCIPLINA: 4/6: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II (TCC II) 
CHS: 2 horas 
CHT: 40 horas 

EMENTA: 
Elaboração de um trabalho sobre algum tema da engenharia civil, 
definido pela coordenação e pelo docente-supervisor. 

BIB. BÁSICA: 

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6ed. São Paulo, 
SP: Atlas, 2011. 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 23 ed. São 
Paulo, SP: Cortez , 2007. 

PERÍODO: 10/10 
DISCIPLINA: 4/6: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II (TCC II) 

BIB. BÁSICA: 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: 
Informação e documentação - Trabalhos acadêmicos – 
Apresentação. Rio de Janeiro, RJ: ABNT, 2011.  
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BIB. 
COMPLEMENTAR: 

BRANDÃO, Carlos R. Pesquisa participante. São Paulo, SP: 
Brasiliense, 2006. 

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5ed. São Paulo, SP: 
Atlas, 2010. 

SALOMON, D.V. Como fazer uma monografia. 12. ed. rev São Paulo, 
SP: Martins Fontes, 2010. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520: 
Informação e documentação - Citações em documentos - 
Apresentação. Rio de Janeiro, RJ: ABNT, 2002. 

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Metodologia científica. 6ed. São 
Paulo, SP: Atlas, 2011. 
 

 

5.7.9.5 Pontes 

 

PERÍODO: 10/10 
DISCIPLINA: 5/6: PONTES 
CHS: 4 horas 
CHT: 80 horas 

EMENTA: 
Análises e concepções de pontes. Carregamentos permanentes e 
acidentais. Linhas de influência dos esforços. Dimensionamento e 
detalhamento dos elementos estruturais de uma ponte. 

BIB. BÁSICA: 

FREITAS, M. Infra-estrutura de Pontes de Vigas: Distribuição de 
ações horizontais; método geral de cálculo. São Paulo, SP: Edgard 
BlücherLtda, 2001. 

MARCHETTI, O. Pontes de concreto armado.1.ª Ed., São Paulo, SP: 
Edgard BlücherLtda, 2008. 

SORIANO, H. L.; LIMA, S. S. Análise das estruturas – Método das 
Forças e Método dos Deslocamentos. 2.ª ed., Rio de Janeiro, RJ: 
Editora Ciência Moderna Ltda., 2006. 

BIB. 
COMPLEMENTAR: 

ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 
7187: Projeto de pontes de concreto armado e de concreto 
protendido – Procedimento. Rio de Janeiro, RJ: ABNT, 2003. 

ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 
7188: Carga móvel em ponte rodoviária e passarela de pedestre. Rio 
de Janeiro, RJ: ABNT, 1984. 

ADÃO, F.X.; HEMERLY, A.L. Concreto armado: novo milênio cálculo 
prático e econômico. 2ª ed. Internciência, 2010. 

NEVILLE, A.M.; BROOKS, J.J. Tecnologia do concreto. 2ª ed. Porto 
Alegre: Bookman, 2013.  

PERÍODO: 10/10 
DISCIPLINA: 5/6: PONTES 

BIB. 
COMPLEMENTAR: 

LEET, K.M. UANG, C.M.; GILBERT, A.M. Fundamentos da análise 
estrutural. 3ª ed. Porto Alegre: AMGH, 2010.  
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5.7.9.6 Estágio Supervisionado IV 

 

PERÍODO: 10/10 
DISCIPLINA: 6/6: ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV 
CHS: 4 horas 
CHT: 80 horas 

EMENTA: Execução de atividades técnicas supervisionadas. 

BIB. BÁSICA: 

BEZERRA DA SILVA, M. Manual de BDI. São Paulo: Edgard Blucher, 
2005. 

MATTOS, A. D. Como preparar orçamento de obras. São Paulo: Pini, 
2006.  

MUDRIK, C. Caderno de Encargos Volume 1. 2 ed revista e 
ampliada. São Paulo: Edgard Blucher, 2006. 

BIB. 
COMPLEMENTAR: 

SALGADO, Júlio. Técnicas e práticas construtivas para edificar. 3ed. 
São Paulo: Érica, 2014. 

GOMIDE, T. L. F.; FAGUNDES, J. C. P. ; GULLO, M. A. Normas 
Técnicas para Engenharia Diagnóstica em Edificações. São Paulo: 
Pini, 2009. 

MEDEIROS, J. S. Construção – 101 perguntas e respostas: dicas de 
projetos, materiais e técnicas. São Paulo: Manole, 2013. 

BUENO, B. S.; COSTA, Y. D. J. Dutos enterrados: aspectos 
geotécnicos. 2 ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2012. 

ANTAS; VIEIRA; GONÇALO E LOPES. Estradas – projeto geométrico 
e terraplenagem. São Paulo: Interciência, 2010.  

 

 

5.8 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

 

O estágio supervisionado poderá ocorrer de três formas regulamentadas 

pela IES e divulgadas pela coordenação:  

1) Com atividades desenvolvidas dentro do IAESup;  

2) Com atividades desenvolvidas fora do IAESupe não vinculadas a 

empresas (vinculadas apenas à IES); 

3) Com atividades vinculadas a alguma empresa, ocorrendo em horário 

comercial. 

As atividades desenvolvidas fora do IAESupnão poderão ocorrer no horário 

das aulas. 

O estágio poderá ser remunerado ou não, devendo ser supervisionado por 

algum professor credenciado, indicado pela coordenação do curso.  
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O processo de supervisão pode ocorrer por meio de visitas e/ou relatórios 

e/ou apresentação de trabalhos, definidos pelo supervisor, de acordo com 

regulamentação específica. 

O Estágio Supervisionado poderá ocorrer a partir do 7º semestre do curso 

sendo que, ao final, deverá apresentar uma carga horária total igual ou maior que 

200 horas. As alocações desta disciplina, dentro da matriz, corresponderão aos 

momentos de discussão e avaliação entre o estagiário e o supervisor. 

O estágio curricular obrigatório, assim como o estágio curricular optativo, 

deverá cumprir as determinações da Lei 11.788/2008, bem como o regulamento 

previsto para o curso. 

As Regulamentações e Diretrizes para o Estágio Supervisionado do Curso 

de Engenharia Civil encontram-se no Anexo A.2. 

 

 

5.9 ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

As atividades complementares incluem projetos de pesquisa (se houver), 

monitoria, iniciação científica, projetos/programas de extensão, seminários, 

simpósios, congressos, conferências, cursos (na condição de cursista ou ministrante 

do curso), feiras, atividades artísticas, cultura geral e outros, destinadas a enriquecer 

a formação geral, humanista e profissional do aluno e dos projetos de 

responsabilidade social promovidos pelo IAESup. 

Outras atividades realizadas no âmbito ou fora da instituição poderão ser 

aproveitadas como Atividades Complementares, tais como cursos técnicos e de 

idiomas, atividades técnicas ou culturais, palestras técnicas, seminários técnicos, 

monitorias, visitas técnicas e extensões universitárias, desde que estejam 

associados com o curso, aprovados pela coordenação, documentalmente 

comprovados. 

As Atividades Complementares do curso são componentes curriculares, com 

carga horária de 80 horas, que podem ser cumpridas ao longo dos 10 semestres do 

curso. A carga horária de atividades complementares cumpridas pelo aluno será 

validada na componente curricular “Atividades Complementares”, constante na 

matriz do curso. Podem ser consideradas Atividades Complementares aquelas que 
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agregam valor à formação sócio-cultural-científico do aluno e que se enquadram nos 

seguintes grupos: 

a) Atividades de ensino: são fundamentais, ainda, para complementar os 

conteúdos não previstos nos ementários das disciplinas constantes na 

matriz curricular do curso. Tais atividades abrangem cursos como 

participante ou ministrante na área de engenharia ou afins. Comprovar 

com certificado ou controle de frequência pelo departamento do curso; 

b) Atividades de extensão: são importantes no sentido que favorecem, 

principalmente, o desenvolvimento de habilidades comportamentais, 

políticas e sociais para consolidar o perfil do egresso desejado pelo 

curso. Tais atividades abrangem extensão, bolsas de iniciação científica 

(se houver), estágios e outros. Comprovar com certificado ou controle de 

frequência pela IES; 

c) Atividades científicas (se houver): servem de base para estimular o 

desenvolvimento de projetos de pesquisa, assim como para incentivar a 

prática do pensamento científico e a relação direta entre ensino e 

pesquisa. Tais atividades abrangem conferências, palestras, minicursos 

e outros. Comprovar com certificado ou controle de frequência pela IES; 

d) Atividades artístico-culturais: são importantes no sentido de estimular 

o desenvolvimento sócio-cultural, estabelecendo condições para 

posicionar o pensamento científico em relação ao meio em que está 

inserido. Comprovar com resenhas devidamente analisadas por 

orientador da atividade, certificados ou controle feito pela IES. 

A forma de certificação e registro das atividades está prevista no 

Regulamento de Atividades Complementares (Anexo A.1). 

 

 

5.10 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) insere-se no eixo dos conteúdos 

curriculares obrigatórios para a integralização do curso. Assim, o Trabalho de 

Conclusão de Curso, pelas suas peculiaridades, tem regulamentação própria, com 

critérios, procedimentos e mecanismos de avaliação bastante explícitos, bem como 
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diretrizes técnicas relacionadas com a sua elaboração e segue a norma da ABNT 

vigente.  

Poderão ser realizados como Trabalho de Conclusão de Curso a Monografia 

ou o Artigo Científico, publicado em Congresso Nacional ou Internacional e/ou 

Revista Científica. No nono e décimo períodossão ofertadas as disciplinas de TCC I 

e TCC II, respectivamente, totalizando uma carga horária de 80 horas, a qual é parte 

integrante da matriz curricular. O Trabalho de Conclusão de Curso possui 

regulamento próprio (Anexo E) aprovado pelo colegiado do Curso, em consonância 

com o Projeto Pedagógico e Regulamento Institucional.  

O aluno que não elaborar o seu TCC e apresenta-lo para banca avaliadora, 

em uma das modalidades acima descritas,ficará reprovado, devendo matricular-se 

no período letivo seguinte para cumprir com este componente curricular. 

O TCC consiste em uma pesquisa orientada, relatada sob a forma de uma 

monografia ou artigo científico, devendo expressar conhecimento do assunto 

escolhido, em qualquer ramo da Engenharia.  

O TCC tem como objetivos:  

a) Propiciar aos alunos a oportunidade de demonstrar o grau de habilitação 

adquirido; 

b) Aprofundar tematicamente, estimular a produção científica e a consulta 

bibliográfica especializada, o aprimoramento da capacidade de 

interpretação e crítica; 

c) Possibilitar ao aluno desenvolver soluções inovadoras e adaptadas ao 

contexto das organizações.  

O coordenador de TCC é um docente titulado do curso, indicado pela 

Coordenação do Curso e Coordenação Pedagógica. Ao coordenador de TCC 

compete, em especial:  

a) Atender os alunos matriculados nos 9.º e 10.º períodos nas disciplinas 

de TCC I e II. Em nenhuma hipótese a disciplina de TCC poderá ser 

cursada no horário de outra disciplina, tendo em vista o caráter da 

atividade acadêmica em questão, que é iniciar o aluno na pesquisa 

científica; 

b) Organizar a orientação de professores aos acadêmicos inscritos nas 

disciplinas TCC I e II;  
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c) Convocar, sempre que necessárias, reuniões com os professores 

orientadores e alunos;  

d) Publicar a relação de professores orientadores semestralmente;  

e) Elaborar cronograma de atividades a serem desenvolvidas no decorrer 

do semestre, em conformidade com o Calendário Acadêmico; 

f) Manter arquivo atualizado, no qual conste o nome e os dados de 

identificação do aluno em fase de elaboração do trabalho de conclusão 

de curso; 

g) Indicar aos docentes e aos discentes do curso de engenharia os 

componentes e datas das bancas examinadoras à Coordenação 

Pedagógica; 

h) Receber os trabalhos científicos e encaminhar às bancas examinadoras; 

i) Manter arquivo atualizado das atas de defesa pública; 

j) Tomar, no âmbito de sua competência, todas as demais medidas 

necessárias ao efetivo cumprimento do regulamento do TCC.  

O Trabalho de Conclusão de Curso será desenvolvido sob a orientação de 

um professor do curso de Engenharia Civil. A monografia ou o artigo científico, 

enquanto TCC, é atividade de natureza acadêmica e pressupõe a alocação de parte 

do tempo de ensino dos professores à atividade de orientação. 

Cabe ao Coordenador do Curso de Engenharia Civil, em conjunto com o 

Coordenador do TCC, a indicação dos professores aptos a orientarem os alunos 

matriculados nas disciplinas de TCC I e II, levando-se em consideração a área de 

atuação. O Regulamento de TCC está no anexo A.3. 

 

5.11 FLEXIBILIZAÇÃO CURRICULAR 

 

Para integralização curricular, o aluno deve cursar todas as disciplinas 

obrigatórias, além de realizar a carga horária de estágio, nos cursos em que esta 

atividade está prevista nas Diretrizes Curriculares, em um período mínimo previsto 

no Projeto Pedagógico do curso. Dentro deste princípio, os alunos têm oportunidade 

decursar disciplinas optativas em outros cursos e realizar cursos especiais para 

eliminar alguma pendência.  

A integralização curricular prevê, ainda, o cumprimento de horas em 

atividades complementares, que constituem importante eixo de flexibilização. Entre 
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as muitas atividades possíveis, realizam-se, em diferentes momentos, atividades de 

extensão, envolvendo alunos e professores, em projetos voltados para o bem-estar 

da comunidade. Alguns cursos incluem, em suas matrizes curriculares, disciplinas 

optativas que viabilizam a abordagem de temas emergentes, ao longo dos percursos 

formativos. Outra prática de flexibilização consiste no aproveitamento de estudos 

realizados fora da estrutura curricular do curso, mediante critérios de avaliação. 

Eventos científicos são realizados com abordagens inovadoras e atuais. 

Considerando-se o quantitativo de horas acadêmicas (1 dia letivo 

corresponde a 4 horas acadêmicas), com base na matriz curricular (Tabela 1), 

contabilizam-se: 1760 horas acadêmicas de disciplinas básicas (B), 1200 

profissionalizantes (P), 1280 específicas (E) e 80 de atividades complementares (A), 

o que totaliza 4320 horas acadêmicas ao longo de todo o curso (5 anos). Desta 

forma, as proporções de disciplinas dos núcleos básicos, profissionalizantes e 

específicos serão, respectivamente, 40,74% (=1760/4320); 27,78% (=1200/4320) e 

29,63% (=1280/4320), o que está de acordo com as exigências da CNE/CES 11, 

que determina apenas os mínimos de 30% para as disciplinas do núcleo básico e 

15%, para as do núcleo específico. 

Como já apresentado, o Curso de Engenharia Civil possui um ano letivo de 

240 dias (= 40 semanas/ano x 6 dias/semana), um total de 1200 dias letivos (= 240 

dias/ano x 5 anos), 4320 horas acadêmicas totais e 3600 horas efetivas (4320 h x 

50/60), satisfazendo assim, o requisito do MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO / 

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, PARECER CNE/CES-8/2007, 

PROCESSO: 23001.000207/2004-10, aprovado em 21/01/2007, onde o ITEM 7, 

QUADRO 4, o qual estabelece uma CARGA HORARIA MÍNIMA para as 

ENGENHARIAS de 3600 horas. Além disso, os Estágios Supervisionados totalizam 

200 horas acadêmicas, correspondendo a 166,67 horas relógio, o que supera o 

limite mínimo de 160h exigido pelo MEC (CNE/CES 11), bem como o somatório de 

Estágios Supervisionados e Atividades Complementares, que resulta em 280 horas 

acadêmicas, correspondendo a 6,48% (=280/4320) da carga total do curso.Desta 

forma a matriz satisfaz todos os índices exigidos pelo CREA e pelo MEC. 
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5.12 INTERDISCIPLINARIDADE 

 

O avanço científico e tecnológico demanda empenho cada vez maior nos 

estudos relacionados às diversas formas de vida, em especial a humana, exigindo 

dos diferentes profissionais uma busca constante de informações que contribuam, 

efetivamente, para melhorar a qualidade de vida da sociedade. Neste contexto, a 

complexidade na relação ensino e aprendizagem devem ser analisadas do ponto de 

vista interdisciplinar.  

A complexidade do mundo e da cultura exige análises mais integradas. 

Qualquer acontecimento humano apresenta diversas dimensões, uma vez que a 

realidade é multifacetada. Sendo assim, a compreensão de qualquer fenômeno 

social requer que se leve em consideração as informações relativas a todas essas 

dimensões. Essa tem sido a linha de argumentação com maior poder de 

convencimento em favor da interdisciplinaridade.  

O conceito de interdisciplinaridade surgiu no século XX e, só a partir da 

década de 60, começou a ser enfatizado como necessidade de transcender e 

atravessar o conhecimento fragmentado, embora sempre tenha existido, em maior 

ou menor medida, uma certa aspiração à unidade do saber. 

A primeira condição de efetivação da interdisciplinaridade é o 

desenvolvimento da sensibilidade, fazendo-se necessário um treino na “arte de 

entender e esperar, um desenvolvimento no sentido da criação e da imaginação”.  

Assim, interdisciplinaridade é a interação existente entre duas ou mais 

disciplinas, em contexto de estudo de âmbito mais coletivo, no qual cada uma das 

disciplinas em contato é, por sua vez, modificada e passa a depender claramente 

uma(s) da(s) outra(s). Resulta em enriquecimento recíproco e na transformação de 

suas metodologias de pesquisa e conceitos. 

O ensino baseado na interdisciplinaridade tem grande poder estruturador, 

pois os conceitos e procedimentos encontram-se organizados em torno de unidades 

mais globais, em que várias disciplinas se articulam.  

A matriz, do Curso de Engenharia Civil, foi elaborada de tal forma que as 

disciplinas se completam e se comunicam vertical e horizontalmente. Desde o 

primeiro período, as disciplinas são ministradas apontando para um fim comum. 

Para tanto, os docentes são orientados a apresentarem a correspondência e a 

evolução do conhecimento por meio das diferentes matérias estudadas. Trabalhos 
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envolvendo disciplinas e períodos diversos são estimulados. Assim, várias 

oportunidadestem o discente de interagir com matérias e pessoas diferentes, 

concedendo-lhe um conhecimento plural. 

A partir do 7.º período, a interdisciplinaridade torna-se mais perceptível, pois 

com os quatro estágios supervisionados, o discente é orientado a realizar atividades 

que contemplam as várias disciplinas estudadas.  

 

5.13 TRANSVERSALIDADE 

 
O IAESup está atento às políticas e temas de ações transversais conforme 

itens 2.5, 2.6, 2.7 e 2.8 deste PPC. 

O projeto de responsabilidade social MICCAPHON contempla na sua 

estrutura ações que lidam diretamente com os temais transversais. 
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6 INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA 

 

6.1 SETOR ADMINISTRATIVO 

 

A administração do curso está situada na avenida Manoel Monteiro nº 55, B. 

Santuário, Edifício Sede do IAESup.  A área do Curso de Engenharia Civil, destinada 

à administração e relações discentes/docentes, é compartilhada com outros cursos 

ocupando um espaço de aproximadamente 300 m2, além das espaços 

administrativos possui sanitários masculino, feminino e de portadores de 

necessidades especiais. 

 

6.1.1 SECRETARIA DO CURSO 

 

Nesta área de administração, encontram-se a Secretaria Acadêmica, que 

conta com um amplo espaço com mesas, cadeiras, armários, telefones, 

impressoras, acesso à internet. 

 

6.1.2 COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

No mesmo bloco da Secretaria Acadêmica encontra-se a sala de 

coordenação pedagógica/acadêmica. 

A sala da coordenação pedagógica possui 35 m², permitindo o 

desenvolvimento do trabalho, no atendimento de acadêmicos, professores e 

funcionários, bem como a realização de pequenas reuniões. A sala está 

devidamente mobiliada com mesa, computador, armário, gaveteiro, cadeiras, 

telefone, material de apoio, acesso a internet, wi-fi e climatização. 

 

 

6.1.3 ESPAÇO DE TRABALHO PARA A COORDENAÇÃO DO CURSO 

 

A coordenação do Curso ocupa uma sala com área de 12m², que permite o 

desenvolvimento do trabalho da coordenação e atendimento à acadêmicos, 

professores e funcionários, bem como a realização de pequenas reuniões. A sala 
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está devidamente mobiliada com mesa, computador, armários, gaveteiros, cadeiras, 

telefone, material de apoio, acesso a internet, wi-fie climatização. 

 

6.2 GABINETES DE TRABALHO PARA PROFESSORES DE TEMPO INTEGRAL 

– TI 

 

No Edifício Centro Tecnológico do IAESup existem quatro salas com 22,4m² 

destinadas aos professores de tempo integral. Nesta sala há mesa, computador, 

armário para guarda de material dos docentes, tomadas, iluminação adequada, 

climatização e wi-fi. 

 

6.3 SALA DE PROFESSORES 

 

A sala dos professores possui área de 45 m² e é destinada à permanência, 

trabalho e convívio dos docentes, possuindo sofás, bebedouro, mesas de apoio, 

uma copa/cozinha, área de estar (20m²), sanitários, lavatórios, computador, 

escaninhos individualizados, iluminação adequada, espaço suficiente à promoção do 

bem estar, acesso a internet, wi-fi e climatização. 

 

 
6.4 SALAS DE AULA 

 

O Curso de Engenharia Civil será instalado no Edifício Sede com área de 

7.245,0m² e no Centro Tecnológico com área de 2.656,14m² do Instituto Aphonsiano 

e possuirá uma infra-estrutura excelente, salas de aulas, sala de informática e 

laboratórios no próprio prédio, evitando deslocamentos. 

 As instalações possuem escadas e elevadores para dar amplo acesso às 

suas dependências. 

 As salas serão amplas, arejadas, bem iluminadas por luz natural e/ou 

artificial. Todas as salas possuem carteiras anatômicas, quadro verde e quadro para 

pincel, com apagador,mesa e cadeira para o professor. Estão instalados em cada 

sala de aula climatizadores, data-show e quadro de aviso para comunicações da 

Instituição e da Secretaria do Curso.  
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Os sanitáriosestão localizados no próprio corredor das salas de aulas, 

bem como bebedouros.  

 

Quadro 15 - Áreas das salas de aula 

BLOCO PERÍODOS SALA ATIVIDADE ÁREA ALUNOS 

      
Edifício 
sede 

1.º E1 AULA 64,40 50 
2.º E2 AULA 64,40 50 
3.º E3 AULA 64,40 50 
4.º E4 AULA 64,40 50 
5.º E5 AULA 64,40 50 
6.º E6 AULA 64,40 50 
7.º E7 AULA 64,40 50 
8.º E8 AULA 64,40 50 
9.º E9 AULA 64,40 50 

10.º E10 AULA 64,40 50 

    TOTAL  04  644,0 500 

 

6.5 ACESSO DOS ALUNOS AOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

 

O Instituto Aphonsiano possui três Laboratórios de Informática, sendo um 

com doze computadores e um com dezoito computadores, os quais atendem aos 

alunos de todos os cursos. Estes dois estão localizados no Edifício Principal e 

possui outro, localizado no Centro Tecnológico, que é de uso exclusivo do Curso de 

Engenharia Civil, com cinquenta e umcomputadores. 

 
 
6.6 CONTROLE E REGISTRO ACADÊMICO 

No Instituto Aphonsiano, está em pleno funcionamento o sistema de 

Aphonsiano de Gestão Acadêmica e Financeira, da educação básica ao ensino 

superior, desenvolvido pela própria Instituição.  

               O Sistema Aphonsiano oferece à comunidade acadêmica, diversos 

serviços por meio da Secretaria Acadêmica, tais como: consulta de extrato 

financeiro, emissão de 2ª via de boletos, consulta do histórico escolar e das notas e 

freqüências do período letivo corrente, entre outros serviços. 

   Além disso, docentes e secretários podem encaminhar e-mails aos 

discentes, professores podem disponibilizar material didático e fazer lançamento de 
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notas e freqüência pela internet. O sistema dispõe, ainda, de inúmeros relatórios 

para gestão administrativa, financeira e acadêmica. 

 

6.7 BIBLIOTECA 

 

A Biblioteca do Instituto Aphonsiano de Ensino Superior seleciona, organiza, 

processa e disponibiliza documentação e informação aos usuários. A biblioteca está 

instalada em um prédio com 650 m2 e sua estrutura física compreende ambientes 

para estudos individual e trabalhos em grupo; salas para estudos em grupo,salas 

destinadas aos serviços da biblioteca; sala de periódicos, fitas, DVDs,; sala do 

acervo geral; área de estudos individuais com 22 cabines; sala de televisão e vídeo, 

equipada para grupos de até 250 pessoas (mini auditório); balcão para consulta do 

usuário; balcão de atendimento para empréstimos, com computadores; balcão para 

conferência do material emprestado; guarda volumes com 50 escaninhos; área de 

pesquisa e estudo com 10 terminais de computadores com acesso a internet e 

multimídia. Nos terminais os usuários podem consultar bases de dados da biblioteca 

e de diversas instituições; jornais e revistas atuais, o que estimula a busca de 

informações atualizadas pelos usuários. O edifício da Biblioteca possuesanitários 

femininos e masculinos, rampas, corredores e escadas com corrimão de acordo com 

a legislação vigente acerca da acessibilidade. 

Quase todo o ambiente está protegido contra o sol visto que a construção foi 

feita adequadamente. A iluminação conta com luminárias distribuídas uniformemente 

tornando o ambiente propício para leitura.  

A Política de aquisição, expansão e atualização do acervo é um processo 

decisório fundamentado no controle bibliográfico da literatura em oferta e de acordo 

com a necessidade da população usuária potencial. É uma atividade séria e 

fundamental na formação de um acervo de qualidade e visa atender aos objetivos de 

ensino, pesquisa e extensão dos cursos oferecidos.  

Semestralmente, antes do inicio das aulas, o bibliotecário faz uma análise 

escrita da situação da biblioteca, considerando os objetivos da Instituição, currículos 

dos cursos, plano de ensino docente, número de alunos matriculados e de 

professores, acervo existente, atualização do acervo, consultas por assunto e por 

curso, empréstimo, metas propostas e atingidas. 
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Participam da Política de Aquisição da Biblioteca do Instituto Aphonsiano de 

Ensino Superior à bibliotecária, coordenadores dos cursos, coordenação pedagógica 

corpo docente, representação discente, pessoal técnico-administrativo e direção. É 

neste ambiente colegiado onde são estabelecidas as prioridades para a aquisição 

fazendo cumprir a missão Institucional. 

 

Tabela 1 - Espaço Físico da Biblioteca Aphonsiano 

DESCRIÇÃO N.º 

Disponibilização do Acervo 2 

Leitura 2 

Estudo Individual 26 

Estudo em Grupo 3 

Sala de Vídeo 1 

Administração e Processamento Técnico do Acervo 1 

Recepção e Atendimento ao Usuário 1 

Acesso à Internet 1 

Consulta ao Acervo 1 

Guarda volume 1 

Banheiro 4 

Circulação e Acessos 1 

TOTAL 44 

Fonte: Biblioteca Aphonsiano, 2017 

 

A Biblioteca é gerenciada pelo PERGAMUM software de gerenciamento de 

bibliotecas, possui uma interface amigável, contempla a informatização de livros, 

periódicos, DVDs, CD–ROM e diversos suportes de materiais informacionais, além 

do cadastro de usuários e instituições. 

As redes de informações às quais a biblioteca está integrada são as 

seguintes: 

Informatização _ Rede Pergamum;Catálogo online; 

Base de dados; 
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Comut: Comutação bibliográfica - que permite a obtenção de cópias de 

documentos técnico-científicos disponíveis nos acervos das principais bibliotecas 

brasileiras e em serviços de informação internacionais; 

Na home page da Biblioteca há diversos endereços eletrônicos de sites de 

pesquisas, além de uma lista vasta de periódicos eletrônicos; bases e bancos de 

dados on-line; monografias; dissertações e teses; bibliotecas virtuais,como por 

exemplo, SCIELO e bibliotecas com catálogos on-line. 

 

O acervo geral é composto por aproximadamente 18 000 (dezoito mil) títulos 

e 70 000 (setenta mil) volumes, assim distribuídos (tabela 2):  

 

Tabela 2 - Acervo Geral 

Item Títulos Volumes 

Livros 17.033 66.327 

Periódicos Nacionais 78 3613 

Periódicos Estrangeiros 20 252 

CD-ROMs 345 362 

Fitas de Vídeo/DVD’s 768 806 

TOTAL 18.244 71.360 

Fonte: Biblioteca Aphonsiano, 2017 

 
 

Dentro desta perspectiva a Biblioteca do Instituto Aphonsiano de Ensino 

Superior, é um setor dinâmico cuja missão é promover o ensino pesquisa e 

extensão, por meio da socialização do conhecimento e do saber, contribuindo para 

formação de indivíduos capazes de promover a transformação e o desenvolvimento 

da sociedade.  

O acervo da Biblioteca Aphonsiano é formado por bibliografias básicas, 

adquiridas na proporção de um exemplar para cada grupo de 05 (cinco) alunos 

previstos para cada turma, e complementares referidas nos programas das 

disciplinas que compõem os cursos existentes na instituição, obras dos autores 

clássicos da área, publicações mais recentes e áreas correlatas. Os materiais 

existentes apresentam em diversos formatos e suportes e estão todos devidamente 
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tombados, carimbados, cadastrados e disponíveis para consulta informatizada via 

Intranet e Internet. 

Fazem parte também da coleção da Biblioteca Aphonsiano, dissertações, 

teses, monografias, publicações científicas produzidas por discentes ,docentes e 

corpo administrativo da instituição, trabalhos de conclusão de curso, anais de 

simpósios realizados e outras publicações que dão visibilidade à memória científica 

e tecnológica da instituição.  

A Biblioteca Aphonsiano é integrante do sistema de comutação bibliográfica 

(COMUT). Realiza empréstimo Inter bibliotecário, ou seja, entre bibliotecas. 

A área física da biblioteca conta rampa para acesso, espaço para coleção do 

acervo geral, referência e periódicos, área de estudos em grupo e individual, local 

para materiais especiais, para pesquisas em meio eletrônico e sistema antifurtos 

para segurança do patrimônio.  

A Biblioteca Aphonsiano promove anualmente a Semana do Livro e da 

Biblioteca com intuito de reforçar laços entre comunidade acadêmica e biblioteca e 

despertar o gosto e o prazer pela leitura. 

 A Aphonline: Revista Eletrônica do Aphonsiano, ISSN n°2237 2369 é um 

projeto também desenvolvido pela biblioteca, cujo conteúdo pode ser acessado pelo 

endereço: www.aphonsiano.edu.br link biblioteca- revista eletrônica. 

Acompanhando o crescimento natural da Instituição, a expansão física da 

biblioteca é feita levando em consideração as orientações da norma de 

Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência a edificações, mobiliário, 

espaços e equipamentos urbanos - ABNT NBR 9050:2004. 

O nome da responsável pela Biblioteca Aphonsiano é a bibliotecária Edilane 

Neves, cujo número de registro é: CRB1/1910. É auxiliada pelas funcionárias:Maria 

Lima, Letícia Almeida e pelo vigia do guarda-volumes, Jaime Sabino. 

 

6.7.1 Horários de funcionamento 

A biblioteca funciona de 2ª (segunda-feira) a 6ª(sexta-feira), das 14h00min 

às 22h20min, Aos sábados, das 09h00min às 13h 00min. 
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6.7.2 Acervo e organização  

O Acervo da Biblioteca encontra-se ordenado por assunto de acordo com a 

CDU – Sistema de Classificação Decimal Universal, e catalogado segundo o código 

de catalogação AACR2. 

No acervo geral a consulta é de livre acesso às estantes. 

Todo acervo está devidamente carimbado e tombado como patrimônio da 

instituição. 

 

6.7.3 Informatização 

 

O acervo da biblioteca encontra se todo informatizado, o software utilizado é 

o PERGAMUM que  possui uma interface amigável, contempla a informatização de 

livros, periódicos, fitas VHS, DVDs, CD –ROM  e diversos suportes de materiais 

informacionais,além do cadastro de usuários e instituições. 

O acervo da biblioteca encontra - se também na disponível na Internet por 

meio do site www.aphonsiano.edu.br, link biblioteca/  consulta ao acervo.  

A busca pode ser feita por de assunto, autor e título. Há terminais de 

computadores na biblioteca para essas consultas e funcionários treinados e 

disponíveis para auxiliar os usuários em eventuais dúvidas. 

Na Home Page da Biblioteca Aphonsiano há links de diversos sites 

importantes para pesquisas ; banco de dissertação e teses; vasta lista de periódicos 

eletrônicos ; orientações para normalização de trabalhos  acadêmicos; normas de 

conduta e regras gerais da Biblioteca. 

 

6.7.4 Multimídia e Acesso aInternet: 

 

A biblioteca conta ainda com uma sala de multimídia e Internet com 10 (dez) 

computadores exclusivos para fins de pesquisa, com o acesso de bases de dados 

em CD ROM e Internet, disponíveis a alunos, professores e funcionários. O 

atendimento é feito por ordem de chegada, o prazo para o uso de cada equipamento 

é de uma hora. 
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6.7.5 Comutação Bibliográfica - COMUT 

 

A Bilblioteca Aphonsiano mantém convênio com Programa de Comutação 

Bibliográfica – COMUT que permite a obtenção de cópias de documentos técnico-

científicos disponíveis nos acervos das principais bibliotecas brasileiras e em 

serviços de informação internacionais. Entre os documentos acessíveis, encontram–

se periódicos, teses, anais de congressos, relatórios técnicos e partes de 

documentos. De posse dos dados do documento, os pedidos poderão ser feitos 

através do e-mail bibliotecaaphonsiano@gmail.com   ou diretamente à Biblioteca 

Central/COMUT. 

 

 
6.7.6 Acervo da Bibliografia Básica e Complementardo Curso de Engenharia 

Civil (1.º ao 4.º período): 

 

6.7.6.1 Introdução 

 

O acervo da Biblioteca Aphonsianoreferente ao Curso de Engenharia Civil é 

formado por 10 (dez) exemplares para cada título de bibliografia básica e 2 (dois) 

exemplares para cada título de bibliografia complementar. As bibliografias a seguir, 

atendem os quatro primeiros períodos do Curso. 

     

6.7.6.2 Bibliografia Básica     

 

 ADDIS, B. Edificação: 3000 anos de projeto, engenharia e construção. 1. 

ed. Porto Alegre, RS: Editora Bookman, 2009.  

 ALLINGER, N. I. Química orgânica. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1978.  

 ALMEIDA, Maria Cascão Ferreira de. Estruturas isostáticas. São Paulo: 

Oficina de Textos, 2009.  

 ALONSO, M. Física: um curso universitário,v. 2. São Paulo: Edgard 

Blucher, 2013 

 ANTON, H. Álgebra linear com aplicação. 10. ed. Porto Alegre, RS: 

Bookman, 2012.  
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 ANTON, H.; BIVENS, I.; DAVIS, S. Cálculo Volume II, 8. ed. São Paulo: 

Bookman, 2007.  

 ASCENCIO, A. F. G.; CAMPOS, E. A. V. Fundamentos da programação de 

computadores. 3ed. São Paulo, Editora: Prentice Hall, 2012.  

 ASCENCIO, A. F. G.; CAMPOS, E. A. V. Fundamentos da programação de 

computadores. 3ed. São Paulo, Editora: Prentice Hall, 2012.  

 ÁVILA, G. S. Cálculo III. Rio de Janeiro: LTC, 2006.  

 AZEREDO, H. A. O edifício até sua cobertura. 2 ed. São Paulo, SP: Edgard 

Blücher, 1997. 

 BARROSO, L. C. Cálculo Numérico comaplicações. 2. ed. São Paulo: Ed. 

Harbra, 1987.  

 BAZZO, Walter Antônio e PEREIRA, Luiz Teixeira do Vale, “Introdução a 

Engenharia”–Conceitos, Ferramentas e Comportamentos. Editora da 

UFSC, 2013 

 BOLDRINI, J. L. Álgebra linear. 3ed. São Paulo: Harper &Row, 1986.  

 BRADY, J. E. H. Química geral Vol. 1.   São Paulo: LTC 1886.  

 BRIEGER, N.; POHL, A. Technical english: vocabulary and grammar. 

Oxford: Summertown, 2002.  

 CHIAVENATO, I. Introdução à Teoria Geral da Administração. 9. ed. Rio 

de Janeiro, RJ: Campus Elsevier, 2014.  

 CUTNELL, Jonh D. Física.9.ed.São Paulo : LTC , 2016 

 CUTNELL, Jonh D. Física.9.ed.São Paulo : LTC , 2016 

 EISSEN,Koos, A.Sketching: Desenho para designers. São Paulo, SP: 

Edgard Blücher, 2010.  

 FARRER, H.; BECKER, C. G.; FARIA, E. C.; M. Algoritmos estruturados: 

programação estruturada de computadores. 3. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan,1999 

 FARRER, H.; BECKER, C. G.; FARIA, E. C.; M. Algoritmos estruturados: 

programação estruturada de computadores. 3. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan,1999 

 FELIPE, T. A. Libras em contexto: Curso básico: Livro do estudante. 8 ed. 

Rio de Janeiro: Print, 2007. 
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 FERREIRA, P.  Desenho de arquitetura.  1. ed.  Rio de Janeiro, RJ: Editora 

ao Livro Técnico, 2011.  

 FLEMMING, D. M.; GONÇALVES, M. B. Cálculo A: Funções, Limite, 

Derivação e Integração. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2007.  

 FOX, R. W.; McDONALD, A. T., PRITCHARD, P. J. Introdução à mecânica 

dos fluidos. 7. ed. Rio de Janeiro:, RJ LTC, 2011.  

 FRANCO, N. B., Cálculo Numérico. São Paulo: Ed. Pearson Prentice Hall, 

2006.  

 GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. 27. ed. Rio de 

Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2010. 

 GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa.  São Paulo: 

Atlas, , 2017. 183 p 

 GUSSOW, M. Eletricidade básica. 2. ed.  São Paulo, SP: Makron Books, 

1997.  

 HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; KRANE, K. S. Fundamentos da física: Vol. 1. 

10 d. Rio de Janeiro: LTC, 2016. 

 HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; KRANE, K. S. Fundamentos da física: Vol. 3. 

10 d. Rio de Janeiro: LTC, 2016. 

 HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de física. vol. 2 - 

gravitação, ondas e termodinâmica. 9. ed. Rio de Janeiro, RJ 

 HALLIDAY, R. RESNICK, R. WALKER, J. Fundamentos de Física . Vol. 2. 

10. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2016 

 HOFFANN, Laurece, Cálculo : um curso moderno e suas aplicações. Rio 

de Janeiro: LTC, 2015. 

 HOFFANN, Laurece, Cálculo : um curso moderno e suas aplicações. Rio 

de Janeiro: LTC, 2015. 

 HOFFANN, Laurece, Cálculo : um curso moderno e suas aplicações. Rio 

de Janeiro: LTC, 2015 

 JONES, Gareth. Fundamentos da administração contemporânea. São 

Paulo   : MC GRAW 2012 

 KRIPKA, M., Análise estrutural para engenharia civil e arquitetura: 

estruturas isostáticas. 2 ed. Passo Fundo: UFP. 2011.  
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 KRIPKA, M., Análise estrutural para engenharia civil e arquitetura: 

estruturas isostáticas. 2 ed. Passo Fundo: UFP. 2011. 

 LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de 

metodologia científica. 3. ed. São Paulo: Atlas,  1996.  

 LARSON, R., FARBER, B., Estatística Aplicada. 4.ed. São Paulo: 

Pearson/Prentice Hall, 2016 

 MARCONI, Marina de Andrade.  Metodologia científica. 5. ed. São Paulo: 

Atlas, 2010.  

 MARTINO, G. Eletricidade industrial. 1. ed. São Paulo: Hemus, 2002. 

 MAXIMIANO, A. C. A. Fundamentos da administração : introdução a 

teoria geral do processo da administração.  São Paulo, SP: Atlas, 2015.  

 MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de fichamentos, 

resumos, resenhas. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2014 

 MERIAM, J.L. e KRAIGE, L.G. Mecânica para engenharia: estática. Vol.1. 

Ed. Livro Técnico Científico S.A. 6ª edição. R.J. 2016 

 MONTENEGRO, G. A.  Desenho arquitetônico.  4. ed.  São Paulo, SP: 

Edgard Blucher, 2005.   

 MONTENEGRO, G. A. Desenho arquitetônico. 4. ed. São Paulo, SP: 

Edgard Blücher, 2001. (20 exemplares) 

 MONTENEGRO, G. A. Desenho de projeto. São Paulo, SP: Edgard Blücher, 

2007.  

 MONTGOMERY D.C.; RUNGER, G. C. Estatística aplicada e probabilidade 

para engenheiros. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016 

 MONTGOMERY, D. C. Estatística aplicada à engenharia. 2ed.  São Paulo: 

LTC, 2004 

 MUNHOZ, R. Inglês instrumental: estratégias de leitura. Módulo I. São 

Paulo, SP: Textonovo, 2001.  

 MUNHOZ, R. Inglês Instrumental: estratégias de leitura. Módulo II. São 

Paulo, SP: Textonovo, 2005.  

 MUNSON, B. R.; YOUNG, D. F.; OKIISHOK, T. H. Fundamentos da 

mecânica dos fluidos. 4 ed. São Paulo, SP: Edgard Blucher, 2004. 
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6.8 LABORATÓRIOS ESPECÍFICOS 

 

As instalações dos laboratórios do Curso de Engenharia Civil estão 

distribuídas em um edifício de 2.656,14m² anexo ao Edifício Principal e ligado a este 

por meio de passarelas. O Edifício, chamado de Centro Tecnológico Aphonsiano, 

possui seis pavimentos (térreo + 5) encontra-se concluído e bem como os 
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laboratórios que atendem aos primeiros quatro períodos do curso. Os demais 

laboratórios que serão utilizados a partir do quinto período, estão em fase de 

montagem. 

Cada pavimento possui as salas destinadas aos laboratórios e ainda: 

banheiros amplos (masculino/feminino) e com total acessibilidade, DML (Depósito de 

Material de Limpeza com 8,35m²), corredor, Sala para Professor (22,40m²), escada, 

elevador. O pavimento cinco é destinado à administração do Curso de Engenharia 

Civil, onde serão montadas, após a autorização do Curso, salas para professores, 

alunos, coordenação e outros.  

O Quadro 17 apresenta o Cronograma de utilização dos Laboratórios do 

Curso e por ela constata-se que os laboratórios necessários para os quatro 

primeiros períodos estão instalados. 

 

Quadro 16 - Cronograma de utilização dos laboratórios 

Período Disciplina Laboratório 

1. ° Informática I INFORMÁTICA 
2. ° Informática II INFORMÁTICA 

3. ° 
Física III FÍSICA/ELETRICIDADE 
Química QUÍMICA 
Desenho Técnico I ATELIER 

4. ° 

Fenômenos dos 
Transportes 

MECÂNICA DOS FLÚIDOS E HIDRÁULICA 

Eletricidade Aplicada FÍSICA/ELETRICIDADE 
Desenho Técnico II ATELIER 

5. ° 

Hidráulica MECÂNICA DOS FLÚIDOS E HIDRÁULICA 
Ciências dos Materiais e 
Construção Civil I 

MATERIAIS DE 
CONTRUÇÃO/ESTRUTURA/SOLOS  

Instalações Elétricas 
Prediais 

FÍSICA/ELETRICIDADE 

6. ° 

Ciência dos Materiais e 
Materiais de Construção 
Civil II 

MATERIAIS DE 
CONTRUÇÃO/ESTRUTURA/SOLOS 

Arquitetura e Urbanismo ATELIER 

Topografia e Geodésia I 
TOPOGRAFIA/ MATERIAIS DE 

CONTRUÇÃO/ESTRUTURA/SOLOS 

7. ° 
Geotecnia I 

MATERIAIS DE 
CONTRUÇÃO/ESTRUTURA/SOLOS 

Topografia e Geodésia II 
TOPOGRAFIA/ MATERIAIS DE 

CONTRUÇÃO/ESTRUTURA/SOLOS 

8. ° 
Geotecnia II 

MATERIAIS DE 
CONTRUÇÃO/ESTRUTURA/SOLOS 

San. Básico eTratamento 
deRes. 

QUÍMICA/SANEAMENTO BÁSICO 

 



157 

 

 

Todos estes laboratórios atenderão as áreas para o desenvolvimento do 

núcleo de disciplinas básicas e específicas, quais sejam: Física, Eletricidade, 

Materiais de Construção, Estruturas, Solos, Mecânica dos Fluidos, Hidráulica, 

Química, Saneamento, Topografia.  

O acesso aos Laboratórios é realizado por meio de escada e elevador. A 

utilização dos laboratórios pelos alunos será regulamentada por regimento próprio, 

onde são descritas as normas de funcionamento, utilização e segurança, sob 

supervisão de professores da área de atuação e profissionais especializados. Os 

laboratórios que atenderão aos períodos iniciais (1.º, 2.º, 3.º e 4.º) possuem mesas, 

bancadas, cadeiras, quadros, enfim todas as instalações e equipamentos 

necessários para a realização dos experimentos prescritos a seguir. Os demais 

laboratórios, que atenderão ao curso a partir do quinto período, também possuirão 

mesas, bancadas, cadeiras, quadros, instalações de ar comprimido, água e gás, 

bebedouro, ventilação, murais de avisos, materiais de expediente, linha telefônica, 

impressoras, softwares para operação dos equipamentos e espaço suficiente para a 

utilização dos alunos. A infraestrutura dos Laboratórios onde serão ministradas as 

aulas práticas será suficiente para comportar todos os alunos matriculados nas 

disciplinas, no que se refere a quantidade de equipamentos, espaços físicos e 

vagas.  

São nos laboratórios que professores e estudantes realizarão a parte 

prática de seus trabalhos e projetos, atuando nas áreas de ensino, pesquisa e 

extensão. As atividades desenvolvidas darão suporte aos cursos acadêmicos, 

promovendo o desenvolvimento de materiais, tecnologias e processos, e permitindo 

a prestação de serviços à comunidade. 

Devido a sua idoneidade, os laboratórios acadêmicos do IAESup poderão 

ser solicitados para atestarem a integridade de atuais e/ou novos produtos e 

tecnologias, transformando-se em núcleos de excelência, quando eficientemente 

equipados, capazes de acompanhar as inovações tecnológicas e exigências do 

mercado quanto à qualificação e certificação do bem consumido pela comunidade. 

 

6.8.1 Laboratório de Física/Eletricidade 
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O laboratório de física e eletricidade possuiinfra-estrutura para o ensino 

de física, eletricidade aplicada e instalações hidráulicas prediais com kits e bancadas 

demonstrativas para a conceituação de fenômenos e grandezas elétricas, 

perfazendo área total de 98,50m² e ampla ventilação. Também possuem bancadas 

para realização de atividades de mecânica, termologia, montagem das instalações 

prediais, com todos os materiais e componentes, de modo a propiciar um maior 

entendimento para o desenvolvimento de projetos de instalações prediais e de 

eletricidade. 

 
6.8.1.1 Laboratório de Física 

 
Consiste em laboratório didático para entendimento dos princípios básicos 

da física. Os ensaios a serem realizados no laboratório de física, contemplarão os 

conteúdos abaixo: 

a) Medidas, Erros e Gráficos; 

b) Mecânica; 

c) Termologia; 

d) Eletricidade; 

e) Magnetismo; 

f) Ótica; 

g) Ondas.  

 

6.8.1.2 Laboratório de Eletricidade 

 

Consiste em laboratório didático para entendimento dos princípios básicos 

da eletricidade. Os ensaios a serem realizados no laboratório de eletricidade, 

contemplarão os conteúdos abaixo: 

a) Fenômenos e grandezas elétricas; 

b) Mecânica.  

c) Termologia. 

d) Eletricidade. 

e) Magnetismo. 
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6.8.2 Laboratório de Materiais de Construção, Estruturas e Solos 

 

O laboratório de materiais de construção, estruturas e solos possui área 

total de 128m², ampla ventilação, várias janelas, bancadas e equipamentos 

utilizados durante a realização de ensaios necessários à caracterização de materiais 

e componentes da Construção Civil, estruturas e solos: agregados, aglomerantes, 

argamassas, concretos, blocos de concreto, solos, etc. Possui também amostras de 

materiais e componentes e um conjunto de catálogos que serve de subsídio para o 

aprendizado dos alunos referentes à essa área. Em anexo, possui uma sala de 10m² 

para a câmara úmida e uma de 30m² onde será instalada a prensa. Há uma área 

externa de 169m2, onde estarão instaladas baias para as aulas práticas. Estes 

laboratórios serão também utilizados para a realização de trabalhos de pesquisa e 

extensão (quando houver); de Iniciação Científica, desenvolvidos por alunos do 

Curso de Engenharia Civil. 

 

6.8.2.1 Laboratório de Materiais de Construção 

 

Consiste em laboratório didático para entendimento dos princípios básicos 

dos materiais e componentes de construção civil. Atividades a serem avaliadas no 

Laboratório de materiais de construção:  

a) Ensaios para determinação de curvas granulométricas de agregados 

miúdos e graúdos. 

b) Ensaio de modulo e Finura dos agregados e argamassa.  

c) Ensaios para a caracterização de concreto e argamassa em estado 

fresco. 

d) Ensaios de caracterização de cimento: determinação de finura, tempo de 

pega e resistência à compressão. 

e) Ensaios para determinação de resistência à compressão de corpos de 

prova de concreto. 

f) Ensaios em materiais cerâmicos: tijolos, blocos e telhas; 

g) Ensaios de resistência à tração em metais. 

h) Ensaios de dureza. 
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6.8.2.2 Laboratório de Estruturas 

 

Consiste em laboratório didático para entendimento dos princípios básicos 

das estruturas. Atividades a serem avaliadas no Laboratório de estruturas:  

a) Ensaios mecânicos de compressão, flexão e corte de elementos de 

construção com funções resistentes; 

b) Ensaio em estruturas de concreto armado, chapa de cobertura, prismas 

de alvenaria. 

 

6.8.2.3 Laboratório de Solos 

 
Consiste em laboratório didático para entendimento dos princípios básicos 

da mecânica dos solos e geotecnia. Atividades a serem avaliadas no Laboratório de 

solos: 

a) Ensaios de caracterização de Sólidos:  

b) Determinação de teor de Umidade dos solos.  

c) Determinação de Granulometria por Peneiramento e Sedimentação.   

d) Determinação dos Índices de Plasticidade do solo. 

e) Determinação da Densidade Real dos Grãos. 

f) Determinação de peso especifico aparente no campo. 

g) Ensaios de Compactação de Solos: 

h) Proctor Normal e Proctor Modificado. 

i) Ensaios para obtenção do Coeficiente De Permeabilidade: 

j) Permeâmetros de Carga Constante de Carga Variável. 

k) Ensaio de Índice de suporte Califórnia (CBR). 

l) Ensaio de Adensamento Unidimensional.  

m) Ensaio de Cisalhamento Direto. 

 

6.8.3 Laboratório de Mecânica dos Fluidos e Hidráulica 

 

O laboratório de Mecânica dos Fluidos e Hidráulica possui área total de 

99,04m2, ampla ventilação pelas quatro janelas existentes, bancadas e 

equipamentos utilizados para realização de ensaios. Suas instalações permitem aos 
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alunos visualizar fenômenos como perda de energia e mudanças em regimes de 

escoamento e obter medidas de pressão, vazão velocidade, coeficiente de 

rugosidade e perda de carga. Estes laboratórios serão também utilizados para a 

realização de trabalhos de, pesquisa e extensão; de Iniciação Científica (quando 

houver) desenvolvidos por alunos do Curso de Engenharia Civil. 

 
6.8.3.1 Laboratório de Mecânica dos Fluidos 

 
Consiste em laboratório didático para entendimento dos princípios básicos 

da Mecânica dos Fluidos. Atividades a serem realizadas avaliadas no laboratório de 

mecânica de fluidos: 

a) Ensaios Hidrostáticos: 

b) Determinação de densidade e viscosidade dos fluidos;  

c) Determinação das pressões relativa e absoluta;  

d) Determinação de forças que atuam em superfícies submersas.  

e) Determinação da vazão em condutos fechados e em canais 

abertos/cursos de água. 

 

6.8.3.2 Laboratório de Hidráulica 

 
Consiste em laboratório didático para entendimento dos princípios básicos 

da Hidráulica. Atividades a serem realizadas avaliadas no laboratório de Hidráulica: 

a) Ensaios para determinação de perdas de Cargas Localizadas e 

Distribuídas; 

b) Ensaios para determinação de Curvas Características de Bombas 

Hidráulicas; 

c) Ensaios de Canais Hidráulicos: 

d) Demonstração de Ressaltos Hidráulicos; 

e) Medição de profundidades normais de escoamento com variação de 

rugosidade das paredes dos canais; 

f) Demonstração das curvas de remanso. Vertedores, etc. 
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6.8.4 Laboratório de Química/Saneamento 

O laboratório de Química e Saneamento possui área total de 98,50m², 

ampla ventilação pelas duas janelas existentes, bancadas, cadeiras e equipamentos 

utilizados para realização de ensaios. Suas instalações permitirão aos alunos 

realizar atividades práticas em química, saneamento e meio ambiente, como 

análises de águas de abastecimento e residuárias, monitoramento ambiental, 

modelos de simulação de tratamento de água e esgotos. Estes laboratórios serão 

também utilizados para a realização de trabalhos de pesquisa e extensão; de 

Iniciação Científica, desenvolvidos por alunos do Curso de Engenharia Civil. 

 

6.8.4.1 Laboratório de Química 

 

Consiste em laboratório didático para entendimento dos princípios básicos 

da Química.  Ensaios a serem avaliados no laboratório de química: 

a) Introdução das técnicas de laboratório;  

b) Reações químicas; 

c) Estequiometria; 

d) Equilíbrio químico; 

e) Preparo de soluções Acido-Base;. 

f) Padronização de soluções Acido-Base – Determinação da 

Concentração de uma Solução por Analise Volumétrica: Titulação; 

g) Eletroquímica; 

h) Corrosão. 

6.8.4.2 Laboratório de Saneamento 

 

Consiste em laboratório didático para entendimento dos princípios básicos 

de Saneamento Básico. Ensaios a serem avaliados no Laboratório de Saneamento: 

a) Caracterização de água para fins de Abastecimento com 

determinação de: Turbidez, PH, Cor, Coliformes Fecais e Totais; 

b) Caracterização de Esgoto Sanitário com determinação de: Demanda 

Química de Oxigênio ou Demanda Bioquímica de Oxigênio, 

Determinação De Sólidos totais. 
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5.6.6Laboratório de Topografia 

 

O laboratório de Topografia conta com amplos recursos de mensuração 

para atendimento às aulas práticas das disciplinas correlatas oferecidas aos cursos 

de Engenharia Civil. Também possuirão armários, bancadas, cadeiras e 

equipamentos. Este laboratório será também utilizado para a realização de trabalhos 

de pesquisa e extensão; de Iniciação Científica, desenvolvidos por alunos do Curso 

de Engenharia Civil. A área do Laboratório de Topografia é de 46,16m².  

Atividades a serem avaliadas no laboratório de Topografia: 

a) Levantamento para elaboração de Plantas planialtimétricas; 

b) Levantamento de perímetros de áreas de terrenos; 

c) Desenhos de plantas topográficas; 

d) Cálculo de volumes corte e aterro;  

e) Cálculo de áreas de lotes e terrenos;  

f) Levantamento de perfis. 

 

6.8.5 Atelier – Laboratório de Desenho 

 

O Atelier do Curso de Engenharia Civil está instalado numa área ampla 

com 197,0m², com ampla ventilação e luminosidade natural. Contará com 60 

(pranchetas) de madeira nas quais estão instaladas réguas paralelas. Este espaço 

chamado de “laboratório de desenho” além de atender principalmente aos alunos 

das disciplinas de Desenho I e II será também utilizado para a realização de 

trabalhos de pesquisa e extensão; de Iniciação Científica (quando houver), 

desenvolvidos por alunos do Curso de Engenharia Civil.  

 

6.8.6 Laboratórios de Informática 

 

O Laboratório de Informática específico do Curso de Engenharia Civil está 

instalado numa sala com 199,3m². Possui cinquenta e um computadores, com 

acesso à Internet.  

No laboratório estarão disponibilizados aos alunos os seguintes softwares 

específicos da Engenharia Civil: STRAP METAL PRO - Software de análise 

estrutural de estruturas diversas e dimensionamento de estruturas de aço (50 
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licenças) e ALTOQIEBERICKV7 - Software de análise estrutural e dimensionamento 

de estruturas de concreto (50 licenças). 

O laboratório de informática será o espaço onde os acadêmicos poderão 

aprender a confeccionar planilhas eletrônicas, trabalhar simulações gerenciais em 

softwares e ferramentas eletrônicas específicas, bem como trabalhar com diferentes 

recursos informatizados, além de desenvolverem pesquisas teóricas, sempre 

acompanhadas de seus professores.  

O IAESup prioriza a manutenção preventiva e, neste sentido, disponibiliza 

técnico em caráter permanente para garantir o bom funcionamento dos 

equipamentos de seus laboratórios. Além do suporte técnico de manutenção dos 

equipamentos, em algumas áreas é disponibilizado o suporte administrativo para 

atender às necessidades de cada setor. 

 

 
6.9 OUTROS ESPAÇOS FÍSICOS DA INSTITUIÇÃO 

 

A Sociedade Trindadense de Educação e Cultura Ltda, mantenedora do 

Instituto Aphonsiano de Ensino Superior é proprietária de uma área de 52.100,0m2 

para as futuras instalações físicas da SOTEC. Contando com 26.955,87m2 de área 

construída e 2.656,14m² de área em construção. A SOTEC conta ainda com 

20.000,0m2 de área disponível para ampliações futuras, conforme tabela 3. 

 

Tabela 3 - Espaço Físico - Campus Aphonsiano 

Descrição Área (m2) Capacidade 

Áreas Administrativas 1.320,30 - 

Banheiros / Sanitários / Vestiários/Incluindo os do Ginásio 640,25 - 

Estacionamentos / Jardins / Calçadas / Ruas 3.852,00 - 

Circulação e Outros 2.560,00  

Halls, Auditórios e Centro de Convenções 4.500,00 4.000 

Laboratórios (c/ áreas de apoio) 2.342,25 - 

Áreas em construção 3.500,00  

Áreas Disponíveis para Ampliações 20.000,00 - 

Secretarias/Salas de Professores / Coordenações / Apoio 

Acadêmico 600,00
- 

Bibliotecas / Salas de Estudos / Videotecas 1.232,00 - 
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Salas de Aula 4.636,80 6886 

Praça de alimentação 3.000,00 - 

Ginásio de Esportes 6.124,27 700 

Área total dos espaços físicos (m2) 54.307,87  

 

 

As salas de aula do Curso, ocupando uma área total de 640,40m² possuem 

capacidade total de 500 alunos por período.  

 

6.9.1 Serviços 

 

6.9.1.1 Serviços de Reprografia 

 

Atualmente o IAESup conta com dois prestadores de serviço de reprografia 

para os alunos dos diversos cursos, os quais oferecem serviços de xérox simples e 

coloridas, ampliações e reduções, diversos tipos de encadernações, entre outros. 

Nas proximidades do campus do IAESup também são oferecidos outros 

serviços dessa natureza. 

Para o atendimento da necessidade acadêmico-administrativa da SOTEC e 

de sua mantida, a mesma conta com um Departamento de Mecanografia, que é 

responsável por tais serviços.  

 

6.9.1.2 Lanchonete 

 

O IAESup conta com uma praça de alimentação e lazer que atende todos os 

cursos da Instituição. 

 

6.9.2 Requisitos de Acessibilidade 

 

Instituto Aphonsiano de Ensino Superior está atento à Portaria Ministerial 

nº. 1.679/99 e todas as suas dependências estão adequadas para garantir o acesso 

e a comodidade dos alunos com necessidades especiais como: rampas com 

inclinação adequada, elevador com espaço suficiente para cadeira de rodas, 
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instalações sanitárias apropriadas, estacionamento reservado e portas com espaço 

físico suficiente para a circulação. 

 

7 AVALIAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO 

 

A autoavaliação institucional, conforme diretrizes da CONAES têm dois 

objetivos essenciais:  

1.º - Avaliar a Instituição como uma totalidade integrada que permite a 

auto-análise valorativa da coerência entre a missão e as políticas institucionais 

efetivamente realizadas, visando à melhoria da qualidade acadêmica e ao 

desenvolvimento institucional; 

2.º - Privilegiar o conceito da autoavaliação e sua prática educativa para 

gerar, nos membros da comunidade acadêmica, autoconsciência de suas 

qualidades, problemas e desafios para o presente e o futuro, estabelecendo 

mecanismos institucionalizados e participativos para a sua realização. 

Para atingir estes propósitos a Comissão Própria de Avaliação (CPA) do 

IAESup faz adequações nos processos visando sistematizá-los. Com isso, são 

criados novos instrumentos avaliativos, respeitando o Projeto de Avaliação 

Institucional aprovado pelo Ministério da Educação, implementadas outras 

metodologias e formas de análise dos dados coletados, respaldadas nas 10 

dimensões contempladas na legislação vigente, em consonância com os objetivos e 

a missão institucional do Aphonsiano e de acordo com as atualizações permanentes 

na legislação do MEC. 

A realização da auto avaliação se dá com apoio institucional, o que 

demonstra compromisso em relação ao processo avaliativo. Os trabalhos são 

desenvolvidos com ampla divulgação no âmbito do Instituto, por meio do 

envolvimento de todos os segmentos da Instituição, no intuito de identificar 

potencialidades e fragilidades. Alcança com isto alguns de seus objetivos, uma vez 

que produzem conhecimentos que permitem identificar as fragilidades e eventuais 

causas, as potencialidades, além de sucitar ações específicas.  

Além disso, fomenta um aumento significativo da consciência pedagógica 

do corpo docente e técnico administrativo, além de fortalecer a vinculação da 

Instituição com a sociedade. Isso, sem mencionar que o Relatório Anual da CPA 

vem sendo utilizado como instrumento referencial crítico para prover as pessoas 
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envolvidas na identificação das ações destinadas à superação das dificuldades e a 

busca constante do aprimoramento institucional. 

No que tange especificamente ao Sistema de Avaliação do Projeto de 

Curso, além das informações oriundas dos Relatórios da CPA, a permanente 

avaliação e reorganização do Projeto do Curso de Engenharia Civil da Instituição, 

considera as informações do Relatório da Comissão de Avaliação do Inep para a 

autorização do curso, as discussões e decisões do Núcleo Docente Estruturante do 

Curso, do Colegiado do Curso e do Conselho Superior - COSUP; além disso, são 

também consideradas as informações e solicitações discentes apresentadas à 

Instituição, por meio dos seus representantes ou de eventuais requerimentos. 

O Sistema de Avaliação do projeto do Curso de Engenharia Civil do 

Instituto Aphonsiano estará sob o abrigo do Programa de Avaliação Interna e da 

Auto Avaliação que, por sua vez, estarão sob a coordenação e a gestão da 

Comissão Própria de Avaliação Institucional – CPA. 

A CPA, de acordo com a legislação vigente, tem como objetivos (1) 

produzir conhecimentos; (2) pôr em questão os sentidos do conjunto de atividades e 

finalidades cumpridas pela instituição; (3) identificar as causas dos seus problemas e 

deficiências; (4) aumentar a consciência e a consistência pedagógica; (5) aumentar 

a capacidade profissional do corpo docente e técnico-administrativo; (6) fortalecer as 

relações de cooperação entre os diversos atores institucionais; (7) tornar mais 

efetiva a vinculação da instituição com a comunidade; (8) julgar acerca da relevância 

científica e social de suas atividades e produtos; (9) além de prestar contas à 

sociedade.  

Neste sentido, o Sistema de Avaliação do projeto do Curso de Engenharia 

Civil consistirá no exame dos aspectos inerentes e necessários à consecução dos 

seus objetivos, bem como, dos procedimentos acadêmicos e pedagógicos 

explicitados no Projeto Pedagógico do Curso – PPC.  Sua configuração consistirá 

num processo interno, definido com critérios e padrões institucionais próprios, em 

sintonia com o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES. 

Salienta-se que ele não terá caráter público e propósito de comparação com outras 

instituições. Seu objetivo é ser num instrumento fundamental para a gestão do 

curso, enquanto forma de buscar para a permanente elevação do seu padrão de 

qualidade, tanto na oferta como nos seus processos acadêmicos e pedagógicos.  
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Em síntese, o Sistema de Avaliação do Projeto do Curso, encontra-se 

inserido num processo mais amplo de avaliação e de auto avaliação institucional, de 

forma a conduzir os esforços e os processos institucionais, em suas distintas 

dimensões, para um padrão qualitativo e quantitativo de coerência acadêmica e 

pedagógica, numa perspectiva de aperfeiçoamento contínuo. 

E, nesta perspectiva, os exames avaliativos feitos buscarão envolver toda a 

comunidade acadêmica, num esforço de diagnosticar os acertos e as falhas 

institucionais e no curso, referentes aos aspectos políticos, pedagógicos, 

administrativos e de infraestrutura. Este exame avaliativo já tem subsidiado a gestão 

institucional e dos outros cursos, curso quanto às ações acadêmicas administrativas 

necessárias. 
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8 ANEXOS 

 

A - Normas e regulamentos do curso: 

A1 - Regulamento de Atividades Complementares 

A2 - Regulamento de Estágio Curricular (Supervisionado) 

A3 - Regulamento de Trabalho de Conclusão do Curso 

A4 - Projeto de Auto Avaliação do curso 

A5 - Regulamento do Núcleo Docente Estruturante 
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A. NORMAS E REGULAMENTOS DO CURSO 

 

A1 - REGULAMENTO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 

INSTITUTO APHONSIANO DE ENSINO SUPERIOR 

CURSO DE ENGENHARIA CIVIL 

Regulamentação das Atividades Complementares 

1. Descrição 

A formação acadêmica dos cursos na área de ciências exatas tem se 

mostrado fortemente tecnicista. Ao longo da rápida difusão de conhecimentos, efeito 

da crescente globalização a da interdisciplinaridade dos problemas cotidianos, o 

conhecimento técnico não mais se mostrou suficiente para a formação de um perfil 

amplo, transformador e inovador. Esta formação no passado sempre foi uma 

atribuição natural do meio e da comunidade de inserção do acadêmico. Entretanto, o 

crescimento globalizado e as constantes evoluções técnico-culturais dificultaram o 

acompanhamento desta formação na mesma velocidade dos acontecimentos. 

Assim, criou-se uma lacuna que não foi absorvida pela comunidade nem pela 

estrutura curricular das escolas.  

Pode-se observar então, que a formação do perfil acadêmico de nível 

superior implica uma série de atribuições complexas que vão desde o âmbito interno 

da sala de aula, até às questões amplas da vida social. Esta formação, como uma 

dimensão ampliada do saber, inclui o conhecimento da cultura humana que passa 

pelas diferentes áreas do saber, como ainda inclui os valores, os comportamentos, 

as atitudes, os processos técnicos, incluindo nessa dimensão não apenas o saber 

fazer, mas também os processos cognitivos, isto é, os processos mentais, de 

raciocínio lógico. Essa dimensão ampliada do saber histórico-social, da cultura 

humana coletivamente desenvolvida, inclui as artes e a música, as expressões 

estéticas e a dança, enfim, a produção artística do homem. Tal formação, entretanto, 

não está contemplada na formação dos currículos escolares. As IES (Instituições de 

Ensino Superior) são responsáveis pela elaboração dos regulamentos de Atividades 

Complementares de seus cursos.  
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As atividades complementares, no Bacharelado em Engenharia Civil 

doIAESup, possibilitam o reconhecimento, por validação, de habilidades e 

competências do aluno, inclusive adquiridas fora do ambiente escolar. Hipóteses em 

que o aluno poderá ampliar, enriquecer e incrementar o seu currículo com 

experimentos e vivências acadêmicas, internos ou externos ao curso. Tal atividade 

não deve ser confundida com o estágio curricular supervisionado, dada à amplitude 

e a rica dinâmica das Atividades Complementares. 

As atividades complementares, assim, se destinam a estimular a prática 

de estudos independentes, transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, de 

permanente e contextualizada atualização profissional específica, sobretudo nas 

relações com o mundo do trabalho, estabelecidas ao longo do curso, notadamente 

integrando-as às diversas peculiaridades regionais e culturais. 

 

2. Modalidade das Atividades 

3.  

As atividades complementares incluem projetos de pesquisa (se houver), 

monitoria, iniciação científica, projetos/programas de extensão, seminários, 

simpósios, congressos, conferências, cursos (na condição de cursista ou ministrante 

do curso), feiras, atividades artísticas, cultura geral e outros. 

As Atividades Complementares do curso são componentes curriculares, 

com carga horária de 80 horas que podem ser cumpridas ao longo dos 10 semestres 

dos cursos. A carga horária de atividades complementares cumpridas pelo aluno 

será validada na componente curricular “Atividades Complementares” constante nas 

matrizes dos cursos. Podem ser consideradas Atividades Complementares aquelas 

que agregam valor à formação sócio-cultural-científico do aluno e que se enquadram 

nos seguintes grupos: 

 Atividades de ensino são fundamentais, ainda, para complementar os 

conteúdos não previstos nos ementários das disciplinas constantes na 

matriz curricular do curso. Tais atividades abrangem cursos como 

participante ou ministrante na área de engenharia ou afins. Comprovar 

com certificado ou controle de freqüência pelo departamento do curso. 
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 Atividades de extensão são importantes no sentido que favorecem, 

principalmente, o desenvolvimento de habilidades comportamentais, 

políticas e sociais para consolidar o perfil do egresso desejado pelo curso. 

Tais atividades abrangem extensão, bolsas de iniciação científica, 

estágios e outros. Comprovar com certificado ou controle de freqüência 

pela IES. 

 Atividades Científicas servem de base para estimular o 

desenvolvimento de projetos de pesquisa, assim como para incentivar a 

prática do pensamento científico e a relação direta entre ensino e 

pesquisa. Tais atividades abrangem conferências, palestras, minicursos e 

outros. Comprovar com certificado ou controle de freqüência pela IES. 

 Atividades Artístico-culturais são importantes no sentido de 

estimular o desenvolvimento sócio-cultural, estabelecendo condições para 

posicionar o pensamento científico em relação ao meio em que está 

inserido. Comprovar com resenhas devidamente analisadas por 

orientador da atividade, certificados ou controle feito pela IES. 

 

4. Quadro de Atividades Complementares e Carga Horária Máxima 

Atividade CH 
Atividades de Extensão (programa e projeto) 10h 

Conferências 10h 
Congressos, Feiras, Simpósios, Seminários ou Fóruns 10h 
Cursos de formação complementar 10h 
Cursos de línguas 10h 
Estágios extra-curriculares 10h 
Eventos 10h 
Monitoria e Ministrante de Cursos 10h 
Palestras  10h 
Participação em núcleo de estudos e pesquisas dos outros cursos da IES 10h 
Participação em Empresa Júnior 10h 
Projeto de Iniciação Cientifica 10h 
Publicações e Artigos (conforme evento) 10h 
Viagens de estudo 10h 
Visitas técnicas 10h 

 

5. Estruturas de Fichas para Acompanhamento de Atividades de Ensino, 

Extensão, Científicas e Artístico-culturais.  
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Haverá um formulário próprio para o controle de registros de atividades 

cumpridas pelos alunos. Estas atividades são registradas mediante apresentação de 

comprovação e após validação pelo Coordenador do Curso. 

6. Regulamentação das Atividades Complementares 

 

I - DOS OBJETIVOS 

 

Art. 1º - O presente Regulamento tem como objetivo regular a validação das 

Atividades Complementares e o seu aproveitamento nos cursos oferecidos pelo 

IAESup. 

Art. 2º - Compreendem-se como Atividades Complementares aqueles componentes 

curriculares enriquecedores e complementadores do perfil do formando que 

possibilitam o reconhecimento, por avaliação de habilidades, competências do 

aluno, inclusive as adquiridas fora do ambiente acadêmico, incluindo a prática de 

estudos e atividades independentes, transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, 

especialmente nas relações com o mercado do trabalho e com as ações de 

extensão junto à comunidade. 

Parágrafo Único – As Atividades Curriculares possuem carga horária variável por 

curso, de acordo com o Projeto Pedagógico do Curso – PPC, que deve ser cumprida 

integralmente por todos os alunos regularmente matriculados como requisito 

acadêmico para a conclusão do curso. 

 

II - DA ESTRUTURA 

 

Art. 3º - As Atividades Complementares, no IAESup, serão geridas por um setor 

vinculado ao NPPGE – Núcleo de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão e por ele 

geridos, com o apoio dos Coordenadores dos Cursos e, também, pela Secretária 

Geral.  

§ 1º - Cada Coordenador de Curso ficará responsável em apoiar o setor de 

Atividades Complementares no gerenciamento das atividades complementares do 

seu curso. 
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§ 2º - O Setor de Atividades Complementares funcionará nas dependências do 

Instituto, utilizando sua infraestrutura, bem como, a infraestrutura da Secretaria 

Geral. 

 

III - DAS COMPETÊNCIAS 

 

Art. 4º - Compete ao Setor de Atividades Complementares: 

I – Manter arquivo e registro atualizados com os projetos e relatórios de todas as 

Atividades Complementares realizadas no âmbito do Instituto; 

II – Organizar cadastro individual por discente com acompanhamento de todas as 

Atividades realizadas no âmbito do Instituto; 

III – Cadastrar, organizar e manter arquivo de todas as Atividades Complementares 

realizadas pelos discentes fora do âmbito do Instituto; 

IV - manter atualizado o livro de atas das reuniões do Setor de Atividades 

Complementares; 

V - Elaborar os modelos de formulários necessários ao bom funcionamento do Setor 

de Atividades Complementares; 

VI – Desempenhar as demais atividades de sua competência e as que lhe forem 

demandadas de forma adicional, com vistas a garantir a validação das Atividades 

Complementares. 

 

IV – DO DESENVOLVIMENTO E DA VALIDAÇÃO 

 

Art. 5º - Os alunos deverão obrigatoriamente desenvolver integralmente as cargas 

horárias definidas para as Atividades Complementares no Projeto Pedagógico do 

seu curso, como requisito para a conclusão do mesmo.  

Parágrafo Único - A valoração em carga horária para cada uma das Atividades 

Complementares será conforme o Quadro 3 - Quadro de Atividades 

Complementares e Carga Horária Máxima. 

Art. 6º - As Atividades Complementares podem ser desenvolvidas em qualquer 

semestre do curso; 

Art. 7° - As Atividades Complementares somente poderão ser validadas após o 

exame de sua compatibilidade com a finalidade pedagógica do curso, pela 

Coordenação do Curso. 
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§ 1º - A validação da Atividade Complementar deverá ser requerida pelo aluno 

interessado, em formulário próprio, acompanhado de documento comprobatório da 

realização da mesma. 

§ 2º - Serão consideradas válidas, independentemente de justificativa do aluno ou de 

exame de compatibilidade com os fins do curso, as Atividades Complementares 

oferecidas pelo Instituto, mediante simples comprovação da freqüência e, se for o 

caso, também do aproveitamento. 

§ 3º - O aluno, para fins do disposto no caput deste artigo, poderá consultar, 

previamente, mediante requerimento justificado, a Coordenação de Atividades 

Complementares sobre a pertinência da atividade complementar que pretenda 

desenvolver, devendo receber resposta por escrito em 03 (três) dias úteis após a 

solicitação. 

§ 4º - Deferido o requerimento de validação, a Coordenação do Curso encaminha os 

documentos à Secretaria Acadêmica para averbação. 

 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

FICHA DE CONTROLE   

(ATIVIDADES DE ENSINO E EXTENSÃO) 

ALUNO (A): 
_________________________________________________________________ 

 

DATA ATIVIDADES 

Carga 
Horária 

Assinaturas 

Ativid
ade 

Total 
Coordenador

(a) 
Aluno(a) 

__/___/__
_ 

     

__/___/__
_ 

     

__/___/__
_ 

     

__/___/__
_ 

     

__/___/__
_ 
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__/___/__
_ 

     

__/___/__
_ 

     

__/___/__
_ 

     

__/___/__
_ 

     

__/___/__
_ 

     

Carga horária: 80h. 

 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

FICHA DE CONTROLE  

(ATIVIDADES DE CIENTÍFICAS E ARTÍSTICO-CULTURAIS) 

 

ALUNO (A): 
_________________________________________________________________ 

 

DATA ATIVIDADES 

Carga 
Horária 

Assinaturas 

Ativid
ade 

Total 
Coordenador 

(a) 
Aluno (a) 

__/___/__
_ 

     

__/___/__
_ 

     

__/___/__
_ 

     

__/___/__
_ 

     

__/___/__
_ 

     

__/___/__
_ 
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__/___/__
_ 

     

__/___/__
_ 

     

__/___/__
_ 

     

__/___/__
_ 

     

Carga horária: 80h. 

 

 
A2 - REGULAMENTO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 
 

INSTITUTO APHONSIANO DE ENSINO SUPERIOR 

CURSO DE ENGENHARIA CIVIL 

 

Regulamentações e Diretrizes para o Estágio Supervisionado 

 

Parte I – Definição 

Art. 1.º - Considera-se estágio supervisionado toda atividade desenvolvida dentro ou 

fora do IASup com a finalidade de sedimentar os conhecimentos adquiridos durante 

o Curso de Engenharia Civil.   

Art. 2.º - O estágio supervisionado deverá estar diretamente ligado ao PPC (Plano 

Pedagógico de Curso) e, portanto poderá ocorrer de 03 (três) formas: 

I. Com atividades desenvolvidas dentro do Instituto; 

II. Com atividades desenvolvidas fora do Instituto e não vinculadas a empresas 

(vinculadas apenas à IES);  

III) Com atividades vinculadas a alguma empresa, ocorrendo em horário comercial. 
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Parte II – Da Aptidão e Características Particulares 

Art 3.º - Estão aptos a realizar o estágio supervisionado todos os alunos 

regularmente matriculados na disciplina de estágio supervisionado. 

Parágrafo Único: O aluno poderá matricular-se na disciplina de estágio 

supervisionado a partir do 6º período do curso de Engenharia Civil. 

Art 4.º - Quando o estágio for realizado dentro da Instituição, o mesmo deverá ser 

supervisionado, de forma direta, pelo titular da disciplina (Estágio Supervisionado), o 

qual elaborará, para o aluno, um plano de trabalho que atenda às exigências do 

curso. 

§ 1º.Quando o supervisor de estágio não for o professor da disciplina, este deverá 

ser nomeado pelo Coordenador do curso, sendo um docente da instituição e 

profissional da área (Engenheiro Civil ou Arquiteto) com registro no Conselho – 

CREA. 

§ 2º. O processo de supervisão poderá ocorrer através de visitas e/ou relatórios e/ou 

apresentação de trabalhos, definidos pelo supervisor do estágio. 

§ 3º. Partes das atividades desenvolvidas dentro da Instituição poderão ocorrer no 

horário das aulas reservadas ao estágio supervisionado. 

Art 5.º - Quando o estágio for realizado fora da Instituição; a empresa ou instituição 

que oferecer o estágio deverá disponibilizar um profissional da área (Engenheiro 

Civil ou Arquiteto), de seu quadro de funcionários, para supervisionar o estagiário. 

Esta supervisão deverá ocorrer por meio de relatórios e sob a orientação do 

supervisor do curso de Engenharia Civil. 

§ 1º. O supervisor de estágio da empresa onde o estagiário está realizando o estágio 

deverá, obrigatoriamente, ser um profissional da área com registro definitivo no 

CREA. 

§ 2º. Com a finalidade de auxílio ao aluno, a empresa poderá oferecer ao aluno uma 

bolsa-estágio desde que, seja especificado em contrato que não existe nenhum 

vínculo empregatício entre estagiário e a empresa. 
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§ 3º. As atividades desenvolvidas fora da Instituição não poderão ocorrer no horário 

das aulas, do contrário, ocorrerão nos horários disponibilizados para este fim no 

semestre, conforme matriz curricular. 

Art. 6.º - A carga horária total para que o estágio curricular seja considerado como 

válido deverá ser maior que 240 horas e menor que 800 horas. 

Art 7.º - Somente as atividades ocorridas a partir do semestre previsto para iniciar o 

estágio, poderão ser computadas como parte do estágio supervisionado. Para a 

aceitação dessas atividades é imprescindível o parecer da coordenação de estágio. 

Parte III – Do Cadastro e da Avaliação 

Art 8.º - Somente serão considerados estagiários, os alunos, devidamente, 

matriculados na disciplina Estágio Supervisionados e cadastrados junto à 

coordenação  de estágio do curso. 

§ 1º. O cadastro deverá ser feito em formulário próprio a ser obtido junto a 

coordenação de estágio ou protocolo  geral. 

§ 2º. Os alunos, não cadastrados, estarão sumariamente impedidos de ter o seu 

estágio aceito para fins de integralização curricular. 

Art 9.º - Quando o estágio for realizado dentro da Instituição, o estagiário será 

avaliado por meio da apresentação dos trabalhos definidos pelaCoordenação de 

estágio do curso. 

Art 10.º - Quando o estágio for realizado fora da instituição, o estagiário será 

avaliado através de formulário próprio a ser enviado ao seu supervisor do estágio 

(profissional liberal ou empresa), associado à entrevista a ser realizada junto à 

coordenação de estágio. 

§ 1º. Será enviado ao supervisor de estágio da empresa (responsável técnico da 

empresa ou profissional liberal), dois formulários de avaliação do estagiário nos 

períodos correspondentes às verificações de aprendizagem do semestre letivo, os 

quais serão associados à avaliação do coordenação de estágio da Instituição, sendo 

a nota obtida através de média ponderada entre as avalições obtidas. 
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§ 2º. A nota correspondente às verificações de aprendizagem do estágio será 

calculada a partir da média obtida nas avaliações do supervisor do estágio e na nota 

obtida junto à coordenação do estágio do curso. 

Parte IV – Disposições Finais 

Art 11.º - O horário estabelecido pela coordenação de estágio do curso, para 

atendimento aos estagiários, é o horário definido no semestre letivo para o 

componente curricular Estágio Supervisionado. 

Parágrafo Único: Além dos encontros semanais, o supervisor/orientador realizará 

entrevistas, mensais, com todos os alunos matriculados em Estágio Supervisionado. 

Art. 12.º - Caberá à coordenação de estágio e à coordenação do curso julgar 

quaisquer casos que não estejam previstos nesta. 
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A3 - REGULAMENTO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC 
 
 

INSTITUTO APHONSIANO DE ENSINO SUPERIOR 

CURSO DE ENGENHARIA CIVIL 

 

Norma e Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Esta norma visa orientar os alunos sobre os procedimentos a serem seguidos 

durante a elaboração e a redação do Trabalho de Conclusão de Curso - TCC. Esta 

norma tem caráter complementar às normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) apresentadas na Tabela 1.1 e ao Regulamento Trabalho de 

Conclusão de Curso – TCC.  

 
Tabela 1.1 Normas Necessárias Para Redação da Monografia de TCC. 

Numero Ano Descrição 

NBR 6023 2002 Informação e documentação – Referências - Elaboração 

NBR 6024 2003 
Informação e documentação – Numeração progressiva das seções de um 
documento escrito – Apresentação 

NBR 6027 2003 Informação e documentação – Sumário - Apresentação 

NBR 6028 2003 Informação e documentação – Resumo - Apresentação 

NBR 6034 2005 Informação e documentação – Índice - Apresentação 

NBR 10520 2002 Informação e documentação – Citações em documentos - Apresentação 

NBR 14724 2006 Informação e documentação – Trabalhos Acadêmicos - Apresentação 

 

A Tabela 1.2 apresenta as etapas do TCC e os formulários que deverão ser 

utilizados e a Tabela 1.3 a previsão de realização destas etapas. As datas 

específicas serão divulgadas pela coordenação de estágio no quadro de avisos do 

TCC e no site do Curso de Engenharia Civil ( a ser criado) em até 30 dias antes do 

início da 1ª etapa. 

 

Tabela 1.2 Relação das Etapas e Formulários da Disciplina TCC 

Etapa Formulário 

1a Divulgação das linhas de pesquisa e Formulário 01 - Divulgação de Temas 
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temas 

2a Inscrição alunos 

Formulário 02 - Inscrição Aluno Temas Projeto 

Final 

3a Publicação de temas-orientador-

orientando 

- 

4a Início das atividades - 

5a Apresentação Pré-Projeto Formulário 03 - Pré-Projeto 

6a Inscrição e Sorteio Bancas Formulário 04 - Inscrição Bancas de TCC 

7a Apresentação Parcial - TCC I 
Formulário 05 - Avaliação Parcial TCC 

Formulário 06 - ATA Defesa Parcial 

8a Apresentação Final - TCC II 

Formulário 07 - De acordo apresentação final 

Formulário 08 - Divulgação Apresentação Final 

Formulário 09 - Avaliação Final TCC 

Formulário 10 - ATA Defesa Final 

9aImpressão e Encadernação Formulário 11 - Declaração Realização Correções 

Tabela 1.3 Relação das Etapas do TCC e Previsão de Realização 

Etapa 
Turma 

1º Semestre a 2º Semestre 

Turma 

1º Semestre a 2º Semestre 

1a Divulgação das linhas de 

pesquisa e temas 
Outubro/Novembro Maio/Junho 

2a Inscrição alunos 
Novembro e 1ª semana de 

Dezembro 
Junho e 1ª semana de Julho 

3a Publicação de temas-

orientador-orientando 

Dezembro 

2a semana do mês 

Julho 

2a semana do mês 

4a Início das atividades 
Dezembro 

3a semana do mês 

Julho 

3a semana do mês 
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5a Apresentação Pré-Projeto 
Fevereiro/Março 

2a semana do 1º semestre letivo 

Agosto 

2a semana do 2º semestre 

letivo 

6a Inscrição e Sorteio Bancas Maio/Junho Outubro/Novembro 

7a Apresentação Parcial - TCC 

I 
Junho/Julho Novembro/Dezembro 

8a Apresentação Final - TCC II Novembro/Dezembro Junho/Julho 

9aImpressão e Encadernação até 15 dias após a apresentação 
até 15 dias após a 

apresentação 

 
Os formulários apresentados na Tabela 1.2 ficam disponíveis na coordenação 

de estágio e no protocolo geral. 

Esta norma foi dividida em três partes: 

a) elaboração, defesa e conclusão do TCC: apresenta um resumo das etapas e 

procedimentos que devem ser seguidos para a realização do TCC; 

b) redação do TCC: descreve as normas que devem ser seguidas na redação da 

monografia; 

c) regulamento do TCC: apresenta o regulamento do TCC. 
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2. ELABORAÇÃO, DEFESA E CONCLUSÃO DO TCC 

 

2.1 INTRODUÇÃO 

O trabalho de conclusão de curso é um componente curricular obrigatório para 

a integralização curricular e posterior obtenção do grau de bacharel em Engenharia 

Civil pelo IAESup. O TCC visa promover à capacidade de identificação temática, a 

formulação de problemas, a elaboração de projetos, a identificação de métodos e de 

técnicas, o controle de planejamento etc. Esta atividade é desenvolvida por meio de 

orientação e acompanhamento docente, tendo como referências o regulamento de 

TCC de curso, a política de pesquisa e extensão da Instituição e as políticas de 

produção, pesquisa e extensão da coordenação do Curso de Engenharia Civil. 

 

2.2 TEMA 

Os alunos que concluíram o oitavo período devem procurar os professores para 

definir o tema do TCC dentre os propostos e matricular-se na disciplina TCC 1. A 

divulgação das linhas de pesquisa e temas propostos pelos professores é divulgada 

conforme cronograma apresentado na Tabela 2.1. 

 

Tabela 2.1 Cronograma da Divulgação das Linhas de Pesquisa e Temas 

Turma Data 

1° semestre a 2° semestre Novembro 

2° semestre a 1° semestre Junho 

 

O tema deve ser escolhido de comum acordo entre o aluno e o orientador, 

levando-se em consideração o valor e a utilidade do TCC, o interesse e aptidões do 

candidato, o material e as instalações necessários, o tempo disponível e o custo. 

Uma vez definido o tema do projeto, o aluno deve apresentar o pré-projeto conforme 

estabelecido no regulamento de TCC. 

 

2.3 ORIENTADOR 

Cabe ao orientador supervisionar o aluno colocando seus conhecimentos e 

recursos à disposição deste, evitando assim que este fracasse por dúvidas ou 

inexperiência. Os professores podem orientar até seis alunos por semestre. 



185 

 

 

2.4 ALUNO 

Cabe ao aluno o levantamento bibliográfico, a coleta de dados, o 

desenvolvimento do projeto, a redação final, a entrega das cópias oficiais à 

coordenação e os ônus referentes à impressão e encadernação do TCC. 

 

2.5 DEFESA 

As defesas parcial e final serão marcadas pelo coordenador de TCC conforme 

cronograma apresentado na Tabela 2.2. As datas e horários específicos das defesas 

serão informados pela coordenação até 30 dias antes. 

A defesa do TCC é coordenada pelo orientador do aluno, cabendo a este o 

preenchimento da ata de defesa, a qual deve conter os comentários, correções e 

sugestões indicadas pela banca examinadora. 

 

Tabela 2.2 Cronograma das Defesas Parciais e Finais 
 

Turma Defesa Data 

1° semestre a 2° semestre 

Parcial 
Junho 

último mês do 1º semestre letivo 

Final 
Novembro 

último mês do 2º semestre letivo 

2° semestre a 1° semestre 

Parcial 
Novembro 

último mês do 2º semestre letivo 

Final 
Junho 

último mês do 1º semestre letivo 

 

 

2.5.1 Defesa Parcial 

É responsabilidade do coordenação de estágio a definição da data, horário e 

local da defesa e a definição da banca examinadora. O aluno encaminhará uma 

cópia encadernada (p.ex., tipo espiral) para cada membro da banca examinadora 

àCoordenação de TCC de Engenharia Civil com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias da defesa oral. 

A banca examinadora da defesa parcial será formada por três especialistas, 

assim escolhida: 

a) professor orientador; 
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b) dois examinadores internos (professor do Instituto Aphonsiano de Ensino 

Superior, entre os inscritos para participar da banca). 

A defesa parcial está aberta ao público interessado. Esta será dividida em 

quatro partes: 

a) apresentação oral (duração mínima de 15 minutos e máxima de 20 minutos); 

b) defesa do trabalho (questões da banca examinadora, sendo que o público deve 

se manter passivo – 15 minutos para cada examinador); 

c) período de perguntas aberto ao público (duração máxima de 5 minutos); 

d) avaliação do trabalho (a banca examinadora se reúne isoladamente e o aluno 

será chamado para conhecer o resultado logo após a conclusão dos trabalhos). 

Quanto ao resultado da defesa parcial, duas alternativas são possíveis: 

a) aprovado; 

b) reprovado. 

Estarão aprovados na disciplina TCC I os alunos que obtiverem nota no projeto 

final igual ou maior a 60 (sessenta).  Para as notas inferiores, o aluno deverá 

matricular novamente para repetir o componente “TCCI". 

É responsabilidade do orientador e aluno entregar a coordenação de TCC 

original da Avaliação Parcial de TCC (Formulário 05) e original da Ata de Defesa 

Parcial com a nota e assinatura de todos os integrantes da banca (Formulário 06) 

até 5 (cinco) dias úteis após a defesa, casa haja observações da banca a serem 

realizadas. 

 

2.5.2 Defesa Final 

 

É responsabilidade da Coordenação, a definição da data, horário, local da 

defesa e a definição da banca examinadora interna. A definição da banca externa é 

responsabilidade do orientador, sendo que o mesmo deve informar ao conselho com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias da defesa oral os dados do examinador 

externo, se for o caso. 

Caso não seja possível marcar com a banca externa o horário definido pela 

coordenação de TCC, fica facultativa a participação de um examinador externo. 

Neste caso o orientador e o aluno podem marcar outra data, desde que a mesma 

seja anterior à estabelecida pela  coordenação de TCC, e a banca interna concorde 
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com a nova data. É responsabilidade do orientador e aluno definirem e acertarem 

com a banca esta data. 

O orientador encaminhará para a coordenação de TCC o formulário 07 - De 

Acordo Apresentação Final. O aluno encaminhará uma cópia encadernada (p.ex., 

tipo espiral) para cada membro da banca examinadora a secretária do Curso de 

Engenharia Civil com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da defesa oral. A 

divulgação da defesa deve seguir formulário apresentado no Formulário 08, sendo 

que a reserva dos recursos audiovisuais é de responsabilidade do aluno. 

A banca examinadora da defesa final será formada por quatro especialistas, 

assim escolhida: 

a) professor orientador; 

b) dois examinadores internos (professores que participaram da defesa parcial); 

c) examinador externo (especialista externo) – Facultativo.  

d) a efesa final do TCC é coordenada pelo orientador do aluno, cabendo a este o 

preenchimento da ata de defesa, a qual deve conter os comentários, correções e 

sugestões indicadas pela banca examinadora. 

A defesa do TCC será aberta ao público interessado. Esta será dividida em 

quatro partes: 

a) apresentação oral (duração mínima de 30 minutos e máxima de 35 minutos); 

b) defesa do trabalho (questões da banca examinadora, sendo que o público deve 

se manter passivo – 20 minutos para cada examinador); 

c) período de perguntas aberto ao público (duração máxima de 5 minutos); 

d) avaliação do trabalho (a banca examinadora se reúne isoladamente e o aluno 

será chamado para conhecer o resultado logo após a conclusão dos trabalhos). 

Quanto ao resultado da defesa final do TCC, três alternativas são possíveis: 

a) aprovado sem correções; 

b) aprovado com correções; 

c) reprovado. 

Estarão aprovados direto, os alunos que obtiverem nota TCC II, igual ou maior 

a 60 (sessenta). Os alunos com médias inferiores a 60 estarão reprovados na 

disciplina, devendo matricular-se no período seguinte. 

 

 

2.6 CONCLUSÃO DO TCC 
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Caso aprovado, o aluno deve fazer todas as correções indicadas pela banca 

examinadora e entregar a coordenação de TCC os volumes obrigatórios (4 volumes: 

orientador, examinador externo e dois examinadores internos), original da Avaliação 

Final TCC (Formulário 09), original da Ata de Defesa Final com a nota e assinatura 

de todos os integrantes da banca (Formulário 10), declaração do professor 

comprovando correção da monografia (Formulário 11) e dois CD´s com arquivo 

correspondente à monografia em formato PDF - adobe acrobat, sendo um para a 

coordenação de TCC e outro para a Biblioteca. Deve-se também encaminhar uma 

cópia oficial da versão final para a instituição financiadora do projeto, caso ela exista. 

A monografia deve ser encadernada em capa dura na cor azul com as letras na 

cor ouro. A capa deve ter o padrão apresentado na NBR 14724 (ABNT 2006). Na 

lombada (lateral) deve ser grafado: o ano, o autor e o ano da monografia, com fonte 

Times New Roman 12 maiúscula, impresso longitudinalmente e legível do pé para o 

alto da lombada. 

 

3. REDAÇÃO DO TCC 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

O TCC deverá ser escrito em Língua Portuguesa, mas podendo ser utilizadas 

as palavras em línguas estrangeiras padronizadas internacionalmente ou registradas 

com patente (p.ex., Bidim, IBM etc.). No entanto, devem-se evitar as conotações 

comerciais. 

O TCC deverá ser impresso em papel branco de qualidade igual ou superior a 

75ag/m2 e no formato A4 (210 x 297 mm). A impressão deve ser no anverso das 

folhas, com exceção da folha de rosto cujo verso deve conter a ficha catalográfica. 

Deve ser com letras pretas, sólidas, tamanho de 12 (Times New Roman) para o 

texto, e tamanho menor para citações de mais de três linhas, notas de rodapé, 

paginação e legendas das ilustrações e tabelas, e qualidade mínima similar a 

impressoras jato de tinta ou laser. 

O número máximo de páginas do TCC é 120, incluindo preliminares, texto e 

complementares. Em casos excepcionais, pode-se exceder este limite desde que o 

aluno tenha a aprovação do orientador e do Cordenador de TCC. 

As folhas devem apresentar margem esquerda e superior de 3 cm; direita e 

inferior de 2ecm. 
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A numeração de páginas dos capítulos e apêndices (texto e complementares) 

deve ser sequencial (algarismos arábicos), começando de um (primeira página do 

Capítulo 1) até n (última página do TCC). A numeração de páginas deve ser feita no 

canto superior direito da folha, a 2 cm da borda superior, ficando o último algarismo 

a 2 cm da borda direita da folha. Utilizar fonte de tamanho 10 (Times New Roman). 

A primeira linha de cada parágrafo deve ser iniciada com um recuo de 1,25 

cm (um vírgula vinte e cinco centímetro) da margem esquerda. 

 

3.2 FORMATAÇÃO 

A estrutura do TCC consta das seguintes partes principais: elementos pré-

textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. 

 

3.2.1 Elementos Pré-Textuais 

Os elementos pré-textuais envolvem os seguintes itens, os quais devem 

aparecer nesta ordem estabelecida: 

 Capa; 

 Folha de Rosto; 

 Folha de Aprovação da Banca Examinadora; 

 Dedicatória (opcional); 

 Agradecimentos (opcional); 

 Resumo (até 500 palavras); 

 Abstract (resumo em inglês); 

 Resumo em Outras Línguas Estrangeiras de Interesse (opcional); 

 Lista de Figuras; 

 Lista de Tabelas; 

 Lista de Símbolos, Nomenclatura e Abreviações; 

 Sumário. 

 

O Apêndice A apresenta alguns exemplos de formatação da Capa, Folha de 

Rosto, da Folha de Aprovação, listas de figuras, lista de tabelas e sumário. 

O Resumo deve conter uma visão geral do problema, da metodologia e as 

principais conclusões do trabalho. Deve seguir os requisitos apresentados na NBR 
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6028. O Abstract deve ter as mesmas características do resumo em língua 

vernácula. 

As listas de figura e tabelas devem ser elaboradas de acordo com a ordem 

apresentada no texto, com cada item designado por seu nome específico, 

acompanhado do respectivo número da página. 

A Lista de Símbolos, Nomenclatura e Abreviações devem apresentar todos 

estes elementos em ordem alfabética, mesmo aqueles que o autor julgue de 

significado óbvio. 

O sumário deve seguir os requisitos apresentados na NBR 6027. 

O espaçamento dos Preliminares deverá ser 1,5. 

As páginas dos Preliminares devem ser numeradas em algarismos romanos 

minúsculos (i, ii, iii,...), sendo que o numeral "i" não deve aparecer na Capa embora 

deva ser computado, e o verso da folha de rosto não deve ser numerado. 

 

3.2.2 Elementos Textuais 

O texto deve ser dividido em capítulos, os quais devem ser numerados em 

algarismos arábicos (p.ex., 1 INTRODUÇÃO). A distribuição dos assuntos nos 

capítulos cabe ao aluno e seu orientador. No entanto, o primeiro e o último capítulo 

são obrigatórios (INTRODUÇÃO e CONCLUSÕES). 

Na INTRODUÇÃO, faz-se a apresentação da obra, indicando a natureza do 

texto, os motivos que levaram à pesquisa ou ao projeto, a importância, o caráter, a 

delimitação, a definição etc. O autor expõe a natureza do problema, seu estado no 

começo das investigações, seus limites e estabelece os objetivos da pesquisa ou do 

projeto. 

Nas CONCLUSÕES, fazem-se deduções lógicas baseadas e fundamentadas 

no texto e decorrentes do projeto. Devem ser sucintas e terem sido justificadas 

adequadamente nas discussões dos resultados. Por fim, fazem-se as 

recomendações e sugestões que deverão ser objetos de projetos futuros. 

A numeração das seções dentro de um mesmo capítulo deve ser uma 

seqüência numérica começando sempre com o número do capítulo (p.ex., 2 NOME 

DO CAPÍTULO – SEÇÃO PRIMÁRIA, 2.1 SEÇÃO SECUNDÁRIA, 2.1.1 Seção 

Terciária, 2.1.1.1 Seção Quartenária, 2.1.1.1.1 Seção Quinária). Só é permitida a 

numeração das seções até a seção Quinária. Todas as seções numeradas devem 

constar no Sumário. 
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As seções devem ser sempre alinhadas na margem esquerda, não sendo, 

portanto incentivado o uso de tabulações. Os títulos dos capítulos (seção primária) 

devem ser em letras maiúsculas e em negrito, sendo que somente o título do 

capítulo deve ser centrado entre as margens. Devem-se destacar gradativamente os 

títulos das seções. O título das seções (primárias, secundárias etc.) deve ser 

colocado após sua numeração, dele separado por um espaço. 

A numeração de Equações, Tabelas e Figuras dentro de um mesmo capítulo 

deve ser uma seqüência numérica começando sempre com o número do capítulo, a 

fim de que possam ser citadas pelos respectivos números e abreviações (p.ex., Eq. 

3.1, Tabela 3.1, Figura 3.10 etc.). A numeração de cada um destes elementos deve 

ser individual e por capítulo. As Tabelas e Figuras devem constar nos respectivos 

índices específicos. Os números das equações devem ser alinhados na margem 

direita e entre parênteses. 

O espaçamento do texto deve ser 1,5. Os títulos das subseções devem ser 

separados do texto que os precede ou que os sucede por dois espaços 1,5. 

 

3.2.3 Elementos Pós-Textuais 

A REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA é o único elemento Pós-textual obrigatório, 

devendo ser elaborada conforme a NBR 6023. 

A REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA não é numerada como capítulo e deve vir 

logo após o último capítulo e antes do primeiro apêndice, caso exista. As referências 

devem ser alinhadas à margem esquerda do texto em ordem alfabética do autor, em 

espaço simples e separadas entre si por dois espaços simples. 

Os elementos Pós-Textuais complementares envolvem os Apêndices e 

Anexos. 

Os apêndices são textos ou documentos elaborados pelo autor, a fim de 

complementar sua argumentação, sem prejuízo da unidade nuclear do trabalho. Os 

anexos são textos ou documentos não elaborados pelo autor, que servem de 

fundamentação, comprovação e ilustração. A numeração dos apêndices (Anexos) 

deve ser seqüencial por letras maiúsculas (p.ex., APÊNDICE A - nome do primeiro 

apêndice). Caso existam Sub-itens, Tabelas, Figuras, ou Equações nos Apêndices, 

eles devem ser numerados seguindo as mesmas regras já definidas para os 

capítulos (Texto), substituindo o número do capítulo pela letra do apêndice. 
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Todos os Subitens, Tabelas e Figuras dos apêndices também devem constar 

nos respectivos índices. 

 

3.3. MATERIAL ILUSTRATIVO 

Entende-se por material ilustrativo as Tabelas e Figuras. Todos devem ser 

identificados por um número e um título, o qual deve definir o conteúdo e ser 

autoexplicativo (p.ex., Tabela 1.1 Título da tabela; Subtítulo da tabela). O material 

ilustrativo deve estar centralizado entre as margens, podendo vir logo após o texto 

que o referencie pela primeira vez, ou agrupado no fim de cada capítulo ou 

apêndice. O título das tabelas deve ser colocado na parte superior das mesmas e o 

título das figuras na parte inferior, a uma distância de um espaço simples, para 

qualquer um dos dois casos. Utilizar fonte tamanho 10 (Times New Roman). Os 

títulos das figuras e tabelas também devem estar centralizados entre as margens e 

digitados com espaçamento simples e fonte tamanho 10 (Times New Roman). No 

corpo do texto, estes elementos devem ser citados com letra inicial maiúscula (ex. 

Tabela 3.1, Figura 4.2). 

Nas tabelas utilizam-se fios horizontais e verticais apenas para separar os 

títulos das colunas no cabeçalho e fechá-las na parte inferior, evitando-se fios 

verticais e fios horizontais para separar as linhas (exemplo na Tabela 3.1). Nas 

tabelas, as bordas limítrofes não são preenchidas. Já nos quadros todos os fios 

podem ser preenchidos. 

 
Tabela 3.1. Exemplo de Tabela. 

Profundidade 
(m) 

Laboratório DMT 
Saturado Natural Marchetti &Crapps (1981) Marchetti (1997) 

' (°) ' (°) ' (°) ' (°) 
0,5 33 36 35 36 
1,5 36 - 29 23 
2,5 34 33 30 21 
3,5 34 - 29 24 
4,5 34 34 28 26 
5,5 37 42 30 26 

Média 34 36 30 26 
 

O material ilustrativo deve produzir fotocópias legíveis e de boa qualidade. 

Títulos, legendas, símbolos etc. deverão ser visíveis e claros para permitir a 

completa identificação do conteúdo. Sempre que possível, deve-se optar por 

material preto e branco para facilitar a reprografia do material. Caso seja essencial 
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reproduzir material a cores (p.ex., mapas), deve-se procurar um processo compatível 

com a necessidade de retratar as cores (p.ex., impressoras ou fotocópias coloridas). 

No caso de fotografias, devem-se procurar processos de reprodução 

adequados. Fotocópias coloridas, duplicatas feitas do próprio negativo ou produtos 

digitais de scanners podem ser utilizados, desde que atendam aos critérios de 

legibilidade. Fotocópias em preto e branco normalmente não produzem cópias de 

fotografias com qualidade aceitável. 

 

3.4 PÁGINAS MAIORES QUE O TAMANHO A4 

Páginas maiores que o tamanho padrão não é recomendável. Deve-se tentar 

um arranjo diferente do material ou o uso de fotocópias reduzidas de modo a 

minimizar estas páginas. Caso não seja possível, pois o material se tornaria ilegível, 

pode-se utilizar um papel de dimensões padronizadas maiores que o A4 (p.ex., A3), 

desde que este seja dobrado de acordo com as normas até atingir as dimensões do 

papel A4. 

 

3.5. MATERIAL COM COPYRIGHT 

Todo o material, texto ou ilustrativo, retirado de fontes com Copyright deve ser 

referenciado. No caso de material ilustrativo, deve constar após o título e entre 

parênteses o nome do autor do material e o ano da publicação, seguindo uma das 

alternativas: 

 Material reproduzido sem modificações, por exemplo: Tabela 3.1 - Composição 

química das argilas (Camapum, 1985); 

 Material reproduzido com modificações, por exemplo: Figura 3.1 - Resistência dos 

materiais geossintéticos (modificado - Palmeira, 1990). 

 

3.6. TERMINOLOGIA, SIMBOLOGIA E UNIDADES 

As unidades devem obedecer ao Sistema Internacional de Unidades (SI) e a 

terminologia e simbologia devem ser aquelas recomendadas pelas Associações 

Internacionais de Geotecnia, Transportes, Saneamento, Materiais, etc. 

 

 

 

 



194 

 

4. REGULAMENTO DO TCC 

 

4.1. DOS PRINCÍPIOS DO TCC 

 

ARTIGO 1o O TCC de Curso possui como princípios: 

a) Concorrer para a transformação do Curso de Engenharia Civil do Instituto 

Aphonsiano em uma referência de produção filosófica, científica e tecnológica 

voltado para a democratização do saber e do fazer integrados em prol da sociedade; 

b) Ser parte integrante do processo de articulação entre o ensino, a pesquisa e a 

extensão no projeto político-pedagógico do currículo; 

c) Ser parte da criação de conhecimentos, de soluções tecnológicas e de 

informações voltadas para o desenvolvimento dos projetos curriculares, da vida 

acadêmica e da pesquisa no curso de Engenharia Civil doInstituto Aphonsiano; 

d) Ser um momento de desenvolvimento do espírito investigativo do graduando de 

Engenharia Civil doInstituto Aphonsiano. 

 

4.2. DO CARÁTER E DA NATUREZA DO TCC DE CURSO 

 

ARTIGO 2o O TCC é um componente curricular obrigatório do curso de Engenharia 

Civil oferecido pelo Instituto Aphonsiano e consiste numa atividade necessária para 

o desenvolvimento, a criação e a integração de um conjunto de competências e 

habilidades do currículo e do projeto pedagógico do curso. O TCC visa promover à 

capacidade de identificação de temáticas, a formulação de problemas, a elaboração 

de projetos, a identificação de métodos e de técnicas, o controle de planejamento 

etc. Esta atividade será desenvolvida por meio de orientação e acompanhamento 

docente, tendo como referências o Regulamento de TCC de Curso, a norma de 

elaboração e redação de TCC, a Política de Pesquisa e Extensão do Instituto 

Aphonsiano e as políticas de produção, pesquisa e extensão da Coordenação do 

Curso de Engenharia Civil. 

 

ARTIGO 3o O TCC poderá ser desenvolvido integralmente no próprio Instituto 

Aphonsiano ou parcialmente em outras instituições de ensino superior, de pesquisa, 

bem como em organizações públicas e em empresas públicas e privadas. 
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ARTIGO 4o A Coordenação do Curso de Engenharia Civil do Instituto Aphonsiano é 

a instância que orienta a política de produção e pesquisa do Curso. O Regulamento 

do TCC é parte desta política. 

 

ARTIGO 5o A Coordenação do Curso de Engenharia Civil deveránomear, para 

conduzir as atividades de TCC, um coordenador de TCC. 

§ 1o A coordenação de TCC será exercida pelo docente escolhido pelos próprios 

professores do curso, com nível mínimo de mestre e mandato de dois anos, 

podendo ser reconduzido uma única vez. 

 

ARTIGO 6o Compete ao Coordenador de TCC: 

a) programar as datas das etapas do TCC; 

b) programar as avaliações parcial e final do TCC em desenvolvimento; 

c) realizar sorteio e indicar a banca examinadora da avaliação parcial; 

d) aprovar a banca examinadora externa da avaliação final; 

e) encaminhar a divulgação dos resultados do TCC; 

f) definir a política, a programação e a orientação do TCC em sua esfera 

específica, bem como lhe cabe assegurar a coerência entre suas atividades 

imediatas, a política de produção e pesquisa da instituição e o Regulamento do 

TCC; 

g) avaliar os pré-projetos com relação à repetição de temas, objetivos e 

metodologias; à pertinência ao curso de Engenharia Civil; e ao prazo de execução; 

h) incumbir-se de outras atribuições referentes ao TCC que venham a ser definidas 

pela coordenação do curso. 

 

4.3 DAS MODALIDADES E CATEGORIAS DO TCC DE CURSO 

 

ARTIGO 7o O TCC subdivide-se em duas modalidades básicas: 
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a) Projeto de pesquisa, que consiste em uma pesquisa em sentido estrito, na qual 

se busca o conhecimento das causas de um fenômeno natural e/ou social. Como tal 

poderá ser uma pesquisa bibliográfica, laboratorial e/ou de campo; 

b) Projeto de implementação, que consiste em uma pesquisa em sentido lato, na 

qual se busca encontrar uma resposta prática para um problema técnico-

profissional, tecnológico ou técnico-científico, podendo demandar, para o seu 

desenvolvimento, uma etapa de pesquisa prévia (bibliografia, laboratorial ou de 

campo), tendo em vista alcançar suas etapas subseqüentes. 

Parágrafo único – Ambas as modalidades de TCC serão conduzidas 

individualmente, devendo resultar em uma monografia ou artigo científico. 

 

ARTIGO 8o O TCC deverá ser organizado segundo as normas de orientação das 

atividades acadêmicas aprovadas neste regulamento e as normas de orientação de 

trabalhos acadêmicos da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

 

4.4 DOS OBJETIVOS DO TCC DE CURSO 

 

ARTIGO 9o O TCC possui como objetivos imediatos: 

a) desenvolver a capacidade de aplicação, de forma integrada, dos conhecimentos 

filosóficos, científicos, tecnológicos, empíricos e artísticos adquiridos durante o curso 

por meio da execução de um trabalho final; 

b) desenvolver a capacidade de planejamento e a disciplina para identificar, analisar 

e implementar abordagens e soluções para problemas sociais, naturais e/ou 

tecnológicos; 

c) despertar o interesse pela pesquisa em geral e pela pesquisa aplicada e de 

inovação tecnológico em particular; 

d) estimular o espírito investigativo e, prioritariamente, a construção do 

conhecimento de forma coletiva; 

e) promover o desenvolvimento de projetos de extensão junto à sociedade, tendo 

em vista a busca de soluções tecnológicas para problemas sociais. 
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4.5 DA OFERTA DE TCC DE CURSO 

 

ARTIGO 10 O Coordenador de TCC, com base nas linhas de pesquisa que 

direcionam os projetos de pesquisa do quadro docente e levando em consideração 

os projetos de iniciação à pesquisa (se houver) do quadro discente e a política do 

TCC de Curso, deverá assegurar a cada semestre letivo, a definição dos Núcleos 

Temáticos (NT) a serem oferecidos, bem como dos professores-orientadores 

responsáveis pelos NT. Núcleos Temáticos são as subáreas das linhas de pesquisa 

e, como tal, orientará a distribuição dos professores-orientadores. As propostas de 

pesquisa docentes (se houver) são projetos de pesquisa dos docentes, formuladas 

no universo do NT, cujo desenvolvimento poderá ser superior a 1 (um) ano. As 

Propostas de Pesquisa Docentes deverão ser discriminadas em termos de tema, 

caracterização, planejamento, cronograma e bibliografia básica.  

 

§ 1o Os alunos poderão apresentar sugestões de TCC no âmbito das propostas de 

pesquisas docentes (se houver), cabendo exclusivamente a esse aluno o tema do 

projeto, desde que haja o interesse e disponibilidade do professor orientador. 

 

ARTIGO 11 Para a efetivação da matrícula no TCC, os alunos deverão, por iniciativa 

própria ou após discussão com professores e/ou possíveis professores orientadores, 

apresentar tema de TCC ao Coordenador de TCC. Após a definição de tema-

orientador-orientando o aluno deverá encaminhar ao Coordenandor de TCC o pré-

projeto assinado pelo orientador para apreciação, possível reestruturação e 

aprovação. 

§ 1o Deverá constar do pré-projeto apresentado, como elementos mínimos e 

obrigatórios, tema, justificativa, objetivos gerais e específicos, metodologia, 

cronograma e bibliografia. 

§ 2o Os pré-projetos de TCC serão previamente avaliados quanto a sua viabilidade 

de execução, com base nos seguintes critérios: (a) valor acadêmico, inovações 

apresentadas e utilidade do projeto; (b) cronograma de execução; (c) custos, 

condições e materiais disponíveis; (d) repetição de temas, objetivos e metodologias; 

§ 3o O resultado dessa avaliação deverá ser divulgada, no máximo, 15 (quinze) dias 

após o encerramento das inscrições dos pré-projetos na Coordenação de TCC. 
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4.6 DA DURAÇÃO DO TCC 

 

ARTIGO 12 O TCC é dividido em dois períodos: Trabalho de Conclusão de Curso - 

TCC 1 e Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 2. Cada componente terá duração 

máxima de 1 (um) semestre letivo. Os dois serão independentes, ou seja, o aluno 

poderá reprovar em um TCC e realizar a etapa (TCC 1 ou 2) novamente. A matrícula 

em TCC 1 é efetivada após a apresentação do pré-projeto e a matrícula em TCC 2 

após a aprovação na disciplina TCC 1. Nos dois casos o aluno deve matricular-se 

conforme calendário da Instituição, sendo responsabilidade da Coordenação  o 

encaminhamento efetivação da matrícula. 

 

4.7 DA CLIENTELA E DA INSCRIÇÃO DISCENTE PARA O TCC DE CURSO 

 

ARTIGO 13 Para concluir o curso de Engenharia Civil, o aluno deverá desenvolver 

um TCC. O aluno somente poderá matricular-se no TCC após concluir todas as 

disciplinas do sétimo período e se seu histórico escolar não registrar dependência a 

cumprir em períodos anteriores ao sétimo período. 

 

Parágrafo único – A prioridade para matrícula no TCC é do aluno que irá cursar o 

nono período da matriz curricular do curso de Engenharia Civil. 

 

1 4.8 DA SELEÇÃO DO DOCENTE PARA O TCC 

 

ARTIGO 14 A seleção dos docentes que serão professores-orientadores será 

realizada pela Coordenação de TCC e Coordenação de Curso e deverá ser 

homologada pelo Colegiado. 

 

2 4.9 DO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO DO TCC DE CURSO 

 

ARTIGO 15 Será permitido a cada professor-orientador acompanhar um máximo de 

04 (quatro). O professor-orientador poderá ser de outra coordenação doInstituto 

Aphonsiano, na medida em que estiver subordinado a este Regulamento e às 
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políticas específicas e complementares da Coordenação de Engenharia Civil e 

Coordenação de TCC. 

 

ARTIGO 16 O acompanhamento do aluno no TCC será feito pelo professor-

orientador, observando-se sempre a vinculação entre a área de conhecimento na 

qual será desenvolvido o projeto e a área de atuação deste docente. 

 

ARTIGO 17 O acompanhamento dar-se-á através de reuniões agendadas 

previamente entre o professor-orientador e seus orientandos, cabendo ao professor-

orientador informar ao Coordenador de TCC do curso, no início de cada semestre 

letivo, informações da orientação relativas a nome do aluno, dia da semana e horário 

programados para a orientação. 

 

ARTIGO 18 O Coordenador de TCC poderá solicitar aos professores-orientadores 

relatórios sobre os projetos, nos quais deverá constar uma breve descrição das 

etapas vencidas do cronograma proposto, o estágio atual de desenvolvimento e as 

possíveis alterações que se fizerem necessárias. 

 

3 4.10 DA AVALIAÇÃO/APROVAÇÃO DO TCC DE CURSO 

 

ARTIGO 19 A avaliação do TCC constará de duas etapas (duas disciplinas), sendo 

que, ao término de cada etapa, o aluno será aprovado ou reprovado. As etapas de 

avaliação se distribuem da seguinte forma: 

a) TCC 1 (avaliação parcial): esta etapa da avaliação consistirá na apresentação 

escrita e defesa oral do projeto, com as etapas já desenvolvidas e/ou resultados 

obtidos a uma banca indicada pela Coordenação (três membros: orientador e dois 

professores do Instituto Aphonsiano), em data agendada e divulgada com pelo 

menos 30 dias de antecedência. 

b) TCC 2 (avaliação final): consiste na apresentação escrita e na defesa oral do 

TCC diante de uma banca examinadora composta pelo professor-orientador, dois 

professores doa Instituto Aphonsiano e um avaliador convidado (facultativo), que 

não poderá ser um docente do curso de Engenharia Civil da Instituto Aphonsiano. O 

trabalho, em sua versão final, em que deve constar o nome dos professores ou 
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profissionais componentes da banca examinadora, deverá ser entregue com uma 

antecedência de, no mínimo, 15 (quinze) dias da data da defesa oral. 

 

ARTIGO 20 A avaliação parcial e final serão registradas em ata, na qual constarão 

os comentários dos avaliadores e as adequações sugeridas pela banca 

examinadora. As avaliações serão definidas, em termos de reprovado e aprovado 

para a avaliação parcial e reprovado, aprovado ou aprovado com correção para a 

avaliação final. 

§ 1o Em caso de aprovação sem correções, o termo de aprovação será assinado 

pelo orientador/orientadores e pelos demais membros da banca de avaliação e 

julgamento do TCC. 

§ 2o Em caso de aprovação com correções, o termo de aprovação será assinado 

apenas pelos membros convidados para compor a banca, ficando a assinatura do 

orientador condicionada à conclusão adequada das correções sugeridas, o que 

deverá ocorrer num prazo máximo de 15 dias. Somente após esta etapa será dada 

seqüência ao processo de certificação do aluno. 

 

ARTIGO 21 Após a avaliação final do TCC e a assinatura do termo de aprovação, 

o(s) autor (es) deverão entregar a coordenação 04 (quatro) cópias da versão final 

devidamente encadernadas em capa dura na cor azul e 2 (duas) cópias eletrônicas 

no formato PDF (Acrobat Read) gravada em disco compacto para utilização em 

microcomputador. 

 

4 4.11. DAS COMPETÊNCIAS 

 

ARTIGO 22 Compete ao professor-orientador do TCC: 

a) tomar ciência deste Regimento; 

b) selecionar os alunos de acordo com os critérios estabelecidos; 

c) orientar a elaboração dos pré-projetos de TCC por parte dos orientandos; 

d) proceder às modificações que forem solicitadas pela Coordenação de TCC; 

e) orientar o aluno no âmbito técnico, ético e legal; 
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f) compor e dirigir as bancas de avaliação parcial e final do TCC; 

g) indicar ao Coordenador de TCC o nome do membro externo convidado para a 

banca de avaliação; 

h) indicar ao Coordenador de TCC os nomes dos membros examinadores internos 

que comporão a banca examinadora, nos casos onde houver necessidade de 

complementação.  

 

ARTIGO 23 Compete ao orientando do TCC: 

a) tomar ciência deste Regimento; 

b) cumprir o que foi proposto no pré-projeto; 

c) entregar os relatórios indicados pelo orientador dentro dos prazos estipulados ; 

d) realizar as correções exigidas pela banca examinadora dentro do prazo previsto; 

e) desenvolver o TCC individualmente e sob responsabilidade do professor 

orientador. 

 

ARTIGO 24 Compete ao examinador do TCC: 

a) avaliar a apresentação escrita do aluno anteriormente à defesa oral, cabendo-

lhe reprovar ou suspender a defesa oral, no caso de reprovação na apresentação 

escrita; 

b) atribuir individualmente a nota ao aluno, ou em conjunto com outros 

examinadores, sem a participação do orientador e/ou co-orientador; 

c) comparecer nas defesas parciais e finais, nas datas e horários agendados e 

avisados previamente pelo Coordenador de TCC, para a avaliação do trabalho e/ou 

atribuição da nota. 

 

§ 1o Em casos de impossibilidade de comparecimento, apresentar justificativa por 

escrita à Coordenação de TCC, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) 

horas do horário da defesa. Nesses casos, o Conselho de TCC realizará sorteio 

entre os professores inscritos e não sorteados inicialmente, e avisará 

imediatamente. No caso de impossibilidade justificada dos suplentes, caberá ao 

orientador convidar professor do quadro docente do Instituto Aphonsiano para 

compor a banca examinadora. 
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§ 2º Caso o não comparecimento do professor examinador seja informado e 

justificado por escrito à Coordenação de TCC, com menos de 72 (setenta e duas) 

horas do horário da defesa, a banca examinadora será composta apenas pelos 

membros restantes. 

§ 3º O não comparecimento de ambos examinadores internos, com suas respectivas 

justificativas, implica na remarcação da defesa; 

§ 4º O não comparecimento na defesa parcial não impede a participação na defesa 

final, caso a vaga não seja substituída; 

§ 5º O tempo de tolerância para atrasos na apresentação oral é de 15 (quinze) 

minutos, impreterivelmente. 

 

5 4.12 DOS DIREITOS AUTORAIS 

 

ARTIGO 25Ao Instituto Aphonsiano são reservados direitos co-autorais do TCC que 

resultem em inovação tecnológica que justifique a solicitação de patente, conforme 

legislação em vigor. 

 

ARTIGO 26 Considera-se reprovado o trabalho que contiver aspectos comprovados, 

pelos examinadores, de: 

6 a)plágio; 

b) reprodução total ou parcial de textos de outros trabalhos. 
 

 

4.13 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

ARTIGO 27 Em caso de cancelamento ou suspensão do TCC por parte do 

orientando ou do orientador, ou de ocorrência de mudanças eventuais no TCC, o 

Coordenador de TCC deverá ser notificado imediatamente, para que sejam tomadas 

as devidas providências. Em caso de substituição ou desligamento de orientador por 

parte do  Coordenador, cabe a este notificar e justificar imediatamente o orientando 

sobre as razões de tal fato, bem com apresentar alternativas de orientação e/ou 

supervisão para o desenvolvimento do TCC. 
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ARTIGO 28 Projetos de Pesquisa (se houver), que estiverem vinculados a bolsas, 

de iniciação científica da própria instituição ou de instituições de fomento à pesquisa 

poderá ser considerado como TCC quando não desautorizarem os artigos deste 

Regulamento e receberem a aprovação da Coordenação de TCC. 

 

ARTIGO 29 Casos não previsto por este Regulamento será resolvidos pela 

Coordenação de TCC,  devendo ser submetidos a apreciação da Coordenação do 

Curso de Engenharia Civil. 

 

ARTIGO 30 Este Regulamento entrará em vigor após sua apreciação e aprovação 

pela Coordenação do Curso de Engenharia Civil do Instituto Aphonsiano, devendo 

ser aplicado aos alunos matriculados no currículo vigente. 
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APÊNDICE A - EXEMPLOS DE PÁGINAS DOS PRELIMINARES 

 

Este apêndice apresenta os exemplos das seguintes páginas: 

 Capa; 

 Folha de Rosto; 

 Folha de Aprovação; 

 Lista de Tabelas 

 Sumário 

 

No verso da folha de rosto deve constar a Folha Catalográfica composta de 

três partes: 

 Ficha Catalográfica; 

 Referência Bibliográfica; 

 Cessão de Direitos. 

 

O Índice deve incluir todos os subitens numerados nos capítulos e apêndices. 

O mesmo é válido para os índices de tabelas e figuras. 
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FICHA CATALOGRÁFICA (exemplo) 
 

GUIMARÃES, RENATO SOUZA. 
 

Estudo do SPT e SPT-T para Solos do Centro-Oeste [Goiás] 2007 
 

xi, 98P, 297 mm (ENC/UEG, Bacharel, Engenharia Civil, 2007). 
 

TCC - Instituto Aphonsiano de Ensino Superior 
 
Curso de Engenharia Civil. 

 
1. SPT    2. SPT-T 
3. Correlações   4. Solos porosos 
I. ENC/UNI   II. Título (Série) 

 
 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA (exemplo) 

 

GUIMARÃES, R. S. Estudo do SPT e SPT-T para Solos do Centro-Oeste. TCC, 

Publicação ENC. PF-001A/07, Curso de Engenharia Civil, Instituto Aphonsiano de 

Ensino Superior, Trindade, GO, 98p. 2007. 

 

CESSÃO DE DIREITOS 

NOME DO AUTOR: Renato Cabral Guimarães 

TÍTULO DA DISSERTAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO: Estudo 

do SPT e SPT-T para Solos do Centro-Oeste. 

GRAU: Bacharel em Engenharia Civil  ANO: 2007 

É concedida ao Instituto Aphonsiano a permissão para reproduzir cópias deste 

TCC e para emprestar ou vender tais cópias somente para propósitos acadêmicos e 

científicos. O autor reserva outros direitos de publicação e nenhuma parte deste 

TCC pode ser reproduzida sem a autorização por escrito do autor. 

 

 

_____________________________  
Abel Cintra da Silva 
Endereço Permanente 
CEP - Cidade/UF - País  
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1. INTRODUÇÃO 

O presente projeto é o resultado de esforços da Comissão Própria de 

Avaliação (CPA) do IAESup, a qual objetiva por meio de processo contínuo de auto 

avaliação interna a melhoria da qualidade do Curso.  

A CPA é órgão integrante do Instituto Aphonsiano de Ensino Superior, 

bem como do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, e 

que tem entre suas atribuições, acompanhar os processos de avaliação 

desenvolvidos pelo Ministério da Educação, realizando estudos sobre os relatórios 

avaliativos dos cursos ministrados pelo IAESup; estabelecer diretrizes e indicadores 

para organização dos processos internos de autoavaliação, bem como formular 

propostas para a melhoria da qualidade do ensino desenvolvido pelo Instituto 

Aphonsiano, com base nas análises e recomendações produzidas nos processos 

internos de auto avaliação. 

Nesse contexto, cabe ao NDE e ao Colegiado do Curso de Engenharia 

Civil a elaborarãodos projetos de auto avaliação dos cursos que inclua cronograma, 

distribuiçãode tarefas, recursos humanos e materiais, procedimentos, metodologias 

e objetivos dos processos avaliativos, ouvindo aluno, docentes, pessoal técnico-

administrativo, em consonância com as especificidades de cada curso. 

Cabe a Coordenação do Curso juntamente com o NDE avaliar o projeto 

político pedagógico do curso, da concepção à operacionalização efetiva; planejar e 

operacionalizar os processos avaliativos no curso; coletar dados e disponibilizar 

informações do curso a CPA; avaliar os processos indicados pela direção do curso; 

elaborar relatórios sobre as avaliações realizadas no curso, com pareceres e 

recomendações enviando-os a CPA; auxiliar nos processos de avaliação do curso 

desenvolvidos pelo Ministério da Educação, além de articular a avaliação interna do 

curso com as prioridades da CPA.  

Assim, na perspectiva de contribuir para a melhoria do trabalho da 

coordenação, bem como na atuação do corpo docente, será realizado durante o 

primeiro e segundo semestre dos correntes anos de funcionamento do curso de 

Engenharia Civil, a primeira etapa do projeto que prevê a avaliação das condições 

do Curso junto ao corpo discente.  
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2. OBJETIVOS 

 Realizar junto aos discentes do Curso de Engenharia Civil processo avaliativo 

sobre a organização didático-pedagógica do Curso, corpo docente e 

infraestrutura física; 

 Promover ampla divulgação junto ao corpo docente, discente, técnico-

administrativo e CPA dos resultados obtidos e das ações a serem planejadas; 

 Fornecer subsídios sobre as condições do Curso visando à formulação de 

propostas para a melhoria da qualidade do ensino; 

 Auxiliar no processo de avaliação externa desenvolvido pelo Ministério da 

Educação (MEC), com vistas ao reconhecimento do Curso. 

 

3. METODOLOGIA 

Durante os períodos letivos serão aplicados dois instrumentos de coleta 

de dados junto aos alunos do Curso de Engenharia Civil. 

 

3.1. QUESTIONÁRIOS 

O questionário irá constar de 12 questões fechadas, subdivididas em 98 

itens. Também serão apresentadas 11 questões abertas, cujo objetivo foi levantar 

pontos positivos e fragilidades sobre os itens avaliados, além da obtenção de 

sugestões. 

Os aspectos avaliados serão: 

1. Autoavaliação do discente 

2. Coordenação do Curso 

3. Corpo técnico-administrativo 

4. Atenção aos discentes 

5. Projeto do Curso 

6. Participação dos discentes nas atividades acadêmicas e 

complementares 

7. Avaliação das disciplinas cursadas 

8. Desempenho do Corpo Docente 

9. Infraestrutura Geral 

10. Infraestrutura do Curso 

 

3.2. GRUPO FOCAL 
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Todos os alunos interessados serão convidados a participar dos grupos 

focais, os quais serão realizados separadamente por período. 

Para que os alunos fiquem mais à vontade nas suas colocações estarão 

presentes apenas, o coordenador do Curso e a representante do corpo técnico-

administrativo. Os representantes docentes não participarão da aplicação desses 

instrumentos. 

As reuniões serão gravadas com auxílio de gravador portátil para facilitar 

o registro das falas. Após as reuniões as fitas serão analisadas, e os principais 

aspectos da avaliação pontuados para serem apresentados em relatório individual 

aos docentes avaliados. 

 

 
4. CRONOGRAMA E ATIVIDADES 

 A elaboração do questionário será feita durante os meses de fevereiro e 

agosto, respectivamente, ao início dos períodos letivos e os procedimentos de coleta 

de dados e análise dos resultados serão realizadas durante os meses de maio e 

outubro.  

 A partir da aplicação dos questionários e da sistematização dos dados, a CPA 

com o apoio da coordenação do Curso de Engenharia Civil, propõe as seguintes 

ações: 

 Apresentação do relatório ao corpo docente para o conhecimento, avaliação e 

planejamento das ações que cada professor deverá tomar dentro da sua prática 

docente; 

 Reuniões individuais da coordenação com os professores para exposição da 

avaliação realizada nos grupos focais e apresentação dos relatórios; 

 Reunião de planejamento com os professores no início de cada semestre letivo e 

a adoção de entrega obrigatória do cronograma de cada disciplina àdireção e aos 

discentes, além do Plano de Curso; 

 Acompanhamento mais assíduo da coordenação junto às disciplinas práticas e 

Estágios Supervisionados, com a realização periódica de reuniões de 

planejamento, avaliação permanente das atividades e busca de melhores 

condições para o desenvolvimento satisfatório dessas atividades; 

 Planejamento das atividades de forma conjunta entre a direção e os professores 

buscando uma maior interação nessas atividades; 
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 Incentivar os professores a oferecerem monitorias; 

 Encaminhamento do relatório à CPA para conhecimento; 

 Apresentar os resultados ao corpo discente para conhecimento e divulgação das 

ações a serem tomadas por parte da coordenação; 

 Incentivar os docentes para a realização de atividades mais práticas e visitas 

técnicas; 

 Reavaliar o perfil dos docentes em relação à(s) disciplina(s) ministradas; 

 Propor eventos, oportunizando aos alunos ampliar o conhecimento por meio das 

atividades complementares; 

 Melhorar a divulgação do Curso, das atividades complementares e das 

atividades realizadas pelos acadêmicos por meio da revitalização do mural e 

divulgação no site da instituição e do curso; 
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A5 - REGULAMENTO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

 
INSTITUTO APHONSIANO DE ENSINO SUPERIOR 

CURSO DE ENGENHARIA CIVIL 

 

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

 

1. INTRODUÇÃO 

 
O Núcleo Docente Estruturante do Curso de Engenharia Civil é 

constituído, cumprindo a legislação vigente. 

A sua composiçãoé de docentes do Curso, os quais devem possuir 

titulação acadêmica obtida em programas de pós-graduação stricto senso e ainda, 

no mínimo 40% (quarenta por cento) de Docentes da área de Engenharia Civil e 

todos os membros devem possuir regime de contratação parcial ou integral. 

 

2 REGULAMENTO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

 
O Regulamento do Núcleo Docente Estruturante do Aphonsiano é comum 

para todos os cursos. 

CAPÍTULO I 

Das considerações preliminares 

Art. 1º. O presente Regulamento disciplina as atribuições e o 

funcionamento do Núcleo Docente Estruturante (NDE) dos Cursos de Graduação 

Instituto Aphonsiano de Ensino Superior. 

Art. 2º. O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é o órgão deliberativo  

responsável pela discussão, concepção e aprovação do Projeto Pedagógico do 

respectivo Curso e outras atividades correlatas, inclusive a implantação do mesmo. 

 

CAPÍTULO  II 

Das atribuições do Núcleo Docente Estruturante 

Art. 3º. São atribuições do Núcleo Docente Estruturante: 
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 Discutir, elaborar e aprovar o Projeto Pedagógico do Curso 

definindo sua concepção e fundamentos;  

 Estabelecer o perfil profissional do egresso do curso;  

 Atualizar periodicamente o Projeto Pedagógico;  

 Conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para 

aprovação no Colegiado de Curso, sempre que necessário;  

 Supervisionar as formas de avaliação e acompanhamento do 

curso definidas pelo Projeto Pedagógico 

 Analisar, avaliar e aprovar semestralmente, os Planos de Ensino 

e Planos de Aula dos componentes curriculares;  

 Promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando 

o estabelecido pelo Projeto Pedagógico;  

 Acompanhar as atividades do corpo docente, recomendando a 

Coordenação do Curso e Coordenação Pedagógica a necessidade de 

docentes.  

 Aprovar as atividades do Curso junto ao MICCAPHON – 

Movimento de Integração Cientifico Cultural. 

 

 

 

CAPÍTULO III 

Da constituição do Núcleo Docente Estruturante 

Art. 4º. O Núcleo Docente Estruturante será constituído de: 

 O Coordenador do Curso, como seu presidente;  

 Por no mínimo 5(cinco) docentes do curso.  
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Art. 5º. A indicação dos representantes docentes será feita pela 

congregação do curso, ouvida a Coordenação Pedagógica. 

 

 

CAPÍTULO IV 

Da titulação e formação acadêmica dos docentes do Núcleo Docente 

Estruturante 

Art. 6º. Os docentes que compõem o NDE devem possuirtitulação 

acadêmica obtida em programas de pós-graduação stricto senso.  

Art. 7º. 40% (quarenta por cento) dos Docentes que compõem o NDE 

deverão ter formação acadêmica na área de Engenharia Civil. 

 

 

CAPÍTULO V 

Do regime de trabalho dos docentes do Núcleo Docente Estruturante 

 

Art. 8º. Os docentes que compõem o NDE são contratados em regime de 

horário integral e/ou parcial. 

 

 

CAPÍTULO VI 

Das atribuições do presidente do Núcleo Docente Estruturante 

Art. 9º. Compete ao Presidente do NDE: 

 Convocar e presidir as reuniões, com direito a voto, inclusive o 

de qualidade;  

 Representar o NDE junto aos órgãos da instituição;  

 Encaminhar as deliberações do Núcleo;  
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 Designar relator ou comissão para estudo de matéria a ser 

decidida pelo NDE e um representante do corpo docente para secretariar e 

lavrar as atas;  

Coordenar a integração com os demais Colegiados e setores do IAESup, 

quando necessário. 

 

CAPÍTULO VII 

Das reuniões 

Art. 10° O NDE reunir-se-á, ordinariamente, por convocação de iniciativa 

do seu Presidente, 1(uma) vezes por mês e, extraordinariamente, sempre que 

convocado pelo Presidente ou pela maioria de seus membros titulares.  

Art. 11° As decisões do NDE serão tomadas por maioria simples de 

votos, com base no número de presentes. 

 

CAPÍTULO VIII 

Das disposições transitórias 

 

Art. 12° Os percentuais relativos à titulação e regime de trabalho dos 

membros do NDE deverão ser garantidos pela Instituição. 

 

CAPÍTULO IX 

Das disposições finais 

Art. 13° Os casos omissos serão resolvidos pelo NDE ou o COSUP – 

Conselho Superior.  

Art. 14° O presente Regulamento entra em vigor após aprovação pela 

congregação, ouvida a Coordenação Pedagógica. 


