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APRESENTAÇÃO 

 

Este Projeto expressa prática pedagógica flexível, valorizando propostas inovadoras de 

competências técnicas com olhar humanista. Compromete-se com formação de profissional 

empreendedor, problematizador, responsável e integrador. Desta forma, pressupõe-se a 

necessidade de currículo que envolva não somente os conteúdos disciplinares, como 

também práticas pedagógicas capazes de ampliar os espaços e os tempos de aprender.  

Por considerarmos que as Universidades não são apenas instituições cujo trabalho se 

esgota na instrução, mas, ao contrário, são espaços complexos em que culturas, ideologias 

e visão de mundo estão em conflito, compreendemos que, na discussão sobre o projeto 

pedagógico de um curso de graduação, não são apenas as questões relacionadas ao como 

e por que aprender que devam ser discutidas, como também as relacionadas ao ensino.  

Este processo se constrói pela participação de todos os sujeitos sociais, quando da 

definição do Projeto Pedagógico do curso; pela contínua reflexão sobre o perfil 

socioeconômico, socioambiental e cultural dos alunos; pela definição de quais são os 

projetos capazes de associar conhecimento, participação e transformação dos sujeitos 

envolvidos na prática pedagógica.  

Assim moldado, o projeto não é um produto pronto e acabado, linear e estático. Ao 

contrário, suas constantes revisões nos levam a novas construções, com a participação 

efetiva do Núcleo Docente Estruturante do curso, exigindo-nos atualizações frequentes e 

baseadas numa reflexão acerca da concepção e das finalidades da educação e sua relação 

com a sociedade, sobre o profissional a ser formado, a cidadania e a consciência crítica. 

Prof. Me. Enilson Salino Braga 
Coordenador do Curso Bacharelado em Engenharia Civil 
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR (IES) 

 

1.1 Dados gerais da mantenedora e da mantida 

 

Nome/ Código da IES: 140  

⚫ Mantenedora: Fundação Educacional Severino Sombra (FUSVE) 

Município - Sede: Vassouras 

Estado: Rio de Janeiro 

Região: Centro Sul Fluminense 

C.G.C. / C.F. n° 32.410.037/0001- 84 

Endereço: Praça Martinho Nóbrega, 40 

Telefone: (24) 24711287 

Endereço eletrônico: www.universidadedevassouras.edu.br 

 

E-mail: sec.presidencia@universidadedevassouras.edu.br  

 

Instituída a 29 de janeiro de 1967, declarada de Utilidade Pública pelo Decreto Federal 

nº.68.769, de 17 de junho de 1971 e reconhecida como entidade de fins filantrópicos por 

certificado do Conselho Nacional de Serviço Social, de 8 de janeiro de 1975. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

⚫ Mantida: Universidade de Vassouras - Campus Maricá 

Município - Maricá 

Estado: Rio de Janeiro 

⚫Universidade de Vassouras 

Município - Sede: Vassouras 

Estado: Rio de Janeiro 

Região: Centro Sul Fluminense 

Ato de Credenciamento: Decreto de 3 de julho de 1997 

Data de publicação no DO: 04/07/1997 

Processo: 23000.000827/90-76 

Endereço: Praça Martinho Nóbrega, 40 

Bairro: Centro 

Cidade: Vassouras 

CEP: 27700-000 

Telefones: (24) 2471-8200 / 2471- 8225 

E-mail:  reitoria@universidadedevassouras.edu.br 

 

 Endereço eletrônico: www.universidadedevassouras.edu.br 

 

Caracterização Geral da IES: Instituição privada, sem fins lucrativos declarada de 

Utilidade Pública pelo Decreto nº 68.769, de 17 de junho de 1.971, publicado no Diário Oficial 

da União em 18 de junho de 1971.  

 

 

 

 

mailto:sec.presidencia@uss.br
http://www.uss.br/


 

 

Universidade de Vassouras  - Campus Maricá 

Município - Maricá 

Estado: Rio de Janeiro 

Região: Metropolitana do Rio de Janeiro 

Endereço: Avenida: Governador Roberto Silveira, 437 

Bairro: Flamengo 

Cidade: Maricá 

CEP: 24900-000 

Telefones: (21) 2637-1521 

Home page: http//www.universidadedevassouras.edu.br 

Endereço eletrônico: reitoria@universidadedevassouras.edu.br 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.2 Perfil e Missão da IES 

 

O Campus Maricá da Universidade de Vassouras possui importância histórica no 

desenvolvimento econômico, social e cultural do município de Maricá não só pelo pioneirismo 

como também por se tratar de um momento em que a cidade se prepara para retomar parte 

dos investimentos da Petrobrás para o Pólo Petroquímico da Região.  

Criar oportunidade de acesso ao ensino superior para a população é cumprir um papel 

social de ampliação da qualidade educacional do município. 

O Campus de Maricá está localizado na cidade de Maricá e tem como área de 

abrangência de suas atividades a região metropolitana do Rio de Janeiro. 

Localizada aproximadamente a 60 km do Rio de Janeiro e a 56 Km do COMPERJ 

(Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro), está situada próxima a grandes centros de 

empreendimentos, favorecendo a formação de profissionais de nível superior para atuarem 

nestes empreendimentos. 

Com clima tropical úmido, o que representa ausência de estações frias e por não 

possuir a característica de polo industrial, não apresenta poluição ou grande densidade 

demográfica, tornando-se local calmo e aprazível, propício à vida estudantil.  

A Universidade de Vassouras, desde a década de 70, cumpre a função social do 

ensino superior, constituindo-se como uma instituição plural, visto que não privilegia tão 

somente formar sujeitos para atuarem no campo da produtividade, mas porque também 

oportuniza o domínio e cultivo de múltiplos saberes por meio da pesquisa e da extensão.  Na 

contemporaneidade, esta instituição busca enxergar novos papeis sociais que possa 

assumir, tendo como balizas os diversos pontos de vista, a saber: político, ético, econômico, 

histórico, social, geográfico, ambiental e humano, entre outros. 

Ao oferecer acesso a cursos de graduação, no Campus Maricá, cria chances objetivas 

para a posse de um diploma de ensino superior, ampliando a escolarização da população 

local, como também daqueles que provém de outros municípios do estado do Rio de Janeiro 

ou de outros estados de diferentes regiões do Brasil. Este fato se expressa em sua missão, 

em sua visão de futuro e nos princípios filosóficos que orientam as práticas gestoras e 

pedagógicas, todos identificados ao compromisso com a formação integral do ser humano. 

Como podemos observar em sua MISSÃO:  



 

 

Promover a formação integral do ser humano e sua capacitação ao 

exercício profissional, através do ensino, da pesquisa e da extensão, 

incentivando o aprendizado contínuo para o desenvolvimento nacional 

e em particular da região. 

 

A partir da sua missão, a Universidade de Vassouras Campus Maricá compromete-se 

com o desenvolvimento científico do país, com uma educação superior que valoriza e 

incorpora as inovações tecnológicas, educacionais, em uma perspectiva multicultural e 

globalizante, que se reflete na VISÃO institucional: 

Produzir, socializar e aplicar o conhecimento nos diversos campos do 

saber, através do ensino, da pesquisa e da extensão, contribuindo para 

o desenvolvimento social e econômico do País e especialmente do 

Estado do Rio de Janeiro, formando profissionais capazes de contribuir 

na construção da justiça social e da democracia. 

A partir de sua missão e visão, busca-se transformar o contexto da educação superior 

brasileira, através da implementação de uma gestão compartilhada e inovadora, capaz de 

concretizar uma ideia de formação multidimensional eficaz e de qualidade, atendendo às 

diferentes realidades sociais. 

Para promover a formação integral do ser humano, articulada ao desenvolvimento 

local, regional e nacional, há necessidade de princípios que orientem as práticas. Dentre eles 

podemos citar os VALORES que permeiam as práticas gestoras e pedagógicas da 

Universidade de Vassouras: 

• Autonomia: Estimular o desenvolvimento autônomo de conhecimentos e a 

autotransformação em busca do fortalecimento da tomada de decisões para a 

resolução de problemas de forma adequada, em função da consciência de 

responsabilidade social; 

• Conhecimento: Reconhecer o legado cultural que sustenta os indivíduos, 

favorecendo a crítica e reflexão permanente; 

• Relações éticas: Valorizar a diversidade ética e cultural, contribuindo para a 

difusão de práticas de inclusão;  



 

• Trabalho cooperativo: Estimular a cooperação e o compartilhamento de visões 

de mundo, de sociedade, de trabalho de equipe; 

• Formação permanente: Compreender a formação como um processo 

permanente que orienta nossas ações no mundo e sobre o mundo, que 

favorece o aprimoramento individual e coletivo, pessoal, organizacional e 

social. 

 

1.3 Dados Socioeconômicos da Região 

 

 O Campus avançado de Maricá está sediado no município de Maricá, um município 

da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, no Brasil. Localiza-

se a 22º55'10" de latitude sul, 42º49'07" de longitude oeste, a 5 metros de altitude. 

Maricá é rodeada por maciços costeiros. As serras principais são: Calaboca, Mato 

Grosso (onde se localiza o ponto mais alto do Município – o Pico da Lagoinha, com 890 

metros), Lagarto, Silvado, Espraiado e Tiririca. 

O município apresenta um grande complexo lagunar que contempla as lagoas de 

Maricá, Barra de Maricá, do Padre, Guarapina, Jacaroá, Araçatiba, Boqueirão e Jaconé, além 

dos canais de Ponta Negra e de Itaipuaçu que ligam as lagoas ao mar. 

Também é conhecida por suas praias oceânicas, dentre as quais se destacam as 

praias de Jaconé, Ponta Negra, Barra de Maricá, do Francês e Itaipuaçu. A topografia 

peculiar cria um ambiente propício à prática de esportes como voo livre, trekking e mountain 

bike, entre outros. 

A Serra da Tiririca, entre Maricá e Niterói, é um parque estadual com um valioso trecho 

de mata atlântica. 

A Área de Proteção Ambiental Estadual de Maricá é uma área tipicamente de restinga, 

localizada na costa do município. É formada pela antiga fazenda São Bento da Lagoa, a 

Ponta do Fundão e a Ilha Cardosa. Abriga a Comunidade Pesqueira tradicional de Zacarias, 

presente na área desde o século XVIII, sítios arqueológicos e o complexo ecossistema de 

restinga.] 

 

História 

 



 

A colônia Maricá começou a ser povoada no início do século XVI, por causa da 

necessidade da Coroa Portuguesa em defender o litoral de ataques dos corsários franceses. 

Entre 1574 e 1830 as terras são doadas aos colonizadores portugueses, divididas em 

sesmarias. 

O primeiro centro efetivo de população, fundada pelos beneditinos em 1635 surge 

junto à Fazenda de São Bento (São José do Imbassaí), onde é construída a primeira capela 

dedicada à Nossa Senhora do Amparo. 

Em 1814, passa a se chamar Vila de Santa Maria de Maricá em homenagem à rainha 

D. Maria I de Portugal. Reconhecida, torna-se independente e tem seu desenvolvimento 

acelerado. Em 1889, o recém-criado governo republicano decide elevar a Vila à categoria de 

cidade. 

A Estrada de Ferro de Maricá também faz parte da história da cidade. Seu primeiro 

trecho, em 1888 ligava as estações de Alcântara e Rio do Ouro. Entre 1911 e 1940, a ferrovia 

viveu seu auge e o trecho foi ampliado até Cabo Frio onde registrava um grande volume de 

cargas da produção local. Com o declínio da atividade agrícola, os trechos foram sendo 

desativados, sendo encerramento em definitivo em 1966. 

A história de Maricá também é rica em personagens ilustres e nomes de 

representatividade, como o padre José de Anchieta que em 1584 realizou a “pesca 

milagrosa” na Lagoa de Araçatiba; a Princesa Isabel e o Conde D´Eu que em 1868 se 

hospedaram na sede da Fazenda do Pilar (Ubatiba) e o pesquisador britânico Charles Darwin 

que em 1832 incluiu Itaipuaçu em seu roteiro de pesquisas. 

Atualmente, o território municipal estende-se por 362,480 km² e é dividido em quatro 

distritos: Maricá (sede), Ponta Negra, Inoã e Itaipuaçu. Sua população é estimada em 

157.789  mil habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE 

2018). 

Ainda segundo o IBGE, em 2016, o salário médio mensal era de 2.0 salários mínimos. 

A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 11.7%. Na 

comparação com os outros municípios do estado, ocupava as posições 35 de 92 e 83 de 92, 

respectivamente. Já na comparação com cidades do país todo, ficava na posição 1807 de 

5570 e 2744 de 5570, respectivamente. Considerando domicílios com rendimentos mensais 

de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 33.8% da população nessas condições, o que 



 

o colocava na posição 58 de 92 dentre as cidades do estado e na posição 3821 de 5570 

dentre as cidades do Brasil.. 

 

MARICÁ NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

Maricá faz divisa com 5 municípios do Estado do Rio de Janeiro: Niterói, São Gonçalo, 

Itaboraí, Tanguá e Saquarema, sendo os 4 primeiros pertencentes a região Metropolitana e 

o último a região das Baixadas Litorâneas. 

A cidade de Maricá, bem como os municípios do seu entorno podem ser melhor 

observados na Figura 1. 

 

Figura 1: Divisão por cidades do Estado do Rio de Janeiro. 

Fonte: Adaptado de CEPERJ, 2014. 



 

PIB  

De acordo com o IBGE (2015), Maricá ocupa a 11ª posição no Estado em relação ao 

PIB, conforme indicado no gráfico 1, a seguir. Cabe ressaltar que dentre os municípios 

limitrofes, Maricá ocupa a 3ª posição no ranking, sendo precedido por .  

 

Gráfico 1 - Posição Conforme o PIB 

 

FONTE: IBGE, 2015 
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De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2017), a 

população estimada de Maricá no ano de 2017 foi de 157.789 habitantes, distribuídos em 

área territorial de 361,995 km² (2017) e com Produto Interno Bruto (PIB) per capita de R$ 

65.334,32 (2015). 

É importante destacar, porém, que a cidade de Maricá, por não ser uma cidade 

industrial com poluição ou aglomerações, tem perfil propício à vida estudantil e às atividades 

intelectuais.  

No gráfico 2 a seguir, observa-se o crescimento populacional de Maricá à partir do 

ano de 1991. 

 

Gráfico 2: Crescimento populacional em Maricá (1991-2017) 

 

Fonte: Dados retirados do IBGE (2017) 
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Dentre os municípios que compõem o raio de abrangência do Campus Maricá, a 

cidade de Itaboraí, distante cerca de 28 Km, tem grande destaque devido ao COMPERJ, que 

espera - se em breve retomar suas atividades e voltar a ser destaque no cenário econômico. 

De acordo com estudos realizados a pedido da Federação das Indústrias do Estado do Rio 

de Janeiro - FIRJAN para um cenário conservador foi estimado em 362 o número de 

empresas se instalando na área de influência do empreendimento com uma geração de 15 

mil novos empregos diretos nestas indústrias (WIKIPEDIA 2018). 

Além da proximidade com Itaboraí, o município de Maricá está localizado à margem 

da Rodovia RJ 106 (Amaral Peixoto), que o liga à capital do Estado, Rio de Janeiro, situada 

a 60 km com acesso privilegiado feito pela ponte Rio-Niterói. 

O Município de Maricá foi reintegrado a Região Metropolitana do Estado do Rio de 

Janeiro, conforme a Lei complementar nº133 de 15 de dezembro de 2009, que o separou da 

Região dos Lagos, turística por excelência, aproximando-o do dinamismo econômico onde o 

foco está centrado na indústria 

A cidade de Maricá apresenta, conforme dados do IBGE (2010) 64.4% de domicílios 

com esgotamento sanitário adequado, 45.6% de domicílios urbanos em vias públicas com 

arborização e 8.1% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada 

(presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio). Quando comparado com os outros 

municípios do estado, fica na posição 68 de 92, 68 de 92 e 89 de 92, respectivamente. 

Na tabela 1, a seguir, observam-se os dados socioeconômicos relativos às cidades 

vizinhas mais próximas e já citadas, podendo ser constatado que há um grande potencial a 

ser explorado, conforme os seguintes dados: 

 

- O somatório da população estimada destes municípios é de 2.107.531 habitantes.   

- Em Maricá e nas cidades que com ela fazem divisa, existem 60.717 alunos do ensino médio, 

que podem ser atendidos pelo Campus Maricá. 

- Existem 40.275 empresas cadastradas, com 406.401 empregados, que representa um 

interessante campo de trabalho para os egressos do Campus Maricá. 

 



 

O baixo poder aquisitivo médio da população apresenta-se como um grande desafio 

para uma instituição de ensino privada, cuja principal fonte de renda é o pagamento de 

mensalidades. Por outro lado, evidencia-se a necessidade de melhorar o perfil educacional 

da população da região, tendo em vista que a educação é mundialmente reconhecida como 

a grande alavanca para o crescimento econômico.  

Ganha especial importância a qualificação de profissionais para gerir negócios de 

forma eficiente e lucrativa e também o estímulo ao empreendedorismo, com o 

desenvolvimento de novas atividades econômicas, entre as quais podem-se destacar a infra 

- estrutura, o turismo, a agroindústria e os serviços em geral. 

 
 

Tabela 1. Dados Socioeconômicos das Cidades no entorno de Maricá e Maricá 
 

MUNICÍPIO 

Alunos 

no 

Ensino 

Médio 

Escolas 

de 

Ensino 

Médio 

Empresas 

(Atuantes) 

 

População 

Empregada 

(Formal) 

 

Salário 

Médio 

Mensal 

(Salário 

Mínimo)  

População 

do 

Município 

(Estimativa) 

PIB per 

Capita 
IDH  

*Distância 

da cidade 

de Maricá 

Aproximado 

Km 

 

Total de 

Unidades 

de 

Ensino 

Maricá 4.368 21 2.365 17.568 2,0 157.789 65.334,32 0,765 - 101 

Niterói 19.289 95 17.849 200.638 3,0 511.786 51.779,62 0,837 41 325 

São 

Gonçalo 
26.154 132 12.148 129.689 2,1 1.077.687 15.963,41 0,739 38,1 

536 

Itaboraí 7.093 31 3.063 30.522 2,2 238.695 18.520,41 0,693 28,1 154 

Tanguá 971 2 414 4.111 1,8 33870 17.389,11 0,654 41 20 

Saquarema 2.842 13 4.436 23.873 2,0 87.704 24.639,11 0,709 47,9 60 

           

TOTAIS 60.717 294 40.275 406.401 
Média 

2,18 
2.107.531 193.626,00 - - 

 

Fonte: IBGE (Cidades) - Ano 2017 – Pesquisa Realizada em 29 de Novembro de 2018 (Atualização) 

* Fonte: www.entrecidadesdistancia.com.br 

 

 



 

1.4 Dados socioambientais da região 

 

O município de Maricá está localizado a uma latitude de 22º55'10" sul e longitude 

42º49'07" oeste, a 5 metros de altitude na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 

Maricá é rodeada por maciços costeiros e suas serras principais são: Calaboca, Mato 

Grosso (onde se localiza o ponto mais alto do Município – o Pico da Lagoinha, com 890 

metros), Lagarto, Silvado, Espraiado e Tiririca. Com clima tropical úmido e temperatura 

média anual de 23°. 

Em conformidade com a lei municipal Nº 2292 de 16 de abril de 2009, foi instituído o 

Fundo Municipal de Proteção e Conservação Ambiental – FMPCA e seu Conselho Gestor 

com o objetivo de apoiar o desenvolvimento de ações que, pela gestão racional e sustentável 

dos recursos naturais do Município, colaborem para que os munícipes, das presentes e 

futuras gerações, tenham adequada qualidade de vida através do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. 

De acordo com esta legislação, os recursos do Fundo Municipal de Proteção e 

Conservação Ambiental – FMPCA serão aplicados na execução de projetos e atividades que 

voltados a custear e financiar as ações de controle, fiscalização e defesa do Meio Ambiente, 

exercidas pelo Poder Público Municipal; como também financiar planos, programas, projetos 

e ações, governamentais ou privados, de interesse ambiental e sem fins lucrativos, que 

visem entre outras a proteção, recuperação, conservação de recursos naturais no Município 

ou estímulo ao seu uso sustentado; capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos 

em questões ambientais, podendo, para tanto, celebrar convênios com entidades 

filantrópicas, governamentais ou privadas sem fins lucrativos; desenvolvimento de projetos 

de capacitação, educação e sensibilização voltados à melhoria da consciência ambiental, 

inclusive realização de cursos, congressos e seminários; combate à poluição, em todas as 

suas formas, melhoria do esgotamento sanitário e destinação adequada de resíduos 

urbanos, industriais e da construção civil; gestão, manejo, criação e manutenção de unidades 

de conservação municipais ou de outras áreas de interesse ambiental relevante, inclusive 

áreas verdes, parques, praças e áreas remanescentes; desenvolvimento de pesquisas 

científicas e tecnológicas voltadas à melhoria ambiental e à construção do processo de 

sustentabilidade do Município; desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de 

gestão, planejamento, administração e controle das ações constantes na política municipal 



 

de meio ambiente; desenvolvimento de estudos e implantação de programas e projetos para 

a reciclagem e diminuição do lixo urbano; desenvolvimento de turismo sustentável e 

ecologicamente equilibrado. Da mesma forma está previsto na presente lei a contratação de 

serviços de terceiros, inclusive assessoria técnica e científica, para elaboração e execução 

de programas e projetos; apoio às ações voltadas à construção da Agenda 21 Local no 

Município; apoio ao desenvolvimento de atividades voltadas à implantação e manutenção do 

sistema municipal de licenciamento ambiental e incentivo ao uso de tecnologia 

ecologicamente equilibrada e não agressiva ao ambiente.  

Desta forma, a instalação do Campus Maricá permite, não só a formação de 

profissionais para atuar nas diversas áreas necessárias a execução destas atividades, mas 

também a possibilidade da realização de parcerias. 

 
Habitação 
 

O abastecimento de água no município é realizado por rede pública encanada e a 

população é servida com energia elétrica e coleta de lixo, conforme discriminado na Tabela 

2, bem como as instalações sanitárias. 

 

Tabela 2 - Indicadores de Habitação - Município - Maricá - RJ  

 1991 2000 2010 

% da população em domicílios com água encanada 81,00 86,41 93,07 

% da população em domicílios com energia elétrica 97,20 99,44 99,99 

% da população em domicílios com coleta de lixo 33,19 72,83 94,43 

 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP 
 

 

A Tabela 3, abaixo apresenta a extensão de rede de água dos municípios da Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro, onde estão inseridas a idade de Maricá e as cidades do 

entorno. 



 

FUNDAÇÃO CEPERJ - Anuário Estatístico do Estado do Rio de Janeiro - 2013 
Tabela 3- Economias e ligações ativas de água, economias residenciais ativas de 

água e extensão da rede de água da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 

Regiões de Governo e 
municípios 

Quantidade de 
economias ativas 

de água  

Quantidade de 
economias 
residenciais 

ativas de água  

Quantidade 
de ligações 
ativas de 

água  

Extensão da 
rede de água 

[km] 

               Estado 4.930.310  4.387.743  2.750.103  29.990,22  

Região Metropolitana 3.702.976  3.273.449  1.888.731  18.518,90  

Rio de Janeiro           2.121.065          1.883.058         882.124  
               
9.852,00  

Belford Roxo                97.935               91.867           81.771  
                  
527,00  

Duque de Caxias              223.669             191.055         149.961  
               
1.240,00  

Guapimirim                  6.275                 5.949             5.962  
                  
200,00  

Itaboraí                61.179               56.913           43.594  
                  
355,00  

Itaguaí                33.016               29.347           22.137  
                  
515,00  

Japeri                20.705               19.550           17.819  
                  
143,00  

Magé                59.689               56.415           33.710  
                  
255,00  

Maricá                26.622               24.883           21.947  
                    
85,00  

Mesquita                50.522               43.880           40.324  
                  
393,00  

Nilópolis                61.275               49.776           35.069  
                  
234,00  

Niterói              184.688             169.919           83.811  
               
1.265,90  

Nova Iguaçu              261.674             229.138         164.093  
                  
707,00  

Paracambi                12.518               11.264             9.613  
                    
87,00  

Queimados                38.622               33.746           28.281  
                  
336,00  

São Gonçalo              263.286             236.313         176.847  
               
1.509,00  

São João de Meriti              155.064             116.519           74.420  
                  
527,00  

Seropédica                18.041               17.215           12.892  
                  
275,00  

Tanguá                  7.131                 6.642             4.356  
                    
13,00  

Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS .2010 (adaptado) 

 



 

1.5 Breve histórico da instituição 

 

A Fundação Educacional Severino Sombra surgiu na segunda metade da década de 

1960, a partir da criação, em 27/07/1966, da Fundação Universitária Sul Fluminense (FUSF).  

Em 25 de março de 1975, cumprindo exigência do Conselho Federal de Educação, teve seu 

nome alterado para Fundação Educacional Severino Sombra (FUSVE). A partir de 03 de 

julho de 1997 as Faculdades Integradas Severino Sombra são transformadas na 

Universidade de Vassouras (D.O. de 04/07/97). Isto significa que, quando se fala da 

“Universidade”, refere-se a uma IES relativamente nova, considerando o tempo histórico e 

as exigências legais. 

O primeiro curso a ser autorizado foi o de Medicina (decreto n. 63.800 de 13/12/68). 

A Faculdade de Medicina funcionou, inicialmente, em prédio cedido pelo Governo do Estado 

do Rio de Janeiro, o Palacete Barão de Massambará. Começava a realização do sonho do 

Professor Severino Sombra: o de implantar, na histórica cidade de Vassouras, a “Coimbra 

Brasileira”, isto é, uma “Cidade Universitária”.  

Tendo em vista o sentido humanitário de sua obra de prestar assistência às 

populações da região e, sobretudo, para promover as atividades práticas do Ensino Médico, 

a FUSF empenhou-se na instalação de um Hospital-Escola. O Hospital escola sul fluminense 

(HUSF) é de propriedade e mantido pela Fundação Educacional Severino Sombra. Em 

março de 1970 foi adquirida uma propriedade com 23.000 m2 de terreno arborizado, com um 

imóvel onde funcionava a Sociedade Feminina de Educação e Assistência. Em abril do 

mesmo ano, começou a funcionar o Ambulatório com 14 (quatorze) consultórios médicos e 

2 (dois) anfiteatros. A inauguração do Hospital-Escola Jarbas Passarinho (HEJP) ocorreu em 

06/04/1970, com a presença do Ministro da Educação e Cultura, Professor Jarbas 

Passarinho. Em 1984, o ciclo básico da Faculdade de Medicina foi transferido do antigo 

Palacete Barão de Massambará para as novas instalações do Conjunto Universitário.  

Em 1988 foi autorizado o funcionamento da Residência Médica nas 04 (quatro) áreas 

básicas (pediatria, ginecologia/obstetrícia, clínica médica e clínica cirúrgica), pela Comissão 

Nacional de Residência Médica do Ministério da Educação e Cultura e, mais recentemente, 

através do Parecer nº 09/98, foram credenciadas as áreas de Anestesiologia, Nefrologia, 



 

Terapia Intensiva e, finalmente, em 2008 a de Medicina da Família. O Hospital Universitário 

foi reconhecido em 2005, pelo Ministério da Saúde e Ministério da Educação, como Hospital 

de Ensino. A Universidade de Vassouras se destaca por possuir Hospital-escola próprio, 

mantido pela Fundação Educacional. 

Paralelamente à criação do Curso de Medicina observamos, no início da década de 

1970, a criação e autorização, no município de Paraíba do Sul, da Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras (Decreto n. 69.230, de 21/09/71, publicado no D. O. de 23/09/71). Por 

exigência do Conselho Federal de Educação, foi transferida para a sede do Município de 

Vassouras (04/06/75), instalando-se provisoriamente no imóvel do Colégio Regina Coeli.  

No Final da década de 1970, visando ampliar seus Cursos, a Fundação Universitária 

Severino Sombra implantou a Escola de Engenharia Mecânica e Elétrica (Decreto n. 89.653, 

de 14/05/84, publicado no D.O. de 15/04/84).  

Em função da ampliação das áreas de atuação, além do Curso de Medicina foi 

adquirido, no início da década de 1970, o prédio da Estação Ferroviária do município de 

Vassouras; a Chácara Visconde de Araxá, onde foi construído o Campus Universitário. 

Foram também concluídas as obras de construção da quadra Polivalente Coberta do Centro 

Esportivo da FUSF e o Centro Esportivo Éric Tinoco Marques.  

 Como parte do Complexo Educacional Severino Sombra, foi criado o Colégio Sul 

Fluminense de Aplicação - COSFLAP- (Portaria n. 997/CDCE-E, de 04/12/85). O Campus 

Universitário ganhou, em 1986, o Auditório Severino Sombra, com capacidade para 220 

pessoas. 

Outro destaque da infraestrutura da Universidade de Vassouras é a Unidade de 

Ensino-Pesquisa e Extensão denominada de “Barreiro”. É nesta área que se concentram 

atividades de cursos como Medicina Veterinária, Farmácia, Psicologia e Pedagogia. 

A Universidade de Vassouras oferece, na área do ensino, cursos de graduação, nas 

modalidades de bacharelado, licenciatura e tecnólogo. Na área de programas de pós-

graduação oferece cursos em nível lato sensu e stricto sensu. Os cursos de graduação estão 

organizados em quatro (4) Pró-reitorias:  

a) Pró-reitoria de Ciências Tecnológicas e Exatas:  



 

Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia de Software, Engenharia de 

Produção, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Química. 

b) Pro-reitoria de Integração, Ciências Humanas, Sociais Aplicadas e Relações 

Externas: 

Administração, Pedagogia e Psicologia 

c) Pró-reitoria de Ciências da Saúde e Humanas:  

Ciências Biológicas, Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina 

Veterinária,  Odontologia 

d) Pró-reitoria de Ciências Médicas: 

Medicina 

 

Na área de programas de pós-graduação stricto sensu, a IES oferece os Mestrados 

Profissionais: Educação Matemática, Ciências Ambientais, Ciências Aplicadas em Saúde e 

Diagnóstico clínico e laboratorial em Medicina Veterinária. 

A história da Universidade de Vassouras  articula-se com a história da cidade de 

Vassouras.  A Universidade de Vassouras possui importância histórica no desenvolvimento 

econômico, social e cultural do município de Vassouras e de seu entorno, que constitui a 

região de governo denominada de centro sul fluminense. 

No que tange à administração, o General Severino Sombra de Albuquerque legou a 

Universidade de Vassouras ao Município de Vassouras. A gestão da Universidade e de sua 

mantenedora FUSVE foi estabelecida a partir de eleição de um Conselho Gestor, pelo voto 

da Comunidade Acadêmica e da Comunidade de Vassouras, representadas pelos membros 

dos Conselhos Eleitor. 

Destaca-se que o Município de Vassouras, onde se localiza a sede da Mantenedora, 

tornou-se referência na região.  

A FUSVE contribui decisivamente para a melhoria de qualidade dos profissionais e 

para o desenvolvimento dos diversos setores da região, participando direta ou indiretamente 

de serviços com a presença de docentes e discentes. 



 

Da mesma forma que em Vassouras, o Campus Maricá estará buscando integrar - se 

totalmente ao município visando contribuir decisivamente para a qualidade e 

desenvolvimento da região. 

Levando-se em conta que a inserção se refere diretamente à forma pela qual uma 

instituição relaciona-se com a comunidade de entorno e por sua habilidade em buscar 

alternativas para a melhoria da qualidade de vida da população, sabemos que como 

Instituição de Ensino, nossas ações serão pautadas e desenvolvidas através do ensino, da 

pesquisa e/ou da extensão. 

1.6 Políticas Institucionais de Ensino, Pesquisa e Extensão 

 

 As Políticas institucionais da IES  buscarão articular ensino, pesquisa e extensão.  

 A Direção e Coordenação Geral, em conjunto com cada coordenação de curso, 

implantarão e coordenarão as políticas de ensino, através da oferta e acompanhamento 

pedagógico dos cursos de graduação. 

  A política de ensino da Instituição buscará estimular a inquietação, a dúvida, a 

provocação de novas ideias e a procura de novos métodos que comprometam o aluno com 

os problemas da sociedade através de uma formação multidisciplinar. Procurará dotar os 

estudantes não apenas de uma excelente formação profissional, mas também de atitudes 

que expressem essa formação. Articulando formação profissional e formação política, a 

Instituição quer provocar, em seus estudantes, tomadas de atitude frente à situação atual, 

tornando-os profissionais politicamente responsáveis. 

  A compreensão do currículo como algo dinâmico, que se constrói cotidianamente, 

contribui para a reconfiguração das escolhas e decisões docentes, questionando uma 

suposta neutralidade do seu trabalho pedagógico, provocando reflexão e tomada de decisão, 

que se desenvolvem assentadas em valores e princípios, na maioria das vezes não 

explicitados. Pensar as mudanças no ensino e no Projeto Pedagógico implica pensar 

movimentos que envolvam ações em nível macro e micro. A mudança não se constrói 

somente em nível macro, nem somente no espaço intra-muros, mas também com atuação 

no espaço extra-muros e sua participação. Os dois âmbitos devem estar articulados e os 



 

atores envolvidos têm que participar de algum modo nesses amplos espaços aqui 

configurados. 

  A Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão  é o setor da IES 

responsável por implantar, acompanhar e avaliar políticas institucionais de práticas de 

investigação e de iniciação científica. A Missão de uma Universidade não se restringe 

somente à transmissão do conhecimento, mas, abrange também, a produção de 

conhecimento científico. Diante disto, a Universidade de Vassouras Campus Maricá instituirá 

mecanismos de incentivo e viabilização para o desenvolvimento de pesquisas em sua 

comunidade acadêmica. Com a criação de meios que possibilitem gerar um ambiente 

propício à produção de novos conhecimentos, a Universidade busca contribuir para a 

qualificação e atualização de seu Corpo Docente, em relação aos avanços científicos, ao 

intercâmbio de conhecimento científico, ao crescimento de sua comunidade acadêmica e 

finalmente, para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem, através da aproximação 

entre o ensino e a pesquisa. 

  A pesquisa na IES se apresentará como atividade importante do campo científico a 

partir de duas tônicas combinadas. A primeira estimulando os docentes nas discussões do 

mundo científico, incentivando a organização de Grupos de Pesquisa. A segunda tendo como 

público-alvo os estudantes de graduação dos cursos superiores, que complementam sua 

formação através da participação em Grupos de Pesquisa e de atividades de Iniciação 

Científica, contribuindo no despertar da vocação científica e no estímulo do desenvolvimento 

do pensar cientifico e criativo  

  A Iniciação Científica terá como objetivos despertar a vocação científica dos 

estudantes de graduação e incentivar talentos em potencial. Este Programa estabelecerá 

incentivos e normas para o desenvolvimento acadêmico dos alunos de graduação da IES, 

estreitando vínculos entre o ensino e a pesquisa e contribuindo para uma melhor formação 

do discente, através de seu engajamento em Projetos de Pesquisa desenvolvidos e 

orientados pelos docentes da Instituição. Ao mesmo tempo, os novos questionamentos e as 

novas práticas decorrentes do trabalho de pesquisa incidirão diretamente sobre o rendimento 

acadêmico do aluno, tanto no desenvolvimento de suas aptidões e seu raciocínio, quanto na 

sua motivação. 



 

  A Universidade de Vassouras já possui hoje Grupos de Pesquisa cadastrados no 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico (CNPq). Desses grupos participam 

professores e alunos das áreas: Ciências da Saúde; Ciências Exatas, da Natureza e 

Tecnológica; e Ciências Sociais, Aplicadas e Humanas. Estas atividades se estenderão ao 

Campus Maricá. 

 Os resultados das atividades de pesquisa têm propiciado a docentes e discentes 

participação em congressos, reuniões científicas internacionais, nacionais e locais com 

apresentação de trabalhos. Como resultado desses trabalhos de investigação, tem ocorrido 

publicação em livros e revistas indexadas. Como inúmeros trabalhos possuem dimensão 

social tem ocorrido articulação das atividades de pesquisas e de extensão junto à 

comunidade local. Dentro desta perspectiva, a Universidade se propõe a ser um centro 

promotor e estimulador da pesquisa científica, definindo Linhas e Grupos de Pesquisa 

voltados para o desenvolvimento regional, empenhados em contribuir na diminuição dos 

desníveis setoriais da sociedade em que se encontra inserida consoante com o perfil de 

formação que pretende. 

  As políticas de pesquisa da Instituição são definidas pelo Colegiado de Pesquisa, 

órgão colegiado, de natureza consultiva, normativa e deliberativa, formado por docentes das 

diferentes áreas do saber abrangidas na Universidade de Vassouras e eleitos por seus pares. 

Desta forma, a Comunidade Acadêmica participa de forma atuante no estabelecimento das 

diretrizes de pesquisa e na criação das normas para sua operacionalização.  

  O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) tem papel-chave no monitoramento dos 

Projetos de Pesquisa na Instituição, assegurando que o delineamento da pesquisa e o seu 

desenvolvimento sigam os parâmetros éticos estabelecidos. 

  O CEP é um órgão colegiado interdisciplinar e independente, com “munus público”, 

de caráter consultivo, deliberativo e educativo, que existe nas instituições que realizam 

pesquisas envolvendo seres humanos no Brasil, criado para defender os interesses dos 

sujeitos da pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento 

da pesquisa dentro de padrões éticos (Normas e Diretrizes Regulamentadoras da Pesquisa 

Envolvendo Seres Humanos – Res. CNS 196/96, II.14). É responsável pela avaliação e 

acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres humanos. 

Sua missão é salvaguardar os direitos e a dignidade dos sujeitos da pesquisa e contribuir 



 

para sua qualidade, com discussão do papel da pesquisa no desenvolvimento institucional e 

social da comunidade. 

  O CEP da Universidade de Vassouras foi criado e registrado junto à Comissão 

Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), em 2000, sendo esta criação resultado de uma 

demanda apresentada por docentes do curso de Medicina. Atualmente, o Comitê é formado 

por dezessete participantes de diversas áreas de atuação, além de um representante dos 

usuários e vem promovendo campanhas educativas e cursos de extensão gratuitos, abertos 

a toda a comunidade, sobre os procedimentos éticos em pesquisa envolvendo seres 

humanos. 

  A Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA), tem por finalidade fazer cumprir as 

determinações dos aspectos éticos envolvendo a utilização em animais tanto em 

experimentos e quanto em atividades de ensino. A CEUA é uma comissão multidisciplinar, 

formada por docentes, discentes e membros da sociedade civil que se reúne periodicamente, 

com o objetivo de acompanhar, avaliar e regulamentar os procedimentos envolvendo animais 

na Instituição, a partir dos parâmetros e os critérios estabelecidos pela COBEA e pelo 

Conselho Federal de Medicina Veterinária.  

A Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão terá em seu escopo um 

processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político, por meio do qual se 

promove uma interação que transforma não apenas a universidade, mas também os setores 

sociais com os quais esta interage. A Extensão Universitária é um processo social, educativo, 

cultural e científico que, articulado ao ensino e à pesquisa, viabiliza a relação transformadora 

entre a Universidade e a Sociedade. A Extensão Universitária denota também prática 

acadêmica a ser desenvolvida de forma indissociável com o Ensino e a Pesquisa, com vistas 

à promoção e garantia dos valores democráticos, da equidade e do desenvolvimento da 

sociedade em suas dimensões humana, ética, econômica, cultural, social. Na Universidade 

de Vassouras - Campus Maricá, a Extensão representará uma abertura à comunidade e um 

espaço acadêmico por meio do qual, estudos, pesquisas, ações sociais e prestação de 

serviços tornarão possíveis uma troca de saberes com vistas à melhoria do desenvolvimento 

regional. Essa relação deverá ser praticada sempre como via de mão-dupla, com troca de 

saberes, resultante da atuação intencional dos Cursos na realidade e da participação efetiva 

da comunidade na construção da Universidade.  



 

A Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão  realizará ações considerando os 

seguintes objetivos: 

•  promover a integração da IES com a Comunidade, atuando prioritariamente junto às 

comunidades carentes;  

• promover eventos culturais, cursos de pequena duração, nas mais diversas áreas do 

conhecimento, permitindo à comunidade, não só acadêmica, mas à população em 

geral, formação continuada e atualização, tornando a IES um importante polo de 

difusão cultural. 

  O relacionamento com o ensino e a pesquisa reforça o processo extensionista como 

espaço de formação, alicerçado na produção de novos conhecimentos, na qual se incluem 

os novos métodos e tecnologias. No ensino da IES, a Extensão contribuirá para o 

aprofundamento do conceito compreensivo de sala de aula como espaço intra e extramural, 

para a superação do conceito de “aula” como processo informativo, buscando uma maior 

responsabilização do aluno na sua formação e reforçando o papel do professor como 

facilitador do processo de ensino-aprendizagem e não mero repassador de informação. 

  A Extensão Universitária é um processo que, articulado ao ensino e à pesquisa, 

viabiliza a relação transformadora entre a Universidade e a Sociedade. Neste sentido, a 

Universidade de Vassouras define a política institucional de extensão universitária 

constituída por projetos e programas de extensão, a saber: Projeto Acompanhamento 

Farmacoterapêutico, Projeto Universidade de Vassouras na comunidade, Projeto Ipiranga: 

O universitário transformador, Projeto SEP – Um lugar seguro para crescer, Projeto 

FarmaSaúde, BichUSS Amigos – terapia assistida por animais, Projeto Equoterapia, Projeto 

Aprender fazendo, Projeto Aedes na praça, CAFF cuida, Projeto cuidando para curar 

(CUCA), Projeto Ações Socioambientais: contribuições dos espaços não formais de ensino, 

Projeto educação canina a partir da orientação de seus tutores, Projeto GNOSE – 

Treinamento e desenvolvimento para funcionários  da FUSVE e Projeto controle populacional 

de cães e gatos no município. 

Esses programas formam um conjunto articulado com projetos e ações de extensão 

que integram a Universidade e Sociedade, comunidade interna e externa e poderão ser 

aplicados no Campus Maricá, considerando se a necessidade e biodiversidade regional. 



 

  Merece destaque o projeto de extensão Ações Socioambientais: contribuições dos 

espaços não formais de ensino. O Curso de Engenharia Civil integrará este projeto, cujo o 

objetivo é promover oportunidade para divulgar e interagir com instituições/organizações que 

promovem ações socioambientais, instaladas no município e em seu entorno, tendo como 

finalidade divulgar as atividades desenvolvidas junto à comunidade acadêmica da IES; 

Estimular o senso crítico e autônomo sobre as múltiplas abordagens que envolvem a 

educação ambiental; Estimular visitas técnicas às instituições/organizações para garantir o 

aperfeiçoamento do senso crítico-reflexivo da dimensão socioambiental; Desenvolver, 

através de articulação com os gestores, os saberes essenciais através da análise de 

diferentes abordagens da educação ambiental em um espaço não formal de ensino; Analisar 

a forma de interação das instituições/organizações que promovem a educação ambiental 

com a comunidade local e; Incentivar a elaboração de informativos por meio da 

educomunicação e promover uma exposição sobre as experiências discente vivenciadas 

durante a trajetória do projeto. 

Prioritariamente, por meio deste projeto, visa-se o atendimento às políticas públicas 

para a educação ambiental, segundo preconiza a Resolução Nº. 2, de 15 de junho de 2012, 

do Conselho Nacional de Educação (MEC), que trata das diretrizes curriculares para a 

educação ambiental em todos os níveis de ensino. 

 

1.7 Núcleos de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas (NEABI/Universidade de 

Vassouras) 

 

 O Núcleo de Estudos Afro Brasileiros e Indígenas da Universidade de Vassouras 

Campus Maricá terá como finalidade promover a produção e a disseminação do 

conhecimento por meio do ensino, da pesquisa e da extensão na área dos estudos afro-

brasileiros e indígenas, bem como na área dos estudos da História Africana, Cultura Afro-

Brasileira e História Indígena, conforme preceitua a legislação pertinente. 

 O NEABI/Universidade de Vassouras Campus Maricá está ligado à Coordenação Geral 

da IES, e atua interdisciplinarmente, em articulação com as demais Coordenações, 

comunidade acadêmica, escolar e outras organizações da sociedade.  



 

 O NEABI é um órgão cuja criação está prevista no Art. 4o da Resolução nº 01 de 

17/06/2004 do Conselho Nacional de Educação:  

Os sistemas e estabelecimentos de ensino poderão estabelecer canais de 
comunicação com grupos do Movimento Negro, grupos culturais negros, 
instituições formadores de professores, núcleos de estudos e pesquisas, como 
os Núcleos de Estudos Afrobrasileiros, com a finalidade de buscar subsídios e 
trocar experiências para planos institucionais, planos pedagógicos e projetos de 
ensino. 

 

 Desta forma, o Núcleo atuará tanto no apoio à implantação da transversalidade dos 

temas Relações Etnicorraciais e História e Cultura Afrobrasileira, Africana e Indígena nos 

diversos cursos da IES quanto promoverá e incentivará pesquisas e contatos com grupos 

externos que desenvolvem ações ligadas à temática Afrobrasileira.  

 Inicialmente, o NEABI objetiva promover ou apoiar as seguintes atividades: 

a) Colaborar para a inserção das temáticas acima mencionadas transversalmente, nos 

diversos cursos da IES; 

b) Participar, efetivamente, dos debates e da elaboração de proposições para a integração 

da temática das relações étnico-raciais nos PPCs (Projetos Pedagógicos de Cursos), no PDI 

(Plano de Desenvolvimento Institucional) e demais documentos institucionais; 

c) Promover ações, tais como projeções comentadas de filmes; escolha e sugestão de 

bibliografia para leitura crítica com apresentação de relatórios e resenhas; incentivo a 

participação em eventos culturais temáticos; organização de palestras e exposições, e visitas 

guiadas a locais/monumentos ligados à memória afrobrasileira e indígena etc. Essas ações 

serão devidamente planejadas junto com a Coordenação de Pós Graduação, Pesquisa e 

Extensão para que os alunos sejam certificados. 

d) Identificar dentre os trabalhos escritos oriundos dessas atividades, aqueles que poderão 

ser organizados em publicações com chancela Universidade de Vassouras. 

e) Promover a realização de reuniões científicas, seminários, conferências, painéis, 

simpósios, encontros, palestras, oficinas, atividades artístico-culturais, cursos de extensão e 

de pós-graduação, além de exposições direcionadas à área de atuação do 

NEABI/Universidade de Vassouras; 



 

f) Incentivar e orientar trabalhos de pesquisas interdisciplinares, cuja temática principal 

contemple a História e Cultura Afrobrasileira, Africana e Indígena e as Relações Interrétnicas. 

g) Traçar um plano de ação anual para fomentar a produção de material pedagógico e o 

debate sobre a história e cultura afro-brasileira, africana e indígena, nos diversos cursos de 

Graduação da Universidade de Vassouras; 

h) Produzir e difundir conhecimentos nas suas áreas de interesse, junto aos Cursos de 

Graduação da Universidade de Vassouras; 

i) Produzir e divulgar publicações acadêmicas, exposições e suportes audiovisuais, que 

resultem de pesquisas e investigações em educação das relações étnico-raciais. 

 

 Em um segundo momento, após ter suas atividades consolidadas, o NEABI poderá 

expandir suas funções, passando também a: 

a) Pesquisar, produzir análises e propor ações afirmativas referentes ao cumprimento da 

legislação educacional em vigor, em especial, no tocante às Diretrizes Curriculares para a 

Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira 

e Indígenas, ao Plano Nacional de Implementação para Educação das Relações Étnico-

raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena. 

b) Constituir um grupo de referência na Universidade de Vassouras Campus Maricá, que 

articule e promova atividades de ensino, pesquisa e extensão, relacionadas ao campo dos 

estudos afro-brasileiros, relações raciais, história e cultura africana e história e cultura 

indígenas. 

c) Constituir um fórum de articulação e discussão de ações, dentro e fora da IES, sobre 

cultura africana, afro-brasileira e indígena.  

d) Organizar, em parceria com as Coordenações, atividades de extensão, cursos de 

especialização e linhas de pesquisa nos Mestrados, que tenham como foco a temática 

étnico-racial, a História e a Cultura Africana, Afro-brasileira e Indígena; 

e) Divulgar, por meio de publicações, eventos e internet, os conhecimentos e os dados 

gerados ou disponíveis em decorrência das atividades desenvolvidas; 

f) Promover intercâmbio de informações com outros Núcleos e demais Instituições afins. 



 

 Com essas ações pretende-se, conscientizar os alunos dos cursos superiores da 

Universidade de Vassouras  Campus Maricá da necessidade de se discutir as questões de 

desigualdade, diferença, racismo, inclusão/exclusão no âmbito de suas atuações 

profissionais. 

 

1.8 Responsabilidade Social 

 

 De forma articulada ao PDI, a responsabilidade social da Universidade de Vassouras 

Campus Maricá terá como proposta aproximar IES e Sociedade.  

 Considerando a história deste país, sabe-se que o acesso ao ensino superior tem 

sido uma das variáveis para a inclusão social. O PDI da IESs  considera a responsabilidade 

social articulada ao que é fim de uma instituição de ensino: educação. Considerando as áreas 

de atuação da IES a educação articula-se com a saúde, ambiente, patrimônio cultural, com 

direitos básicos de todos os cidadãos, portanto questões favorecedoras da inclusão social e, 

por extensão pré-requisitos para o desenvolvimento econômico e social de uma região, de 

um país. 

 A responsabilidade social da IES traduzir-se-á pela proposta de atender às 

comunidades acadêmica e social da cidade de Maricá, pela implantação das políticas no 

campo do ensino, pesquisa e extensão, que colocam à disposição a produção intelectual e 

científica dos seus professores e alunos. 

 Atualmente, comprovando o seu comprometimento com a educação e a sociedade, 

a Universidade de Vassouras é anualmente avaliada pela Associação Brasileira de 

Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) e sucessivamente tem recebido o selo de "IES 

Socialmente Responsável". 

 O selo (Figura 2) é concedido às instituições que comprovam a participação em ações 

sociais de impacto na sociedade, em virtude de vários projetos de Extensão Universitária e 

de ações sociais.  

 As atividades realizadas durante o ano, culminam em ações conjuntas e 

multidisciplinares no "Dia da Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular", que 



 

vem a ser um grande evento promovido pela ABMES em parceria com Instituições de Ensino 

Superior particulares do Brasil. 

 

 

Figura 2: Selo Instituição Socialmente responsável (2016-2017) 

 

 

 

 A certificação representa o reconhecimento das ações de inserção e inclusão social 

promovidas pela Universidade de Vassouras.  

 A honraria traz maior visibilidade às atividades realizadas nas áreas de ensino, 

pesquisa e extensão e prova que a Universidade cumpriu todos os requisitos no que diz 

respeito aos projetos socialmente responsáveis.  

 



 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO DO CURSO 

 

2.1 Dados gerais do curso 

DENOMINAÇÃO DO CURSO: Engenharia Civil 

MANTIDA: Universidade de Vassouras Campus Maricá 

ENDEREÇO DO CURSO: Avenida: Governador Roberto Silveira, 437 

Bairro: Flamengo 

Cidade: Maricá 

CEP: 24900-000 

Telefones: (21) 2637-1521 

MODALIDADE DO CURSO: Bacharelado 

TURNO DE FUNCIONAMENTO: Noturno. 

VAGAS: 80  

CARGA HORÁRIA TOTAL: 3690 horas. 

TEMPO PARA INTEGRALIZAÇÃO: 5 anos (Mínimo) e 7,5 anos (Máximo) 

COORDENADOR: Prof. Me. Enilson Salino Braga, nomeado coordenador do curso de 

Engenharia Civil pela portaria Nº 052 de 2 de julho de 2018. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.2 Justificativa para abertura do curso 
 

Ciência e Tecnologia sempre deixaram sua marca na história da civilização. 

Particularmente nos últimos duzentos anos, mais dramaticamente no último século, a 

velocidade e o impacto das inovações científicas e tecnológicas sobre a vida das pessoas e 

sobre a economia dos países, transformaram o ensino da Engenharia e a pesquisa científico-

tecnológica. Atualmente, Ciência e Tecnologia encontram-se intimamente relacionadas, 

como elementos estratégicos para a afirmação da competitividade e poderio econômico de 

empresas e nações.  

Nesta nova dimensão, o ensino da Engenharia e a pesquisa científico-tecnológica, 

deixam de ser assunto exclusivo de engenheiros, professores e pesquisadores isolados, e 

passam ao âmbito de instituições criadas ou adaptadas para cuidar de sua gestão. Políticas 

públicas e privadas os incorporam como objeto fundamental em seu planejamento.  

Mesmo invenções ou inovações, aparentemente individuais têm como pano de fundo 

um complexo educacional, industrial e de pesquisa gerador de recursos humanos e 

materiais, criando as condições para seu surgimento e afirmação como produto de efetiva 

expressão econômica. Temos então, os campos da Ciência e Tecnologia apresentados 

como importantes conquistas de um espírito humano em constante mutação e autocrítica de 

seus conceitos, teorias, equipamentos e produtos, geradora de valores, mas dialogando com 

outros atores sob o tema da questão da competitividade corporativa globalizada. 

A necessidade de racionalização e busca de alternativas, impõem uma diferenciação 

nos objetivos do ensino e da pesquisa científico-tecnológica. Se antes a ênfase era a busca 

de novos dispositivos ou dispositivos cada vez mais poderosos de transformação de 

materiais, sempre que possível eficiente e não agressivos ao meio ambiente, a 

racionalização impõe a condição de novos dispositivos ou aperfeiçoamento dos dispositivos 

já existentes que atendam ao requisito básico de serem necessariamente mais eficientes e 

menos agressivos ao meio ambiente.  

A descoberta, o aperfeiçoamento e a difusão de tecnologias auxiliares na 

conservação e reuso de materiais, uso e controle de novas fontes, novas formas de uso e 

controle de fontes convencionais, na produção de bens e serviços, passa a ocupar lugar 



 

relevante como objeto de pesquisa e difusão científico-tecnológica. A qualidade das 

construções, bens e serviços tecnológicos, postos à disposição da melhoria das condições 

de vida humana, objetivo maior da engenharia, passa a depender do sucesso deste esforço. 

A mudança, de um paradigma tecnológico intensivo em energia para um paradigma 

tecnológico intensivo em informação, tendência já consolidada em nível mundial, soma-se 

em importância aos assuntos relacionados à Engenharia, colocando novos instrumentos à 

sua disposição. Controles automáticos, modelagem computacional utilizando softwares 

robustos para simulação de equipamentos ou sistemas, são alguns exemplos dos aparatos 

tecnológicos colocados à disposição da Engenharia moderna.  

A necessidade de maior responsabilidade no uso da tecnologia, questionamentos a 

respeito dos efeitos dos grandes sistemas de suprimento de necessidades, interesse em 

conhecer novas alternativas de materiais e máquinas, perplexidade diante de artefatos que 

escapam ao entendimento do homem comum, são alguns dos exemplos de um novo 

relacionamento do ser humano com as inovações tecnológicas, inovações que se estendem 

a áreas diretamente relacionadas à sua existência biológica, como por exemplo, o aparato 

tecnológico da medicina atual. Em resumo, considera-se que a Engenharia moderna: 

● Possui uma sólida base científica; 

● Integra teoria e prática; 

● Insere-se num mundo onde a informática desempenha importante papel na 

geração e aplicação de conhecimentos; 

● Deve preocupar-se com a eficiência energética de seus projetos e produtos; 

● Leva em consideração a necessidade de eliminar, diminuir ou mitigar impactos 

ambientais; 

● Incorpora aspectos econômicos e organizacionais em seu trabalho; 

● Interage com outros saberes e com a sociedade. 

 

Dentro deste cenário da Engenharia moderna, justifica-se o Curso de Engenharia 

Civil da Universidade de Vassouras - Campus Maricá para o país e, particularmente, para a 

Região Metropolitana na cidade de Maricá, considerada importante estrategicamente, em 

função de sua intensa atividade produtiva e crescimento industrial, sua proximidade com a 



 

capital e com o Polo Petroquímico do Rio de Janeiro e ao mesmo tempo suas características 

litorâneas e proximidade com a região turística das Baixadas Litorâneas. Leva-se em conta 

a necessidade de formação de um engenheiro com conhecimentos gerais suficientes para 

relacionar-se eficazmente com os diferentes usuários e parceiros de seu saber, ao mesmo 

tempo em que mantém conhecimentos especializados para o exercício de sua profissão e 

habilidades de aprendizado continuado, fazendo frente ao sempre crescente fluxo de 

transformações destes conhecimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

 

3.1. Objetivos do curso 
 

Objetivo Geral 

O Curso Bacharelado em Engenharia Civil tem o objetivo de formar profissionais 

capazes de atuar em órgãos públicos e empresas da construção civil nas obras de 

infraestrutura: de barragens, de transportes e de saneamento; em empresas de construção 

de obras ambientais e hidráulicas; em empresas e escritórios de edificações residenciais; 

em empresas e laboratório de pesquisa científica e tecnológica. Pode também implementar 

a melhoria e a manutenção de sistemas produtivos integrados e de bens e serviços, 

envolvendo o capital humano, materiais, tecnologia, informação e energia, ao que se 

associará a suas habilidades de projetar, simular, prover e analisar os resultados obtidos 

destes sistemas para a sociedade e o meio ambiente, suportado por conhecimentos 

especializados de ciências exatas, ciências humanas, ciências sociais e pelos princípios e 

métodos de gestão, análise e projeto da engenharia. Também pode atuar de forma 

autônoma, em empresa própria ou prestando consultoria. 

Como resultados do curso, espera-se que o nosso produto, o profissional egresso, 

adquira espírito crítico, iniciativa, capacidade de julgamento e tomada de decisão, aptos a 

coordenar e atuar em equipes multidisciplinares, ter habilidade em comunicação oral e 

escrita, saber valorizar a formação continuada e agregar valores a si próprio, a organização, 

a sociedade e ao meio ambiente.  

 

Objetivos Específicos   

➢ Estimular o desenvolvimento de pensamento reflexivo do discente, aperfeiçoando sua 

capacidade investigativa, inventiva, de análise e solução de problemas.  

➢ Estimular o desenvolvimento humano do discente, envolvendo-o na vida da Instituição 

a fim de compreender, desde cedo, a importância de seu papel no exercício 



 

profissional como instrumento de promoção de transformação social, política, 

econômica, cultural e ambiental.  

➢ Exercitar a autonomia no aprender, buscando constantemente o aprimoramento 

profissional por intermédio da educação continuada.  

➢ Desenvolver sua habilidade de expressão e comunicação.  

➢ Aprimorar sua capacidade de trabalhar em equipe, desenvolvendo o relacionamento 

interpessoal e exercitando a cooperação.  

➢ Aprimorar valores éticos e humanísticos essenciais para o exercício profissional, tais 

como a solidariedade, o respeito à dignidade e a vida humana, a convivência com a 

pluralidade e a diversidade de pensamento.  

➢ Estimular a investigação científico-tecnológica por meio de iniciação científica.  

➢ Dotar o discente de visão sistêmica e analítica, a fim de torná-lo um profissional 

capacitado para analisar e maximizar, sistemas e processos novos ou existentes com 

qualidade, segurança e respeito ao meio ambiente e a sociedade através do uso 

efetivo dos recursos financeiros, humanos e tecnológicos pelo emprego das melhores 

técnicas, ferramentas e do conhecimento tácito para que haja a maximização da 

rentabilidade dos investimentos e o crescimento sustentável das organizações nos 

diversos setores da construção.  

➢ Despertar, o espírito empreendedor do discente, estimulando-o a participar da 

geração de soluções inovadoras no âmbito da Engenharia Civil e a desenvolver visão 

crítica para a percepção de oportunidades de negócios.  

➢ Proporcionar a formação de um profissional que possa atuar em atividades de Ensino, 

Pesquisa e Extensão.  

➢ Instigar o aprendizado dos procedimentos e das técnicas e o manuseio apropriado 

dos recursos tecnológicos aplicados na prática profissional. 

➢ Estimular o relacionamento com empresas, mediante estágios e intercâmbios 

acadêmicos.  

➢ Reconhecer os limites e as possibilidades da sua prática profissional. 

 

 



 

3.2 Perfil do egresso 
 

O aluno formado pelo Curso de Bacharelado em Engenharia Civil da Universidade 

de Vassouras Campus Maricá deverá agregar ao seu perfil, qualidades de espírito de equipe, 

comportamento crítico e ético somados a uma sólida formação técnico-científica generalista 

para que seja incessante na busca de conhecimentos.  

Atuando de forma generalista, na concepção, planejamento, projeto, construção, 

operação e manutenção de edificações e de infraestrutura (rodovias, pontes, barragens, 

portos, aeroportos, entre outras).  

Em sua atividade, acompanha o desenvolvimento de obras de edificações e 

infraestruturas, elabora orçamentos, garante a padronização, realiza a mensuração de obras 

e infraestrutura; acompanha equipes de instalação, montagem, operação, reparo e 

manutenção de obras; executa desenho técnico e se responsabiliza por análise, 

experimentação, ensaio, divulgação e produção técnica especializada; coordena e 

supervisiona equipes de trabalho, realiza pesquisa científica e tecnológica e estudos de 

viabilidade técnico-econômica; executa e fiscaliza obras e serviços técnicos, efetua vistorias, 

perícias e avaliações, emitindo laudos e pareceres. Em sua atuação, considera a segurança, 

a legislação e os impactos sócio ambientais. 

Para uma melhor formação ética e das relações humanas, as componentes 

curriculares que contemplam estes assuntos foram distribuídas ao longo dos períodos, 

proporcionando aos alunos mais maturidade na absorção e aproveitamento dos respectivos 

conteúdos. 

Seguindo a orientação da proposta pedagógica para o curso de Bacharelado em 

Engenharia Civil e de acordo com o que dispõem os órgãos oficiais, Conselho Federal de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CONFEA (Lei nº 5.194/66) e Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia - CREA (Res. nº 218/73), são características da profissão de 

engenheiro as seguintes atividades: 

● supervisão, coordenação e orientação técnica; 

● estudo, planejamento, projeto e especificação; 

● estudo de viabilidade técnico-econômica; 



 

● assistência, assessoria e consultoria; 

● direção de obra e serviço técnico; 

● vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico; 

● desempenho de cargo e função técnica; 

● ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica, 

● extensão; 

● elaboração de orçamento; 

● padronização, mensuração e controle de qualidade; 

● execução de obra e serviço técnico; 

● fiscalização de obra e serviço técnico; 

● produção técnica e especializada; 

● condução de trabalho técnico. 

  

Pautado nestes princípios, o perfil do egresso contempla as seguintes 

características: 

● comportamento ético no desempenho de sua profissão; 

● profissional com conhecimentos científicos para o desempenho das funções de 

Engenheiro Civil em diferentes áreas de atuação; 

● capacidade de perceber a necessidade de seu contínuo aperfeiçoamento para 

galgar níveis de maior complexidade dentro da profissão, a partir de literatura 

técnica, participação em entidades profissionais, seminários e demais eventos 

científicos, tanto como a formação continuada em Cursos de pós-graduação, 

tanto Lato Sensu como Stricto Sensu. 

● capacidade de integrar-se com profissionais de outras áreas de conhecimento 

oferecendo a contribuição da Engenharia Civil para a solução de problemas 

multidisciplinares; 

● conhecimento dos problemas relativos à Engenharia Civil regional, nacional e 

global tanto na esfera pública quanto no âmbito privado; 

● capacidade de analisar de forma integrada e de solucionar ou mitigar 

problemas ambientais locais, regionais, nacionais ou globais. 

● comportamento ético e humanístico para relacionar-se eficazmente com seus 



 

pares e outros segmentos da sociedade; 

● preocupação com o binômio Construção Civil e o Ser Humano; 

● capacidade de solucionar problemas nos âmbitos de Planejamento e Gestão 

da Construção Civil. 

 

3.3 Articulação do PPC com o PPI e com o PDI 
 

O PPC do curso de Engenharia Civil, busca integrar-se ao Plano de Desenvolvimento 

Institucional, através de ações de acordo com os objetivos e Metas do PDI. 

Com base no Regimento Geral, a mantida tem como finalidades e objetivos: 

• Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento 

reflexivo; 

• 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 e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com 

esta uma relação de reciprocidade; 

• Promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das 

conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e 

tecnológica geradas na instituição. 

• Atuar em favor da universalização e do aprimoramento da educação básica, mediante 

a formação e a capacitação de profissionais, a realização de pesquisas pedagógicas e 

o desenvolvimento de atividades de extensão que aproximem os dois níveis escolares.  



 

• Promover atividades culturais, científicas e técnicas, que constituem patrimônio da 

humanidade e divulgar o saber, através do ensino, de publicação ou de outras formas 

de comunicação; 

• Promover todos os atos pertinentes às suas finalidades e objetivos.  

 

Dentre esses objetivos observa-se a forte ênfase na tríade Ensino, Pesquisa e 

Extensão. Ao analisar este PPC, observa-se ações previstas que contemplam essas três 

áreas. 

Conforme objetivos do PDI, no que diz respeito à estimular a criação cultural e o 

desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo o curso promoverá ações 

como: Visitas Técnicas; Participação em Eventos Científicos, dentro e fora da IES; Palestras 

e Minicursos, através de professores convidados, participação em programas de 

intercâmbio, como o Ciência sem fronteiras. 

 

3.4 Coerência PPC, currículo, participação discente e DCN 
 

O Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Civil da Universidade de Vassouras 

- Campus Maricá, não se resume em um documento burocrático, elaborado apenas para 

cumprimento legal. Exige de toda a comunidade acadêmica, ligada ao curso, maior 

cumplicidade e engajamento.  

A avaliação, entendida como um processo de julgamento da realidade, comparando 

situações, fatos ou elementos dessa realidade com um padrão, perpassa por toda a 

implementação do projeto, sinalizando a necessidade de reformulações. 

A proposta pedagógica do curso tem fundamental relevância, pois reflete o 

pensamento e a identidade de todos os docentes, buscando vencer o comodismo, voltando-

se para uma estrutura dinâmica, pautada numa perspectiva crítica, responsável e 

contextualizada, que privilegie a vivência dos conhecimentos, o desenvolvimento de 

competências e o domínio de habilidades. 



 

As adequações no PPC do curso de Engenharia Civil, resultado de um processo 

contínuo de discussão entre docentes, são regularmente apresentadas aos discentes do 

curso, sendo realizadas majoritariamente com participação do Colegiado do curso e NDE. 

 Durante as reuniões de colegiado, os discentes têm a oportunidade de emitir 

opiniões sobre as propostas, sendo estas avaliadas pelo Colegiado de curso e NDE. Desta 

forma, caracterizando uma efetiva participação discente na construção e manutenção deste 

documento. 

Devido a sua flexibilidade, através de discussões com discentes e docentes, com o 

Colegiado de Curso e com o Núcleo Docente Estruturante (NDE),  este projeto deverá sofrer 

modificações, atendendo a necessidade de unidade de ação, de forma harmônica, 

contemplando a realidade do aluno, do professor e da sociedade. 

As Diretrizes Nacionais para Educação em Direitos Humanos são contempladas de 

forma transversal através de conteúdos ministrados nas componentes curriculares:  

• Fundamentos de Administração, Cidadania e Sociedade, Ciências do 

Ambiente. Além disso as atividades do Núcleos de Estudos Afro-brasileiros e 

Indígenas (NEAB/Universidade de Vassouras), do Grupo de Trabalho em 

Educação Inclusiva e do projeto Ações Socioambientais:  

• contribuições dos espaços não formais de ensino, corroboram essa diretriz, 

uma vez que a dignidade e igualdade de direitos humanos e sustentabilidade 

ambiental são pilares fundamentais da Resolução CNE/CP N° 1, de 

30/05/2012. 

 

3.5 AutoAvaliação do Curso 
 

 O Sistema de Avaliação da Universidade será coordenado pela Comissão 

Própria de Avaliação (CPA), a qual é responsável pela implantação e pelo desenvolvimento 

dos processos de avaliação institucional.  

Ela foi instituída a partir da Lei 10.861 de 14 de abril de 2004, que criou o Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES. O foco de avaliação é a análise das 

dez (10) dimensões do SINAES. A CPA da IES tem como um dos objetivos principais realizar 



 

o levantamento de informações de todo o processo avaliativo da Instituição, respeitando a 

identidade e a diversidade dos cursos que são oferecidos e promovendo a participação de 

todos os envolvidos no processo educacional. 

Realizada com frequência semestral pela CPA com o apoio operacional da 

coordenação, a autoavaliação de curso é composta prioritariamente por questões objetivas, 

de forma a facilitar o processo de tabulação e a comparação entre a série histórica.  

Mediante os resultados da auto-avaliação institucional e da autoavaliação do curso 

de Engenharia Civil, serão estabelecidos o planejamento de ações necessárias para o 

aperfeiçoamento do processo ensino-aprendizagem.  

Os resultados serão discutidos nas reuniões realizadas na Semana Pedagógica do 

curso, nas reuniões de NDE e nas reuniões de colegiado de curso, no início de cada 

semestre ou extraordinariamente quando se fizer necessário, caracterizando virtudes 

especiais que devem ser valorizadas e pontos negativos identificados na análise, que devem 

ser corrigidos, e os resultados de tais discussões se refletem no Plano de Metas semestral 

do curso.  

Por outro lado, questões específicas serão tratadas individualmente com cada 

professor, em reunião com à Coordenação. 

 

3.6 Estrutura Curricular 
 

O curso de Engenharia Civil apresenta sua estrutura curricular organizada de acordo 

com a Resolução CNE/CES 11, de 11 de Março de 2002, que trata das DCN dos cursos de 

Graduação em Engenharia, que classifica as disciplinas em núcleos, sendo:  

 

• Núcleo de conteúdos básicos (aproximadamente 32% da carga horária 

mínima); 

•  Núcleo de conteúdos profissionalizantes (Cerca de 19% da carga horária 

mínima) e 

•  Núcleo de conteúdos específicos (Todo o restante da carga horária). 

 



 

O quadro 1 a seguir demonstra como ficam distribuídas as componentes curriculares 

em cada núcleo. 

 

 

Quadro 1 - Distribuição dos Componentes Curriculares 

 

 
Núcleo 

 
Componentes curriculares 

 

Básico Fundamentos da Matemática Elementar/Geometria Analítica e Cálculo 
Vetorial/Introdução à Química/Introdução à Engenharia/ Informática 
Aplicada/Cálculo de Uma Variável/Desenho Técnico/Física 
Mecânica/Álgebra Linear/Lógica de Programação/Prática de Leitura e 
Produção Textual/Cálculo de Várias Variáveis/Mecânica Básica/Física 
Térmica/Metodologia Científica/ Equações Diferenciais/Fenômenos de 
Transporte/Física Eletromagnética e Moderna/Fundamentos da 
Administração/Dinâmica das relações étnicos-raciais/Mecânica dos 
Sólidos/Probabilidade e Estatística/ Matemática Financeira e 
Finanças/Ética, Cidadania e Sociedade 
 

Profissionalizante  Materiais de Construção/ Topografia e Geodésia/Laboratório de 
Topografia/Gestão Ambiental e Desenvolvimento 
Sustentável/Isostática/Hiperestática/Hidrologia 
Aplicada/Hidráulica/Calculo Numérico/Ergonomia e Segurança do 
Trabalho/Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto/Mecânica dos 
Solos/Transporte e Logística 
 

Específico Pontes/Tópicos Especiais em Engenharia Civil/Estruturas 
Especiais/Construção de Estradas/Projeto Integrado em Engenharia 
II/Estruturas de Aço e Madeira/Patologia das 
Estruturas/Barragens/Gestão da Inovação/Projeto de Obras 
Civis/Projeto Integrado em Engenharia I/Projeto de Estruturas de 
Concreto Armado/Planejamento e Controle de Obras/Instalações 
Hidráulicas e Sanitárias/Fundação e Estabilidades de 
Taludes/Tecnologia da Construção Civil Estrutural/Introdução as 
Estruturas de Concreto Armado/Transporte e Logística/Mecânica das 
Rochas/Saneamento e tratamento de Resíduos/Orçamento de Obras e 
Serviços/Instalações Elétricas 
 

 

 

 



 

A figura 3, demonstra de forma mais clara a distribuição das disciplinas separadas por 

núcleo.  

Figura 3: Disciplinas por núcleo 

 

 



 

 O aluno do curso de Engenharia Civil deverá realizar obrigatoriamente 195 horas de 

atividades complementares e 195 horas de estágio supervisionado.  

 Visando o enriquecimento curricular e com vistas ao atendimento da Lei 13005, de 

junho de 2014, atividades de extensão possibilitam que o aluno, de forma facultativa, curse 

outras 200 ou mais horas, por meio de atividades promovidas ou ligadas à Coordenação de 

Pós Graduação, Pesquisa e Extensão Universitária, como por exemplo participação nos 

projetos:  

• Ações Socioambientais, contribuições dos espaços não formais de ensino, projeto 

Universidade de Vassouras Campus Maricá na comunidade e a participação em 

atividades do Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas (NEABI/Universidade de 

Vassouras), dentre outras que estão descritas neste Projeto Pedagógico. 

 

3.7 Adequação e dimensionamento de cargas horárias 

A matriz curricular apresentada neste documento foi elaborada a partir de discussões 

realizadas pelo NDE e por professores, priorizando a articulação com os objetivos do curso 

e com o perfil do egresso, em coerência com as DCN (2010), com a Resolução CNE/CES 

11, de 11 de Março de 2002, considerando as demandas profissionais da região.  

 

3.7.1 Metodologia utilizada para as disciplinas realizadas pela modalidade EaD 
enquanto durar a pandemia causada pelo COVID-19. 

 

Base legal 

As ações didático pedagógicas adotadas pela Universidade de Vassouras durante o período 

da pandemia causada pelo COVID-19 estão pautadas principalmente por: 

• Portaria Nº 2.117, de 6 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a oferta de carga 

horária na modalidade de Ensino a Distância (EaD) em cursos de graduação 

presenciais ofertados por Instituições de Educação Superior (IES) pertencentes ao 

Sistema Federal de Ensino; 

• Lei Estadual Nº 8.794, de 17 de abril de 2020, que reconhece o estado de calamidade 

pública em virtude da situação de emergência decorrente do novo Coronavírus 



 

(COVID-2019), declarado pelo decreto nº 46.973, de 16 de março de 2020, e dá outras 

providências; 

• Portaria 544 de 16 de junho de 2020, que dispõe sobre a substituição das aulas 

presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de pandemia do 

novo Coronavírus - Covid-19;  

• Medida Provisória Nº 934, de 1 de abril de 2020, que estabelece normas excepcionais 

sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior decorrentes das medidas 

para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de que trata a Lei nº 

13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e; 

• Lei 14.040, de 18 de agosto de 2020, que estabelece normas educacionais 

excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido 

pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020; e altera a Lei nº 11.947, de 16 

de junho de 2009. 

 

Metodologia 

Portanto, enquanto durar a referida pandemia, as aulas serão ministradas por uso das 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), de forma remota e síncrona, pelo próprio docente 

e no horário da disciplina. 

As aulas, ministradas de forma síncrona, serão gravadas e disponibilizadas juntamente com 

o material elaborado pelo docente no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Para além disso, 

poderão ser recomendadas atividades em grupo (reunidos virtualmente), consultas na internet e 

leituras de periódicos e/ou livros disponíveis em nossa biblioteca virtual (Minha Biblioteca). 

O AVA é organizado em trilhas de aprendizagem que equivalem às disciplinas, e cada 

disciplina é dividida em etapas, que equivalem às aulas. O conteúdo de cada aula deve ser 

disponibilizado semanalmente, dentro de cada etapa, pelo docente da disciplina. 

A avaliação será composta, conforme preconiza o regimento da IES, por: P1, P2, Exame 

Final, Segunda Chamada e Segunda Época, sendo mantidos os critérios de aprovação por nota. 

Cada avaliação será realizada conforme descrição do plano de ensino apresentado pelo 

docente da disciplina, sendo recomendado, para cada avaliação (P1 e P2), o uso de dois 

instrumentos diferenciados. 

As avaliações poderão ser práticas e/ou teóricas, apresentadas por meio de seminários 

virtuais, fóruns de discussão ou por entregas de trabalhos. As provas (no seu sentido mais 

tradicional), salvo as disciplinas de cunho totalmente prático, deverão ser aplicadas utilizando a 

ferramenta Avaliação 2.0, e deverão ter pontuação equivalente a no mínimo 70% da nota, sendo 

preferencialmente realizadas no dia e horário da aula da disciplina. 



 

Atividades de tutoria 

Os docentes/tutores atuam como mediadores no processo de tutoria das disciplinas e são os 

mesmos que, na sede, desenvolvem o conteúdo e aulas disponibilizadas aos discentes. Isso agrega 

uma expertise diferenciada ao processo e uma linearidade vertical ao PPC do curso. É prudente 

ressaltar que este grupo possui, além de comprovada experiência na modalidade, um sólido 

conhecimento teórico nas trilhas de aprendizagem sob sua intervenção docente. 

Para cada disciplina em curso, um fórum permanente de dúvidas deve ser aberto pelo 

docente, que deverá verificá-lo e responder semanalmente às dúvidas discentes. 

 É recomendada a elaboração de grupos de estudo por parte dos discentes, que deverão, 

durante o período de pandemia, reunir-se virtualmente para a realização dos estudos. Além dos 

grupos de estudos, um edital de monitoria virtual voluntária vem sendo publicado semestralmente 

pela Pró-Reitoria de Ciências Tecnológicas e Exatas. 

A Universidade de Vassouras, seguindo os protocolos de segurança que o momento 

nos exige, disponibilizou para seus alunos a possibilidade do agendamento dos seus 

laboratórios de informática, visando alcançar discentes que eventualmente não tenham 

meios de acesso a computadores e/ou internet. 

Desde que não produza aglomerações, e seguindo todos os protocolos de segurança 

que o momento nos impõe, o aluno pode agendar com o coordenador do curso horários para 

utilização de outros recursos da IES, ou mesmo, pode agendar horários para atendimento 

individual com os docentes, desde que permitido pelas autoridades municipal, estadual e 

federal. 

Os coordenadores dos cursos também buscam sistematicamente detectar alunos que 

não estejam sendo alcançados pelas ações institucionais e buscam contactá-los, visando 

trazer-lhes alternativas para o acesso as aulas, como a possibilidade de uso dos laboratórios 

institucionais ou, até mesmo, a impressão do material disponível no AVA e gravação das 

aulas em dispositivos de armazenamento, tais como HD externo ou pendrive. 

 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 

A Universidade de Vassouras oferece um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 

institucional no qual se depositam os materiais didáticos disponibilizados pelos docentes/tutores, 

garantindo, assim, de forma inequívoca, o acesso de todos os discentes aos conteúdos, informações, 

entregas de trabalhos, fóruns de debates, enquetes, notificações institucionais, tudo registrado e com 

a gestão desses processos comunicacionais.   

A estrutura didática pedagógica corrente se constitui a partir do uso das ferramentas 

disponíveis no AVA institucional, que permite a dialogicidade síncrona e assíncrona entre os sujeitos 

que o integram, procurando atender às necessidades formativas discentes constantes no PPC.  



 

As disciplinas são estruturadas formalmente por recursos de vídeo e arquivos em formato 

HTLM5, PDF, apresentações (PPT), documentos (DOC), planilhas (XLS), além de E-books, etc. A 

organização sistematiza-se a partir do E-book, que, na introdução, apresenta a importância da 

disciplina no percurso formativo, as competências a serem desenvolvidas e os conteúdos a serem 

abordados, em documento de texto passível de download pelos discentes. Deste derivam os 

conteúdos que formam os capítulos, e deles, as aulas.  

Os docentes/tutores podem selecionar para as aulas, segundo as especificidades dos 

conteúdos abordados e as competências a serem desenvolvidas, materiais interativos, como jogos, 

Realidade Aumentada (RA), Realidade Virtual (RV), e inseri-los nas trilhas de aprendizagem. As 

avaliações são realizadas em diversos momentos das disciplinas (avaliação diagnóstica, formativa, 

somativa), tendo por objetivo identificar as aprendizagens anteriores sobre o tema, identificar o 

andamento do processo de aprendizagem e compreender a adequação das estratégias realizadas 

sobre a aprendizagem.  Nas disciplinas, há um fórum permanente de dúvidas, o que proporciona uma 

dialogicidade horizontal e colaborativa. Também podem ser realizados fóruns de debate sobre 

assuntos específicos em cada disciplina. Outros recursos assumem lugar de fala na formação 

mediada pelo AVA, sendo usados segundo planejamento prévio, como Wikis e Chats, por demanda 

de cada um dos percursos formativos. 

Os relatórios do sistema asseguram ao docente a avaliação em tempo real do desempenho 

da atividade proposta, permitindo o realinhamento, se necessário, de sua ação didática. Todo o 

processo é mapeado, e a geração de relatórios agregados aos resultados da avaliação institucional 

e da enquete voluntária disponível ao fim de cada semestre letivo promove informações que suportam 

o reposicionamento dos fazeres e saberes docentes associados à modalidade. 

 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) 

Além do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), são utilizadas, para aulas síncronas, as 

plataformas de videoconferência Zoom e Microsoft Teams. 

 Para aulas e estudos posteriores, além do AVA e das plataformas de videoconferência, 

docentes e discentes podem fazer uso de software de cunhos específicos, tais como simuladores, 

suíte de escritório (pacote office), além de outros programas para apoio ao ensino, conforme a 

necessidade de cada disciplina. 

Desde que seguidos os protocolos de segurança, o aluno poderá frequentar o campus 

universitário, que conta com internet sem fio disponível e laboratórios de informática, que poderão 

ser utilizados sob agendamento. 

A IES possui uma parceria com a empresa Microsoft e, por essa razão, seus discentes e 

docentes podem criar um e-mail institucional (@universidadedevasouras.edu.br) com capacidade de 

50 Gb, que permitirá o acesso gratuito a serviços como Office 365 (Word, Excel, Power Point e 

aplicativos on-line). Além disso, a criação desse e-mail permite o acesso ao serviço OneDrive, com 

1 Tb de armazenamento em nuvem. 



 

O curso foi organizado de acordo com a matriz curricular a seguir: 

 

ENGENHARIA CIVIL 

MATRIZ CURRICULAR (2018.1) 

 

Período 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º Totais % 

Carga  

horária/ Presencial 
0 0 30 0 330 330 330 330 330 330 2010 h 54,47 

Créditos / 

Presencial 
0 0 2 0 22 22 22 22 22 22 134 créditos 54,47 

Carga horária 

 (EaD) 
330 330 300 330 0 0 0 0 0 0 1290 34,96 

Créditos (EaD) 22 22 20 22 0 0 0 0 0 0 86 34,96 

 

 Créditos Carga horária % 

Estágio Supervisionado 13 195 h 5,285 

Atividades complementares 13 195 h 5,285 

Sub-Total 26 390 h 10,57 

TOTAL 246 3690 h 100 

 

Legenda: 
C = 
Créditos 

Total – Total de créditos da disciplina 
T – Teoria 
(Créditos) 

P – Prática 
(Créditos) 

CH – Carga horária da disciplina 

* Portaria Nº 2.117 de 06 de dezembro de 2019 - Dispõe sobre a oferta de carga horária na modalidade de Ensino a Distância - EaD 

em cursos de graduação presenciais ofertados por Instituições de Educação Superior - IES pertencentes ao Sistema Federal de Ensino. 

 

 

1º Período 

 

  Créditos Carga 

Horária 

% 

Disciplina Pré-Requisito Total Teórica Prática EAD 

Fundamentos da Matemática 

Elementar 
NSA 8 8  120 100 

Geometria Analítica e Cálculo 
Vetorial 

NSA 4 4  60 100 

Introdução à Química NSA 4 3 1 60 100 

Introdução à Engenharia NSA 4 4  60 100 

Informática Aplicada NSA 2 1 1 30 100 

Total créditos 22 créditos  

Carga horária total 330 horas  



 

 

2º Período 

 

  Créditos Carga 

Horária 

% 

Disciplina Pré-

Requisito 

Total Teórica Prática EAD 

 

Cálculo de Uma Variável 

Fundamentos 

da 

Matemática 

Elementar 

4  

4 

 
60 100 

Desenho Técnico NSA 4 2 2 60 100 

Física Mecânica 
NSA 4 

3 1 60 100 

Álgebra Linear 
NSA 4 

4 
 60 100 

Lógica de Programação Informática 

Aplicada 

4 2 2 60 100 

Prática de Leitura e Produção 

Textual 
Informática 

Aplicada 

2 
2 

 30 100 

Total créditos 22 créditos  

Carga horária total 330 horas  

 

 

3º Período 

 

  Créditos Carga 

Horária 

% 

Disciplina Pré-Requisito Tota

l 

Teórica Prática EAD 

Cálculo de Várias Variáveis Cálculo de 

Uma Variável 

4 4  60 100 

Mecânica Básica Física 

Mecânica 

4 4  60 100 

Física Térmica Fundamentos 

da 

Matemática 

Elementar 

4 3 1 60 100 

Geologia Introdução à 

Química 

2 2  30 100 

 
Laboratório de Topografia 

Fundamentos da 

Matemática 

Elementar 

2 0 2 30 --- 

 
Topografia e Geodésia 

Fundamentos 

da 
Matemática 
Elementar 

4 4 
 60 100 

Metodologia Científica Informática 

Aplicada 

2 2  30 100 

Total créditos 22 créditos  

Carga horária total 330 horas  

 



 

 

 

4º Período 

 

  Créditos Carga 

Horária 

% 

Disciplina Pré-Requisito Total Teórica Prática EAD 

Equações Diferenciais 
Cálculo de 

Várias 

Variáveis 

 

4 
4 

 60 100 

Fenômenos de Transporte Física Térmica 4 3 1 60 100 

Física Eletromagnética e 

Moderna 

Geometria 

Analítica e 

Cálculo 

Vetorial 

4 3 1 60 100 

Materiais de Construção NSA 4 4  60 100 

Isostática Mecânica 

Básica 

4 4  60 100 

Fundamentos da Administração Informática 

Aplicada 

2 2  30 100 

Total créditos 

 

22 créditos  

Carga horária total 

 

330 horas  

 

 

5º Período 

 

  Créditos Carga 

Horária 

% 

Disciplina Pré-Requisito Total Teórica Prática EAD 

Resistência dos Materiais Mecânica 

Básica 

4 4  60 ---- 

Cálculo Numérico 
Lógica de 

Programação 4 3 1 60 ---- 

Hidrologia Aplicada NSA 4 4  60 ---- 

Instalações Elétricas 
Desenho 

Técnico 
4 4 

 60 ---- 

Geoprocessamento e 

Sensoriamento 
Remoto 

Topografia e 

Geodésia 
4 4 

 60 ---- 

Dinâmica das relações 

étnicos-raciais 
Informática 

Aplicada 

2 2 
 30 ---- 

Total créditos 

 

22 créditos  

Carga horária total 

 

330 horas  

 

 



 

 

 

6º Período 

 

  Créditos Carga 

Horária 

% 

Disciplina Pré-Requisito Total Teórica Prática EAD 

Mecânica dos Sólidos 
Resistência dos 

Materiais 
4 2 2 60 ----- 

Hiperestática Isostática 4 2 2 60 ----- 

 

Probabilidade e Estatística 

Fundamentos da 

Matemática 

Elementar 

4 3 1 60 ----- 

Hidráulica 
Fenômenos de 

Transporte 
4 4 - 60 ----- 

Mecânica dos Solos Geologia 4 4 - 60 ----- 

Ergonomia e Segurança do 

Trabalho 

Informática 

Aplicada 

2 2 - 30 ----- 

Total créditos 

 

22 créditos  

Carga horária total 

 

330 horas  

 

 

 

7º Período 

 

  Créditos Carga 

Horária 

% 

Disciplina Pré-Requisito Total Teórica Prática EAD 

Introdução as Estruturas de 

Concreto Armado 

Mecânica dos 

Sólidos 
4 4 - 60 ----- 

Transporte e Logística 
Probabilidade e 

Estatística 
4 4 - 60 ----- 

Mecânica das Rochas Geologia 4 4 - 60 ----- 

Saneamento e Tratamento de 

Resíduos 

Hidrologia 
4 4 - 60 ----- 

Orçamento de Obras e Serviços NSA 4 4 - 60 ----- 

Gestão Ambiental e 

Desenvolvimento Sustentável 
Informática 

Aplicada 

2 2 - 30 ----- 

Total créditos 

 

22 créditos  

Carga horária total 

 

330 horas  

 

 

 

 

 



 

8º Período 

 

  Créditos Carga 

Horária 

% 

Disciplina Pré-Requisito Total Teórica Prática EAD 

Projeto de Estruturas de 

Concreto Armado 

Introdução as 

Estruturas de 

Concreto Armado 

 

4 

 

4 - 60 ----- 

Planejamento e 

Controle de Obras 

Fundamentos da 

Administração 
4 4 - 60 ----- 

Instalações Hidráulicas e 

Sanitárias 

Hidráulica 4 4 - 60 ----- 

Fundações e Estabilidade de 

Taludes 

Mecânica dos 

Solos 
4 4 - 60 ----- 

 

Matemática Financeira e 

Finanças 

Fundamentos da 

Matemática 
Elementar 

 

2 

 

2 - 30 ----- 

Tecnologia da Construção 

Civil Estrutural 

Materiais de 

Construção 
2 2 

 30 ----- 

Ética, Cidadania e Sociedade Informática 

Aplicada 

2 2 - 30 ----- 

Total créditos 

 

22 créditos  

Carga horária total 330 horas  

 

9º Período 

  Créditos Carga 

Horária 

% 

Disciplina Pré-Requisito Total Teórica Prática EAD 

Estruturas de Aço e 

Madeira 

Mecânica dos 

Sólidos 
4 4 - 60 ----- 

 

Patologia das Estruturas 

Projeto de 

Estruturas de 
Concreto Armado 

 

4 

 

4 - 60 ----- 

 

Barragens 

Fundações e 

Estabilidade de 

Taludes, 

Hidrologia 

Aplicada 

 

4 

 

4 

 

- 

 

60 

----- 

Gestão da Inovação Informática 

Aplicada 

2 2 - 30 ----- 

Projeto de Obras Civis Orçamento de Obras e 

Serviços 
2 2  30 ----- 

OPTATIVA 1 
Pré-requisito da 

disciplina 

escolhida 

4 4 - 60 ----- 

 

Projeto Integrado em 

Engenharia I 

 
Metodologia 

Científica 

 

2 

 

2 
 

- 

 

30 

 

Total créditos 22 créditos  

Carga horária total 330 horas  



 

 

10º Período 

  Créditos Carga 

Horária 

% 

Disciplina Pré-Requisito Total Teórica Prática EAD 

 

Pontes 

Projeto de Estruturas de 

Concreto Armado; 

Fundações e 

Estabilidade de Taludes 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

- 

 

 

60 

 

----- 

Tópicos Especiais em 

Engenharia Civil 
Ergonomia e Segurança 

do Trabalho 

4 4 - 60 ----- 

Estruturas Especiais 
Projeto de Estruturas de 

Concreto Armado 
4 4 - 60 ----- 

Construção de Estradas 
Transporte e 

Logística 
4 4 - 60 ----- 

OPTATIVA 2 
Pré-requisito da 

disciplina escolhida 
4 4 

 60 ----- 

 

Projeto Integrado em 

Engenharia II 

 

Projeto Integrado em 

Engenharia I 

 

2 

 

2 

 

- 

 

30 

----- 

Total créditos 22 créditos  

Carga horária total 330 horas  

 

3.8 Disciplina optativa 
 

Oferecer uma disciplina optativa, significa ofertar uma disciplina de livre escolha por 

parte do aluno, sendo facultado a ele (o aluno) seu curso. 

O curso de Engenharia Civil oferece de forma optativa a disciplina Introdução ao 

Ensino de Libras, com carga horária de 30 horas.  

 É importante destacar que a disciplina optativa tem como intuito enriquecer a 

formação do discente, não podendo substituir uma outra disciplina do curso. Além disso a 

disciplina optativa, não faz parte do currículo mínimo do curso de Engenharia Civil, portanto 

não possui relação de equivalência com qualquer outra disciplina obrigatória. A reprovação 

na disciplina optativa não gera dependência, podendo o aluno cursá-la novamente, desde 

que a disciplina seja oferecida, conforme lhe for mais conveniente. Além disso as notas 

obtidas na disciplina optativa, não irão compor o Coeficiente de Rendimento (CR) do aluno.  

 



 

 

Optativas 

 

 

DISCIPLINAS 

 

Pré-requisitos 

  

CRÉDITOS 

 

 

% 
 

 

CH (h) 

 

TOTAL 

 

TEÓRICA 

 

PRÁTICA 

 

EAD 

Inglês Instrumental NSA 30 02 02 0 100 

Introdução ao Estudo deLlibras NSA 30 02 02 0 100 

Concreto Protendido Introdução às Estruturas 

de Concreto Armado 
60 04 04 0 100 

Empreendedorismo NSA 60 04 04 0 100 

Engenharia de Processos e 
Produtos 

Tecnologia da 
Construção Civil 

Estrutural 

60 04 04 04 100 

Estatística Aplicada Probabilidade e 
Estatística 

60 04 03 01 100 

Fontes Alternativas de Energia NSA 60 04 03 01 100 

Gerenciamento de Projetos Planejamento e 
Controle de Obras 

60 04 04 0 100 

Gestão da Qualidade NSA 60 04 04 0 100 

Modelagem da Informação na 
Construção 

Informática Aplicada 60 04 01 03 100 

 

 

3.9 Conteúdos Curriculares 
 

 Os conteúdos curriculares do curso de Engenharia Civil visam a formação do aluno, 

conforme objetivos do curso e perfil do egresso, observando as necessidades locorregionais, 

condições de acessibilidade e adequação de carga horária conforme Referenciais 

Curriculares Nacionais para os Cursos de Bacharelado e Licenciatura (Abril de 2010) . 

Outrossim, além de sua formação técnica, são pilares o ensino quanto as políticas de 

educação ambiental, direitos humanos, relações ético-raciais e a valorização do ensino de 

história da cultura afro-brasileira, africana e indígena. Visando a flexibilização curricular, 

quatro disciplinas Eletivas são ofertadas durante os quatro últimos semestres do curso, onde 

pode-se cursar, dentre diversas outras, a disciplina Introdução ao Ensino de Libras. 

 



 

3.10 Núcleo de formação básica 
 

 O curso de Engenharia Civil oferece uma sólida formação básica para o seu discente. 

Segundo a resolução na Resolução CNE/CES 11, de 11 de Março de 2002, o Núcleo de 

formação básica dever corresponder a cerca de 34,15% da carga horária mínima do curso.  

 Essa formação é ofertada através das disciplinas: Fundamentos da Matemática 

Elementar/Geometria Analítica e Cálculo Vetorial/Introdução à Química/Introdução à 

Engenharia/ Informática Aplicada/Cálculo de Uma Variável/Desenho Técnico/Física 

Mecânica/Álgebra Linear/Lógica de Programação/Prática de Leitura e Produção 

Textual/Cálculo de Várias Variáveis/Mecânica Básica/Física Térmica/ Metodologia 

Científica/Equações Diferenciais/Fenômenos de Transporte/Física Eletromagnética e 

Moderna/Fundamentos da Administração/ Dinâmica das relações étnicos-raciais/Mecânica 

dos Sólidos/Probabilidade e Estatística/ Matemática Financeira e Finanças/Ética, Cidadania 

e Sociedade. 

 

3.11 Núcleo de Formação Profissionalizante 
 

 A formação profissionalizante que deve corresponder a cerca de 21,14% da carga 

horária miníma do curso (Resolução CNE/CES 11, de 11/03/2002) é feita através de 

disciplinas distribuídas conforme se descreve a seguir: Materiais de Construção/ Topografia 

e Geodésia/ Laboratório de Topografia/Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável/ 

Isostática/Hiperestática/Hidrologia Aplicada/Hidráulica Geral/ Calculo Numérico/Ergonomia 

e Segurança do Trabalho/ Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto/Mecânica dos 

Solos/Transporte e Logística 

 

3.12 Núcleo de Formação Específica 
 

 A formação específica, deve corresponder a todo restante da carga horária do curso 

(Resolução CNE/CES 11, de 11/03/2002) é cumprida através de disciplinas distribuídas 

conforme se descreve a seguir: Pontes/Tópicos Especiais em Engenharia Civil/Estruturas 



 

Especiais/Construção de Estradas/Projeto Integrado em Engenharia II/Estruturas de Aço e 

Madeira/Patologia das Estruturas/Barragens/Gestão da Inovação/Projeto de Obras 

Civis/Projeto Integrado em Engenharia I/Projeto de Estruturas de Concreto 

Armado/Planejamento e Controle de Obras/Instalações Hidráulicas e Sanitárias/Fundação e 

Estabilidades de Taludes/Tecnologia da Construção Civil Estrutural/Introdução as Estruturas 

de Concreto Armado/Transporte e Logística/Mecânica das Rochas/Saneamento e 

tratamento de Resíduos/Orçamento de Obras e Serviços/Instalações Elétricas. 

 

3.13 Ementas 
   

As ementas e os programas das componentes curriculares, aqui apresentadas, são 

passíveis de mudanças sempre que haja necessidade de atender as novas demandas, pelo 

corpo de professores ligados a este curso, através de uma série de reuniões, com 

participação efetiva do NDE. As constantes alterações de procedimentos e mudanças hão 

de refletir na condução da aplicação teórica-prática dos programas das disciplinas, pois 

essas objetivam formar competências para que sejam absorvidas pelas novas condições do 

mercado de trabalho. 

 Assim novos programas poderão ser inseridos e contextualizados com a aplicação da 

base científica e tecnológica em constante processo de evolução. A IES subsidiará o curso, 

atualizando a Biblioteca com as publicações de relevância para o desenvolvimento dos 

estudos. O professor tem a responsabilidade de estar em sintonia com as novas publicações 

pertinentes à sua área de atuação. A carga horária, o planejamento e as referências das 

disciplinas oferecidas em cada período do curso são mostrados no ementário. 

 

3.14 Procedimentos de Ensino-Aprendizagem: Estratégias de flexibilização curricular, 
contextualização e interdisciplinaridade 

 

A flexibilização do currículo, na qual se prevê nova validação de atividades 

acadêmicas, requer o desdobramento do papel de professor na figura de orientador, que 

deverá responder não só pelo ensino de conteúdos programáticos, mas também pela 



 

qualidade da formação do aluno. As duas disciplinas eletivas que constam nos dois últimos 

semestres do curso (Eletiva I, II), favorecem a flexibilização curricular. Quando cursando 

cada um desses períodos, o discente têm a opção de optar por uma das disciplinas que 

compõem a lista de disciplinas eletivas, desde que a mesma esteja seja ofertada no semestre 

letivo. 

A interdisciplinaridade ocorre entre diversas disciplinas do curso, como por exemplo 

entre os conhecimentos adquiridos nas disciplinas Mecânica Básica e Isostática, que de 

forma interdisciplinar com a disciplina Resistência dos Materiais e Mecânica dos Sólidos, 

proporcionam ao aluno condições de desenvolver projetos como a ponte de espaguete. 

Outro exemplo, são as disciplinas Álgebra Linear e Computação Gráfica (eletiva), onde os 

alunos precisarão aplicar conhecimentos básicos de matrizes para melhor entender as 

operações ligadas à Computação Gráfica.  

 

Ainda como exemplo, são as disciplinas Isostática, Hiperestática, Projeto de 

estruturas de concreto armado, estruturas de aço e madeira e pontes, os onde os alunos 

precisarão integrar os conhecimentos para o projeto desenvolvido na disciplina pontes. 

Além disso, o curso de Engenharia Civil, promove diversas atividades 

complementares integradoras, como: Encontros, Palestras, Minicursos, Visitas Técnicas, 

Projetos de Pesquisa e trabalhos junto à comunidade.  

Dentre essas atividades estão a competição de pontes de espaguetes e projetos de 

extensão ligados à ações socioambientais e ao Núcleo de estudos Afro-brasileiros e 

Indígenas. 

 

3.15 Procedimentos de Ensino-Aprendizagem: Metodologia comprometida com o 
desenvolvimento do espírito científico 
 

O Curso de Engenharia Civil da Universidade de Vassouras Campus Maricá 

representa a possibilidade de o aluno entrar em contato com o conhecimento tanto na sua 

dimensão teórica, quanto em sua prática.  



 

Na sua formação os discentes vivenciarão práticas investigativas, quer 

individualmente como alunos em seu processo de aprendizagem, quer como participantes 

de grupos de pesquisa em parceria com outros discentes e professores. 

São propostas do curso visando uma metodologia comprometida com o espírito 

científico: 

a) Diversificar os processos avaliativos: avaliações escritas, avaliações orais, 

avaliações práticas, apresentação de trabalhos, pesquisas acadêmicas, entre outros 

possíveis instrumentos. 

b) Promover a interdisciplinaridade; 

c) Flexibilizar e contextualizar a estrutura curricular e as atividades de ensino, 

pesquisa e extensão do curso. 

 

3.16 Apoio ao Discente: Nivelamento 

 

 O Projeto Pedagógico do Curso é elaborado numa perspectiva de apoio ao discente, 

vislumbrando o atendimento das necessidades locorregionais. Neste contexto, resultam-se 

a seguir as ações que contribuíram para o acolhimento, permanência e desenvolvimento das 

competências e habilidades do aluno. Citam-se também a promoção de ações inovadoras, 

tais como, o emprego do Ambiente Virtual de Aprendizagem como recurso de apoio as 

atividades de ensino e o uso da lousa digital nas salas de aula.  

 

 O Programa Institucional de Nivelamento justifica-se pelo oferecimento de um 

elemento de apoio pedagógico que favoreça aos discentes dos primeiros períodos de todos 

os Cursos de Graduação da IES o processo de construção e elaboração de novos 

conhecimentos, melhorando seu desempenho nas disciplinas com um grau maior de 

dificuldade, constantes na matriz curricular de seu curso. Este mesmo Programa será 

aplicado no Campus Maricá. 



 

Com o objetivo de identificar e minimizar possíveis defasagens que os alunos tragam 

de sua formação anterior, são organizadas atividades, em horários extraclasses, visando 

fortalecer os conhecimentos básicos nas seguintes áreas: 

Língua Portuguesa: Este nivelamento promove atividades voltadas para habilidades de 

leitura, interpretação, análise e produção de textos; 

Matemática: Aborda conteúdos vinculados às disciplinas de matemática do ciclo básico com 

a finalidade de suprir as necessidades dos alunos em conteúdos do Ensino Fundamental e 

Médio; 

Informática: O nivelamento em informática tem como público alvo alunos da instituição que 

tenham pouca desenvoltura na utilização de computadores. O objetivo principal é fornecer 

condições para que esses alunos possam utilizar recursos computacionais como: internet, 

suite de escritório (Office ou LibreOffice), funções básicas do sistema operacional, recursos 

de impressão, entre outros.  

 Os alunos que necessitam de tais nivelamentos são indicados por seus professores 

ou coordenadores e estabelecem o compromisso de frequência ao programa. Ao final do 

semestre são produzidos relatórios parciais de todas as atividades realizadas, bem como do 

rendimento dos alunos. 

 As atividades extracurriculares oferecidas contribuem para a formação do capital 

cultural e intelectual dos alunos do curso. 

 

3.17 Apoio ao Discente: Programa Institucional de Monitoria 
 

 O Programa Institucional de Monitoria, para todos os Cursos de Graduação da 

Universidade de Vassouras Campus Maricá, será uma atividade de atendimento ao discente 

que visa contribuir para a melhoria da qualidade do processo ensino-aprendizagem, 

estimular a criatividade e o pensamento científico, além de estreitar a cooperação entre 

discentes e docentes. 

Para a função de monitoria serão selecionados alunos que, no âmbito das disciplinas 

já cursadas, demonstram capacidade para o desempenho das seguintes atividades:  

1. Realizar tarefas que auxiliem os discentes no melhor aproveitamento dos 

conteúdos ministrados e na realização de trabalhos pedagógicos;  



 

2. Auxiliar o professor na realização de trabalhos práticos e experimentais, na 

preparação de material didático e em atividades de classe e/ou laboratório;  

3. Auxiliar os docentes no acompanhamento de provas e trabalhos escolares. 

 

A Monitoria na Universidade de Vassouras Campus Maricá será organizada em duas (2) 

modalidades: 

• Remunerada: o Monitor receberá, a título de bolsa, percentual sobre o valor da 

mensalidade do seu Curso, a ser definido pela Mantenedora, e divulgado no Edital. 

• Voluntária: o Monitor enquadrado receberá a título de incentivo, declaração para 

comprovação de atividades complementares. 

 As vagas de Monitoria, remunerada e voluntária, existentes para cada disciplina serão 

solicitadas pelos Professores, apreciadas pelo Colegiado do Curso e encaminhadas à 

Coordenação Geral de Ensino, que as autoriza e divulga via Edital. 

 

3.18 Apoio ao Discente: Núcleo de Educação Inclusiva 
 

 Reconhecendo que o papel social da educação superior, atualmente, envolve 

ultrapassar os limites do compromisso tradicional com a produção e a disseminação do 

conhecimento e cumprindo seu papel de instituição socialmente responsável a universidade 

tem efetivado ações de inclusão educacional e de acessibilidade para atender a diversidade 

dos alunos que a frequentam. Desta forma, o Núcleo de Educação Inclusiva, irá assegurar 

não só o acesso do aluno com necessidades especiais à educação superior, mas também 

promover condições plenas de participação e de aprendizagem aos estudante da IES, tendo 

em vista o direito de todos à educação e à igualdade de oportunidades de acesso e 

permanência bem-sucedida. 

 Através do atendimento educacional especializado, com a disponibilização de 

serviços e recursos e a orientação dos alunos e professores quanto à sua utilização no 

processo de ensino e aprendizagem nas turmas comuns do ensino regular, o Núcleo de 

Educação Inclusiva buscará garantir o acesso de alunos que necessitam de atendimento 

diferenciado. Geralmente, esses alunos apresentam uma maneira peculiar de lidar com o 



 

saber ou necessitam de recursos adicionais para viabilizar seus processos de participação e 

aprendizagem nos espaços educacionais. 

 Este núcleo, se reunirá, em frequência a ser estabelecida, ou extraordinariamente 

quando necessário e realizará ações para o atendimento educacional de pessoas com 

necessidades educacionais especiais, que incluem alunos com dificuldades no campo da 

aprendizagem, originadas quer de deficiência física, sensorial, mental ou múltipla, quer de 

características como altas habilidades, superdotação ou talentos.  

 

3.19 Apoio ao Discente:  Núcleo de Apoio Psicopedagógico 
  

O Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAPp) do Campus Maricá desenvolverá atividades de 

atendimento à comunidade acadêmica, por encaminhamentos ou demanda espontânea. A finalidade do 

NAPp será prestar apoio à Coordenadoria de Ensino de Graduação, às Coordenações de Curso, 

professores, alunos e funcionários da instituição, que constituem seu público-alvo. 

 

3.20 Política Institucional de Acompanhamento de Egresso 

 

 A Política Institucional de acompanhamento de egressos do Campus Maricá 

estabelecida a partir de quatro eixos através dos quais se articula à Assessoria de Avaliação 

do Campus, às Coordenações dos Cursos, Central de Estágios, a Coordenação de Pós 

Graduação, Pesquisa e de Extensão. Serão eles: 

• Incentivo a participação em eventos de atualização e/ou capacitação da Universidade 

de Vassouras Campus Maricá; 

• Políticas de incentivo à formação continuada; 

• Estatística e apontamentos sobre o Egresso no mercado de trabalho; 

• Avaliação do curso a partir da ótica do egresso. 

 Neste sentido, visando promover um diálogo permanente da IES com o egresso, a 

Universidade de Vassouras Campus Maricá desenvolverá diversas ações, oferecendo 

serviços que promovam a comunicação, como por exemplo, a página eletrônica para o 

egresso da IES  que divulga periodicamente informes para aperfeiçoamento profissional, 



 

como os cursos de extensão, de especialização e de mestrado oferecidos pela Universidade. 

Além disso, oferece uma política de descontos sobre mensalidades nos cursos de Pós-

graduação, Educação permanente e reingresso em cursos de graduação como forma de 

incentivo à formação continuada; são produzidos relatórios anuais, que indicam a realidade 

dos egressos no mercado de trabalho; e também possibilita a participação do egresso na 

política de avaliação do curso concluído, cujas informações irão colaborar na apreensão de 

elementos da realidade externa à instituição e ao processo de ensino-aprendizagem. Além 

dessas ações, os cursos de graduação também realizam encontros anuais de Egressos, 

possibilitando um momento de confraternização e integração entre egressos e alunos e a 

troca de experiências e informações sobre o mercado de trabalho, as oportunidades e as 

exigências da profissão. 

Estas ações nos permitem delinear o perfil na prática do egresso, articulado ao Projeto 

Pedagógico dos cursos, atendendo, inclusive, à Portaria no. 300 (SINAES/MEC), que aponta 

como instrumento para avaliação externa das IES as políticas de atendimento a estudantes, 

incluindo, nesse caso, os egressos. 

 

3.21 Acesso às Informações Acadêmicas 

 No ato da matrícula o aluno será cadastrado no sistema TOTVS, que por sua vez é 

integrado as diversas áreas da instituição. No momento em que efetuar o cadastro  receberá 

uma senha, que o possibilitará via internet, acessar seus registros acadêmicos através do 

site da instituição. As notas e frequência de aula serão lançados neste sistema pelos 

professores. 

 Processos como trancamento de matrículas, transferências, solicitação de 

declarações, segunda chamada de prova são feitos diretamente na Secretaria Geral, 

estando todos os formulários necessários este procedimentos disponibilizados na seção 

Secretaria Virtual do site da Universidade de Vassouras ou fisicamente na própria secretaria. 

A IES disponibilizará a cada estudante ingressante o Manual do Aluno, onde se encontram 

as normas internas e outras orientações acadêmicas. 

  Documentos como: Regimento Interno, PDI e PPC, bem como informações sobre 



 

processo seletivo, além de outras informações sobre o curso podem ser acessadas, 

diretamente no site da Universidade.  

 

3.22 Condições de Acesso para Portadores de Necessidades Especiais 

 A Universidade de Vassouras Campus Maricá investirá na construção/manutenção de 

rampas e adaptações em instalações sanitárias para o acesso dos portadores de 

necessidades especiais, favorecendo desta forma a acessibilidade. Nos computadores da 

faculdade estarão disponíveis caixas de som ou fones de ouvido e o software DOSVOX 

instalado, para favorecimento de pessoas com visão reduzida. 

 

3.23 Educação Inclusiva e Acessibilidade 

 O estabelecimento de uma política de acessibilidade voltada à inclusão plena dos 

estudantes com necessidades educacionais especiais e/ou mobilidade reduzida, envolve o 

planejamento e a organização de recursos e serviços para a promoção da acessibilidade 

arquitetônica, nas comunicações, nos sistemas de informação, nos materiais didáticos e 

pedagógicos, que devem ser disponibilizados nos processos seletivos e no desenvolvimento 

de todas as atividades que envolvam o ensino, a pesquisa e a extensão. Tendo em vista que 

a acessibilidade pressupõe medidas que vão além da dimensão arquitetônica e abrange a 

articulação dos princípios e dos valores que estão subjacentes à formulação das políticas e 

das práticas institucionais no âmbito pedagógico e da gestão, inclui o campo legal, curricular, 

das práticas avaliativas, metodológicas e a sensibilização de toda a comunidade acadêmica 

para o desenvolvimento da educação inclusiva.  

No âmbito da educação superior encontramos a acessibilidade relativa a:  

• Acessibilidade Atitudinal – percepção da pessoa com necessidades especiais 

sem preconceitos, estigmas, estereótipos e discriminações.  

• Acessibilidade Arquitetônica ou Física - eliminação das barreiras ambientais 

físicas nos edifícios, espaços e equipamentos.  

 

I - com respeito a alunos com deficiência física:  



 

a) eliminação de barreiras arquitetônicas para circulação do estudante, permitindo acesso 

aos espaços de uso coletivo;  

b) reserva de vagas em estacionamentos nas proximidades das unidades de serviço;  

c) construção de rampas com corrimãos ou colocação de elevadores, facilitando a circulação 

de cadeira de rodas;  

d) adaptação de portas e banheiros com espaço suficiente para permitir o acesso de cadeira 

de rodas;  

e) colocação de barras de apoio nas paredes dos banheiros;  

f) instalação de lavabos, bebedouros e telefones públicos em altura acessível aos usuários 

de cadeira de rodas;  

 

II - no que concerne a alunos com deficiência visual:  

a) manutenção de sala de apoio equipada como máquina de datilografia braille, impressora 

braille acoplada ao computador, sistema de síntese de voz, gravador e fotocopiadora que 

amplie textos, software de ampliação de tela, equipamento para ampliação de textos para 

atendimento a aluno com visão subnormal, lupas, réguas de leitura, scanner acoplado a 

computador;  

b) adoção de um plano de aquisição gradual de acervo bibliográfico em braille e de fitas 

sonoras para uso didático;  

c) disponibilização de professores, inclusive professores com deficiência, habilitados para o 

ensino da língua de sinais e/ou do braille, e para capacitar profissionais e equipes atuantes 

em todos os níveis de ensino;  

 

III - quanto a alunos com deficiência auditiva:  

a) disponibilização, sempre que necessário, de intérprete de língua de sinais/língua 

portuguesa;  

b) adoção de flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando o conteúdo 

semântico;  



 

c) estímulo para o aprendizado da língua portuguesa, principalmente na modalidade escrita, 

para o uso de vocabulário pertinente às matérias do curso em que o estudante estiver 

matriculado;  

d) disponibilização aos professores o acesso à literatura e informações sobre a 

especificidade linguística das pessoas com deficiência auditiva.  

 

• Acessibilidade Comunicacional – remoção de barreiras na comunicação 

interpessoal, escrita e virtual (digital).  

• Acessibilidade Instrumental – eliminação das barreiras existentes nos 

instrumentos, utensílios e ferramentas de estudo.  

• Acessibilidade Metodológica – remoção de barreiras nas metodologias e 

técnicas de estudo, determinada pela maneira como o professor concebe 

conhecimento, aprendizagem, avaliação e inclusão educacional.  

Para atuar na educação de alunos com necessidades especiais, o professor deve ter como 

base da sua formação, inicial e continuada, conhecimentos gerais para o exercício da 

docência e conhecimentos específicos sobre o sistema educacional inclusivo. Essa formação 

possibilita a sua atuação no atendimento educacional especializado, tendo em vista o 

desenvolvimento de projetos interativos e interdisciplinares em parceria com outras áreas. 

Portanto, a IES deve prever, em sua organização curricular, formação docente voltada para 

a atenção à diversidade e que contemple conhecimentos sobre as especificidades dos 

alunos com necessidades educacionais especiais. Dessa forma, uma política educacional 

dirigida aos alunos com necessidades especiais possibilita que venham a alcançar níveis 

cada vez mais elevados do seu desenvolvimento acadêmico, devendo a IES promover 

ajustes para que possa atender a todas as necessidades educativas apresentadas por esse 

alunado.  

No processo de seletivo, especificamente, tais ajustes devem ser feitos:  

1. No edital – esclarecendo os recursos que podem ser utilizados pelo vestibulando no 

momento da prova, bem como os critérios de correção a serem adotados pela comissão do 

vestibular;  



 

2. No exame vestibular – providenciando salas especiais para cada tipo de necessidade 

especial e a forma adequada de obtenção de respostas pelo vestibulando;  

3. Na correção das provas – considerando as diferenças específicas inerentes a cada aluno 

com necessidades especiais, para que o domínio do conhecimento seja aferido por meio de 

critérios compatíveis com as características especiais desses alunos. 

 

3.24 Procedimentos de avaliação 
 

As avaliações do desempenho escolar se tornam cada vez mais um processo e não 

um produto dentro da relação de ensino-aprendizagem. Portanto, tende a ser um processo 

articulatório entre habilidades e competências no curso de Engenharia Civil. 

De acordo com o regimento geral da Instituição, o aproveitamento escolar é avaliado 

por meio de avaliações periódicas, em número mínimo de 2 (duas) por período letivo, 

chamadas de (P1) e (P2), e cada avaliação periódica deve ser composta por pelo menos 

dois instrumentos diferenciados de avaliação. Devendo a prova didática corresponder ao 

menos 80% da nota. 

A média de aproveitamento (MA) de cada aluno é obtida através e média aritmética 

simples entre as avaliações periódicas. Os critérios de aprovação/reprovação do curso de 

Engenharia Civil obedecem aos critérios determinados pelo regimental geral desta IES, a 

saber: 

1. A avaliação 1 (P1) será elaborada pelo docente da disciplina. 

2. A avaliação 2 (P2) será elaborada por uma banca constituída pela Coordenação do 

Curso e pelo seu Núcleo Docente Estruturante (NDE), a partir de um banco de 

questões elaboradas por professores especialistas nas áreas, incluindo o próprio 

professor da disciplina. As avaliações referidas poderão ser corrigidas pela banca 

elaboradora, cabendo essa decisão ao Colegiado do curso.  

3. Será considerado aprovado na disciplina o aluno que obtiver (MA) maior ou igual a 

7,0 e que possuir frequência mínima de 75% por disciplina. 

4. A frequência às aulas e demais atividades escolares, permitidas apenas aos 

matriculados, é obrigatória, vedado o abono de faltas, salvo nos casos previstos na 



 

legislação vigente. As justificativas devem ser protocoladas em documento próprio na 

secretaria geral juntamente com os documentos comprobatórios, sendo 

posteriormente acatado ou não pelo colegiado do curso. 

5. Terá direito à realização da Segunda Chamada o aluno que comprovar a 

impossibilidade de comparecimento a à avaliação na data estabelecida em calendário 

mediante a apresentação de documento comprobatório na legislação vigente ou 

outros motivos comprováveis de força maior.   

6. Terá direito à realização do Exame Final (EF) o aluno que possuir (MA) maior ou igual 

a 4,0 e menor que 7,0, observados os limites de frequência, após o termino das 

avaliações periódicas, submeter-se-á ao exame final, visando lograr sua aprovação. 

Será considerado aprovado, após o exame final (EF), o aluno que obtiver resultado 

igual ou superior a 6,0 (seis). O exame final (EF) contemplará todo o conteúdo da 

disciplina, zera-se a média obtida nas avaliações parciais. 

7. Terá direito à realização da Segunda Época (SE) o aluno que obtiver nota no exame 

final (EF) maior ou igual a 4,0 e menor que 5,9. Estará aprovado, após a Segunda 

Época, o aluno que obtiver resultado igual ou superior a 6,0 (seis). A Segunda Época 

(SE) contemplará todo o conteúdo da disciplina, zeram-se as notas obtidas nas 

avaliações anteriores. 

8. A vista da prova é um direito do aluno e um dever do professor. A mesma deverá ser 

realizada na aula subsequente a data da avaliação. 

9. Havendo discordância, durante os procedimentos de vista de prova, o aluno poderá 

requerer revisão do julgamento de Prova Escrita, mediante requerimento dirigido ao 

Coordenador do Curso, no prazo máximo de dois (2) dias úteis, após a divulgação do 

resultado. 

10. Os casos não previstos neste PPC deverão ser contemplados pelas demais normas 

do regimental geral desta IES e caso necessário deliberado pelo colegiado do curso. 

  

Outrossim, valorizando a formação de profissionais críticos e reflexivos, o curso de 

Engenharia Civil se propõe a diversificar os processos avaliativos utilizando: avaliações 

escritas, avaliações práticas, avaliações orais, apresentação de trabalhos, pesquisas 



 

acadêmicas, apresentações de oficinas e seminários, além de relatórios de participação em 

projetos e eventos. Para o curso de Engenharia Civil os processos avaliativos são contínuos, 

ou seja, a avaliação é um feedback que se oferece ao aluno sobre seu aprendizado, sendo 

vista com meio e não como fim. 

 

3.25 Atividades acadêmicas articuladas à formação 

 3.25.1 Central de Estágios 

  A Central de Estágios  da Universidade de Vassouras - Campus Maricá, terá como 

atribuições estabelecer as normas e critérios para organizar, supervisionar e acompanhar as 

práticas de Estágio.  

A Central de Estágios  será constituída por uma estrutura administrativa e 

pedagógica com uma  coordenação e secretário, além de professores supervisores de 

estágio de curso, com o objetivo de organizar, supervisionar e acompanhar o estágio dos 

cursos de graduação de acordo com as diretrizes curriculares nacionais (DCN), projeto 

pedagógico do curso (PPC) e regulamento interno da Central de Estágios (em concordância 

com o regimento institucional e plano de desenvolvimento institucional – PDI). A atribuição 

de cada componente da equipe estará definida em regulamento submetido e aprovado em 

CONSU (Conselho Universitário) e CONSEPE (Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e 

Extensão. 

A filosofia de atendimento ao estagiário irá desde a sua chegada à Central de 

Estágios quando recebido pela equipe da secretaria, onde é feita uma triagem para verificar 

seus interesses e ações a serem desenvolvidas como: visita no espaço, informação ou 

solicitação, cadastramento, entrega de documentos (protocolados), confecção de crachá, 

participação em reunião, pesquisa no espaço bibliográfico, agendamento de atendimento e 

outras ações. Os atendimentos destinados aos supervisores de curso serão realizados 

individualmente e/ou em pequenos grupos onde são realizadas informações quanto: filosofia 

de acompanhamento e supervisão do estágio, local de estágio (unidades/espaços que serão 

conveniados), carga horária obrigatória, planos de estudos, documentação exigida por cada 

curso e outros. Sua integração no processo de estagiar é fundamental para sua formação 

profissional. 



 

O foco de envolvimento é a prática do discente-estagiário a partir do perfil do egresso 

proposto pelas Diretrizes Curriculares Nacionais e o inserido nos projetos pedagógicos dos 

diferentes cursos (PPC) das licenciaturas e dos bacharelados. Com ênfase o trabalho 

participativo compartilha com os diferentes setores desta IES o benefício do discente-

estagiário sua inclusão no mundo do trabalho e o acompanhamento posterior (através de 

pesquisa), sempre que possível, da vida profissional do egresso nas diferentes áreas do 

conhecimento. 

O estágio curricular supervisionado (ECS), componente curricular obrigatório 

integrado à proposta pedagógica, conforme estabelecido em legislação, é um momento de 

formação profissional, seja pelo exercício direto in loco, ou pela presença participativa em 

ambientes próprios de atividades da área profissional específica (Unidade Concedente), sob 

responsabilidade da Universidade de Vassouras - Campus Maricá através da Coordenação 

da Central de Estágios (CE), mediante o trabalho de orientação e acompanhamento dos 

professores supervisores de curso. 

O ECS é normatizado pela Lei Federal nº 11.788/09 de 25/09/2008, pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCN), específicas de cada curso, estabelecidas pelo Ministério da 

Educação e Cultura (MEC). 

 O aluno pode estagiar na própria Instituição de Ensino em que estuda desde que 

esta ofereça as condições necessárias para o desenvolvimento do plano de atividades do 

ECS, inclusive disponibilizando um profissional apto a supervisionar as atividades de estágio.  

É de responsabilidade da Coordenação da CE e do professor supervisor do curso a 

análise de situações extraordinárias referentes à execução do estágio supervisionado nas 

instituições de ensino. 

As atividades de Iniciação Científica (IC), registradas no Programa Institucional de 

Pesquisa Científica (PIPC) da IES serão aceitas como estágio curricular supervisionado 

(ECS) com convalidação de no máximo 25% do total da carga horária prevista no 

regulamento para o curso, desde que sejam seguidos os critérios: 

I. O professor coordenador do projeto de pesquisa seja o responsável pelo 

acompanhamento e validação das atividades; 

II. O aluno preencha o documento de Solicitação de Reconhecimento de Atividades de 

iniciação científica no estágio curricular supervisionado, seguindo modelo da CE; 



 

III. O projeto seja inserido no ECS através do documento Plano de atividades de iniciação 

científica no estágio curricular supervisionado; 

IV. Comprovação pelo aluno, das atividades bem como da frequência, através do 

demonstrativo de atividades de iniciação científica no estágio curricular 

supervisionado e relatório final de atividades de iniciação científica no estágio 

curricular supervisionado, desde que desenvolvidas nos respectivos campos de 

estágio. 

 

3.25.2 Objetivos 

 
 Objetivo geral  

 O ECS do curso de Engenharia Civil visará à formação do bacharel como profissional 

pesquisador e conhecedor dos seus respectivos espaços de trabalho futuro, o que lhe 

possibilitará atingir o perfil do egresso delineado nas DCN e Projeto Pedagógico do Curso 

(PPC).  

 

 Objetivos específicos 

 O ECS para o curso de Engenharia Civil será definido no plano de atividades de ECS, 

elaborado pela UC (Unidade Concedente), em conjunto com a equipe supervisora da CE, 

para cada etapa, em concordância com a carga horária e os objetivos definidos pela 

legislação e pelo Regulamento do Estágio da Universidade de Vassouras - Campus Maricá. 

O ECS do Curso de Engenharia Civil visará atender ao perfil expresso no PPC, favorecendo 

a formação do estagiário nas seguintes áreas: concepção, planejamento, projeto, 

construção, operação e manutenção de edificações e de infraestruturas como, rodovias, 

pontes, ferrovias, hidrovias, barragens, portos, aeroportos, entre outras.  

 O estagiário poderá atuar em órgãos públicos e/ou empresas de construção civil nas 

obras de infraestrutura de barragens, de transportes e de saneamento; em empresas de 

construção de obras ambientais e hidráulicas; em empresas e escritórios de edificações 

residenciais; em empresas e laboratórios de pesquisa científica e tecnológica. De acordo 



 

com as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso, o aluno deve cumprir uma carga horária 

mínima de 195 horas de estágio, a partir do 7º período do curso. 

 

 3.25.3 Estágio Curricular Não Obrigatório 
 

 O estágio curricular não obrigatório, conforme estabelecido em legislação, é uma 

pratica que favorece a formação profissional, seja pelo exercício direto in loco, ou pela 

presença participativa em ambientes próprios de atividades da área profissional específica 

(Unidade Concedente), sob responsabilidade da Universidade de Vassouras - Campus 

Maricá  através da Coordenação da Central de Estágios (CE), mediante o trabalho de 

orientação e acompanhamento dos professores supervisores de curso. Esta atividade 

poderá ser realizada pelo aluno, do 1.º ao 6.º período do curso. 

 

 

 3.25.4 Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)  
 

O Trabalho de Conclusão de Curso terá o objetivo de promover a integração do 

conhecimento adquirido ao longo do curso, fornecendo ao discente a articulação teórico-

prática, além da consolidação dos conhecimentos adquiridos durante o Curso, através do 

planejamento, organização, redação e desenvolvimento do trabalho Científico. 

O Trabalho de Conclusão de Curso terá seu funcionamento regulamentado através 

de Normas específicas, da Universidade de Vassouras - Campus Maricá, devendo haver 

Avaliação Oral (apresentação) do TCC. São elegíveis como projetos para Trabalho de 

Conclusão de Curso as seguintes modalidades de trabalho acadêmico: 

a) Monografia: são trabalhos científicos que tratam de um único assunto ou um único 

problema em sua abordagem. Nesta modalidade poderão estar inclusos: 

         a1) Produção Técnica: abrange cartilha técnica e/ou proposta de metodologia, 

caracterizando um produto final; 



 

         a2) Estudo de Caso: Trata do estudo de um caso particular que possa ser significativo 

e bem representativo para propiciar uma posterior generalização para situações 

semelhantes; 

         a3) Revisão bibliográfica: Revisão textual consistente e ampla sobre um determinado 

tema ou problema, em livros, periódicos, revistas, dissertações, teses, outras monografias 

ou sites confiáveis. 

b) Desenvolvimento de projeto: nesta modalidade os discentes podem desenvolver projeto 

completo de uma edificação (estruturas, instalações prediais, orçamento, cronograma, 

terraplenagem), a partir de um projeto arquitetônico; desenvolver  projeto completo nas 

grandes áreas da engenharia, respeitando as peculiaridades de cada uma das 

especialidades: Estruturas, Geotecnia, Recursos Hídricos e  Meio Ambiente, Sistemas  de 

Transporte e Construção Civil; elaborar retroanálise de projetos desenvolvidos durante o 

estágio; 

c) Artigo científico publicado em periódico ou congresso com documentação de aceite: tem 

por finalidade registrar e divulgar resultados de pesquisa. A formatação técnica do texto deve 

seguir as normas definidas pelo congresso ou periódico a qual o artigo será submetido; 

O TCC deverá ser desenvolvido individualmente, sendo permitido o desenvolvimento 

em duplas ou trios exclusivamente para a modalidade “Desenvolvimento de projeto” e ou 

"Artigo Científico". 

A forma de apresentação do produto final do TCC deverá seguir as orientações 

técnicas e científicas existentes nas normas vigentes. 

 

 3.25.5 Atividades Complementares 
 

 Atividades acadêmicas complementares são aquelas, ofertadas pela Instituição 

ou não, que têm a finalidade de complementar a formação dos acadêmicos e ao mesmo 

tempo de flexibilizar a matriz curricular do curso, possibilitando a discussão de temas atuais 

interessantes e que não constam do ementário das disciplinas do curso. 



 

As atividades complementares serão incrementadas durante todo o Curso de Engenharia 

Civil e serão criados mecanismos de aproveitamento de conhecimentos adquiridos pelo 

estudante através de estudos e práticas independentes presenciais ou à distância.  

As Atividades Complementares Obrigatórias do curso de Engenharia Civil incluirão as 

atividades de monitoria, estágio não curricular, iniciação científica, pesquisa, extensão, 

participação em cursos, seminários, simpósios, ligas acadêmicas, congressos, conferências 

e palestras de relevante interesse para a categoria profissional e social e visitas técnicas. 

Estas atividades apresentarão uma pontuação, em horas, de acordo com o Regulamento 

das Atividades Complementares Obrigatórias, específicas para cada atividade. O discente, 

ao final do curso, deverá cumprir um mínimo de 195 horas de Atividades Complementares 

para receber o diploma. 

O processo de pontuação, assim como as atividades complementares a serem analisadas 

pela Coordenação do Curso será definido em reuniões pedagógicas com a participação dos 

corpos docente e discente do curso, cujas decisões estarão registradas em Atas. 

Ressalta-se que todo o tipo de atividade complementar deverá ser devidamente comprovado 

com documentos adquiridos nas mesmas ao longo do curso e esses serão contabilizados e 

anexados a pasta do discente junto à secretaria geral dessa IES. 

O principal objetivo deste programa será incentivar os alunos a buscarem uma atualização 

permanente dos seus conhecimentos, hábito que deverá ser por eles cultivado durante toda 

a vida profissional. 

Dentre as atividades complementares merecem destaque: 

a) Visitas Técnicas 

 São visitas realizadas em empresas, com o acompanhamento de um ou mais 

professores, com o objetivo de proporcionar aos estudantes uma visão da futura profissão e 

aproximar o discente da realidade do mercado de trabalho, e por consequência das 

empresas onde poderá atuar. Essa aproximação é oportuna para a visualização prática de 

conceitos e atividades teóricas que são realizadas dentro dos limites físicos da Universidade. 

b) Jornada Severino Sombra 



 

 Atividade onde discentes e docentes do curso, podem participar de atividades 

junto à comunidade, como: palestras, minicursos, campanhas para arrecadação de 

alimentos, agasalhos ou brinquedos, além de apresentação de trabalhos científicos, bem 

como sua divulgação para comunidade. 

c) Encontro de Iniciação Científica (ENIC) 

Evento que oportuniza aos discentes divulgar suas produções no âmbito da iniciação 

científica e na participação das pesquisas docentes. Neste evento, normalmente realizado 

na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, estão inclusos: Simpósio de Pesquisa da 

Universidade de Vassouras, Encontro de Pós-Graduação Graduação Lato e Stricto Sensu e 

Encontro de Inovação Tecnológica. 

d) Outras atividades 

Além das atividades complementares supracitadas, diversas outras oferecidas pelo 

curso de Engenharia Civil como: minicursos, estágio supervisionado não-curricular, 

palestras, monitoria e participação em programa de Iniciação Científica. Outras atividades 

são também oferecidas e normatizadas pela própria instituição, como é o caso da 

participação em ações de extensão como os projetos: Ações Socioambientais: contribuições 

dos espaços não formais de ensino e a participação em atividades do Núcleos de Estudos 

Afro-brasileiros e Indígenas (NEABI/Universidade de Vassouras). 

As atividades complementares serão controladas por formulário próprio. Encontrando-

se em anexo o atual modelo do formulário utilizado para se registrar individualmente as 

atividades complementares dos discentes. 

 

 3.25.6 Pesquisa 
 

  O Curso de Engenharia Civil terá como objetivo estimular  e desenvolver 

atividades de ensino, pesquisa e extensão de forma multidisciplinar envolvendo as grandes 

áreas da Engenharia Civil (Estruturas, Geotecnia, Transporte, Construção Civil e Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos) e suas interseções com a Computação Científica e a 

Educação em Engenharia.  



 

  Os projetos a serem desenvolvidos, sempre que possível, deverão possuir uma 

forte articulação com outros cursos de graduação da IES, e com o Mestrado Profissional em 

Ciências Ambientais.   

 

 3.25.7 Extensão 
 

A Coordenação de Pós Graduação, Pesquisa e Extensão terá como objetivos: promover a 

integração da IES com a Comunidade, implantar Projetos de atividades Extensionistas, 

atuando prioritariamente junto às comunidades carentes, promover eventos culturais, cursos 

de pequena duração, nas mais diversas áreas do conhecimento, permitindo à comunidade, 

não só acadêmica, mas à população em geral, constante atualização, tornando a 

Universidade um importante polo de difusão cultural. 

Durante o curso, através desta Coordenação, professores do curso de Engenharia 

Civil realizarão diversas atividades como visitas técnicas as Estações de Tratamento de 

Esgoto, Estação de Tratamento de Água, e visitas técnicas em Obras e Empresas de 

Engenharia.  

 

 3.25.8 Estímulo à participação em eventos internos e externos 
 

 É importante ressaltar que é indissociável a relação entre ensino, pesquisa e 

extensão. Havendo assim, uma interação intrínseca entre os eventos científicos e os projetos 

de pesquisa a serem desenvolvidos na IES. Assim sendo, a Universidade de Vassouras - 

Campus Maricá promoverá eventos como:  

• Encontro de Iniciação Científica (ENIC), evento que oportuniza aos discentes divulgar 

suas produções no âmbito da iniciação científica e na participação das pesquisas 

docentes.  

Além disso, o Fórum de Produção Científica da IES que articulará os seguintes eventos:  

• Simpósio de Pesquisa da Universidade de Vassouras, Encontro de Pós-Graduação 

Graduação Lato e Stricto Sensu,  



 

• Encontro de Iniciação Científica,  

• Encontro de Inovação Tecnológica e Jornada Severino Sombra.  

 Tais eventos possibilitarão aos docentes e discentes divulgarem as produções dos 

projetos de pesquisa a serem desenvolvidos na Universidade de Vassouras - Campus 

Maricá.   

 A participação em Eventos Acadêmicos e Científicos será estimulada pelo 

coordenação do curso de Engenharia Civil, pois podem ser consideradas para registro das 

atividades complementares, com carga horária de 195 horas, de acordo com matriz curricular 

do curso.  

  



 

4.CORPO DOCENTE, CORPO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO 
 

 

4.1 Núcleo Docente Estruturante (NDE) 
 

 O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é o órgão consultivo responsável pela 

concepção do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Engenharia Civil e tem por objetivo a 

implantação e consolidação do mesmo. A sua constituição segue orientações do Ministério 

de Educação (MEC/INEP).  

A composição do NDE do Curso de Engenharia Civil, que tem como presidente o 

Coordenador do Curso, Prof. Me. Enilson Salino Braga, encontra-se em quadro apresentado 

abaixo, com respectiva titulação e regime de trabalho. O grupo teve sua nomeação através 

da Portaria da Reitoria da Universidade de Vassouras nº 044 de 20 de maio de 2019 e 

participou da revisão deste Projeto Pedagógico do Curso, conforme listados abaixo: 

 

Prof. Me Enilson Salino Braga (Coordenador do Curso de Engenharia Civil) 

Prof. Dr Carlos Vitor de Alencar Carvalho 

Profa. Me Marcelle Brandão de Carvalho 

Prof. Me Gustavo José da Costa Gomes 

Prof. Me José Thomaz de Carvalho 

. 

 A indicação dos representantes docentes é feita pelo Colegiado de Curso para um 

mandato de 2 (dois) anos, com possibilidade de recondução.  

 

 

 



 

  São atribuições do NDE: 

 

• Elaborar o Projeto Pedagógico do curso definindo sua concepção e fundamentos; 

• Estabelecer o perfil profissional do egresso do curso; 

• Atualizar periodicamente o projeto pedagógico do curso; 

• 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 

Colegiado de Curso; 

• Analisar e avaliar os Planos de Ensino dos componentes curriculares; 

• Promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando os eixos 

estabelecidos pelo projeto pedagógico; 

• Acompanhar as atividades do corpo docente, recomendando ao Colegiado de Curso 

a abertura de processo seletivo para contratação ou substituição de docentes, quando 

necessário.  

  O NDE reúne-se, ordinariamente, por convocação de iniciativa do seu Presidente ou 

Coordenador, 2 (duas) vezes por semestre e, extraordinariamente, sempre que convocado 

pelo Presidente ou pela maioria de seus membros titulares.  

 As decisões do Núcleo serão tomadas por maioria simples de votos, com base no 

número de presentes na reunião. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 4.1.1 Titulação, formação acadêmica e regime de trabalho do NDE do curso de 
Engenharia Civil 

 

O Quadro 2, abaixo demonstra a titulação, regime de trabalho e o tempo de magistério no 

ensino superior dos membros do NDE. 

 

Quadro 2 – NDE do curso de Engenharia Civil 

PROFESSOR TITULAÇÃO 

 

TEMPO DE 

EXERCÍCIO NO 

MAGISTÉRIO 

SUPERIOR 

REGIME 

DE 

TRABALHO 

 

Enilson Salino Braga 

 

Mestre 

 

10 anos 

 

Integral  

 

Carlos Vitor de Alencar 

Carvalho 

 

Doutor 

 

20 anos 

 

Integral 

 

Gustavo José da Costa 

Gomes 

 

Mestre 

 

03 anos 

 

Parcial 

 

José Thomaz de Carvalho 

 

Mestre 

 

29 anos 

 

Integral 

 

Marcelle Brandão de 

Carvalho 

 

Mestre 

 

03 anos 

 

Parcial 

 

 

 

 



 

4.2 Do Coordenador do Curso 

 

Professor Enilson Salino Braga 

Possui Mestrado em Ciências Ambientais pela Universidade de Vassouras (2014), 

com Especialização em Gestão de Negócios  pela Pontifícia Universidade Católica de Minas 

Gerais e Fundação Dom Cabral (2007), Especialista em Engenharia de Segurança do 

Trabalho (1996) e Graduação em Engenharia Civil (1994) pela Fundação Educacional 

Rosemar Pimentel. Atualmente Coordenador do Curso de Engenharia Civil e Professor da 

Universidade de Vassouras no curso de Pós Graduação em Engenharia de Segurança do 

Trabalho, Graduação em Engenharia Civil, sendo também membro do NDE do curso de 

Engenharia Civil. Também atuou nos cursos de Engenharia Ambiental e, nos cursos Técnico 

de Edificações, Técnico de Eletrotécnica e Técnico de Segurança do Trabalho, onde também 

atuou como Coordenador dos Cursos Técnicos de Edificações e de Segurança do Trabalho 

no Colégio Sul Fluminense de Aplicação. Trabalhou por mais de 30 anos em empresa 

ferroviária, nas áreas de Construção Civil, Elétrica, Meio Ambiente, Saúde Ocupacional e 

Segurança do Trabalho, estando aproximadamente, durante 18 anos como Coordenador de 

Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Saúde,- MRS Logística SA. Foi professor da 

Fundação Educacional Rosemar Pimentel, nos cursos de Graduação e Pós Graduação e 

Instrutor do SENAC RJ, tendo neste último, atuado também como Coordenador de Curso. 

Foi nomeado Vice Coordenador do Curso de Engenharia Civil da Universidade de Vassouras 

em fevereiro de 2018 e em julho do mesmo ano, para o cargo de Coordenador do Curso de 

Engenharia Civil. Ainda em 2018, foi editada a Portaria 042, da Reitoria criando a Comissão 

de Acessibilidade onde foi definido como coordenador desta Comissão e Portaria DG - 

009/2018, de 25 de setembro de 2018, criando a Comissão de Acessibilidade de IES de 

Maricá. Atualmente também exerce atividade de Consultor.  

O Coordenador do curso de Engenharia Civil tem atribuições estabelecidas no 

Regimento Geral da Universidade de Vassouras e possui regime de trabalho integral. 

 

 



 

4.3 Instâncias coletivas do curso 
 

O curso de Engenharia Civil atende as normas e exigências do regimento geral da 

Universidade de Vassouras – composição, atribuições e periodicidade –, no que se refere às 

instâncias colegiadas: realiza reuniões periódicas do Colegiado do Curso, do NDE e 

Reuniões de Professores. 

a) Colegiado de Curso:  

O Colegiado do Curso de Engenharia Civil da Universidade de Vassouras Campus 

Maricá assumira o papel de fórum central de debates e discussões acadêmicas pertinentes 

ao curso. Será formado por representantes docentes e discentes eleitos por seus pares para 

um período de 01 ano. Seguindo as normas do Regimento Geral da Universidade de 

Vassouras e Regulamento dos Colegiados de Cursos, ordinariamente, por convocação de 

iniciativa do Coordenador, sempre que necessário ou pela maioria de seus membros 

titulares. Todas as reuniões são registradas em ata e as demandas são encaminhadas aos 

órgãos envolvidos para a devida solução. 

  

b) Núcleo Docente Estruturante:  

Como já foi mencionado, o NDE constitui-se em instância responsável pelo 

acompanhamento e supervisão do projeto pedagógico do curso. O NDE do Curso de 

Engenharia Civil, cuja a última constituição aconteceu em 20 de maio de 2019, após 

aprovação de seu Regulamento, tem realizado reuniões para: discussão sobre o Projeto 

Pedagógico do Curso, com o objetivo de identificação de sua realidade, principalmente na 

questão referente ao perfil do egresso e quanto aos objetivos do curso de Engenharia Civil. 

c) Reuniões de professores:  

 A reunião do coletivo de docentes constitui-se em instância consultiva e deliberativa, 

considerando a presença de todos os docentes que dão identidade a proposta pedagógica 

do curso.  

 



 

4.4 Do Corpo Docente 
 

O corpo docente do Curso de Engenharia Civil da Universidade de Vassouras -  

Campus Maricá é composto por docentes qualificados, com experiência docente, 

interessados em atualização e aperfeiçoamento constantes e com produção científica 

concordante com sua titulação. 

Preocupada em transformar o processo de qualificação e requalificação em uma 

constante dentro de seu universo acadêmico, a Universidade de Vassouras Campus Maricá 

buscará a qualificação do seu docente através de vários mecanismos: afastamento 

remunerado das atividades docentes; concessão de bolsas para qualificação ou para 

pesquisa; auxílio à participação em eventos científicos ou acadêmicos; organização de 

cursos de especialização lato sensu e de extensão; organização de programas de apoio 

didático-pedagógico. 

O curso de Engenharia Civil atualmente possui o corpo docente conforme quadro 3 

abaixo: 

Quadro 3 – Corpo docente do Curso de Engenharia Civil 

Nome 

Titulação 

Máxima 

Regime 

de 

Trabalho Currículo Lattes 

Adauri Silveira 

Rodrigues Júnior Mestre Integral http://lattes.cnpq.br/2829715941269034  

Adiel Queiroz Ricci Mestre Parcial http://lattes.cnpq.br/3421878455072831 

Angelo Ferreira 

Monteiro Mestre Integral http://lattes.cnpq.br/4126799070036693  

Áureo dos Santos 

Araújo Mestre Parcial http://lattes.cnpq.br/9208912765706260  

Barbara Braga 

Barbosa Mestre Parcial http://lattes.cnpq.br/6540550262750526  

http://lattes.cnpq.br/2829715941269034
http://lattes.cnpq.br/3421878455072831
http://lattes.cnpq.br/4126799070036693
http://lattes.cnpq.br/9208912765706260
http://lattes.cnpq.br/6540550262750526


 

Bruno Morais Lemos Mestre Integral http://lattes.cnpq.br/1577714903759296  

Carlos Eduardo 

Cardoso Doutor Integral http://lattes.cnpq.br/8320891285597425 

Carlos Roberto de 

Souza Santos Mestre Horista http://lattes.cnpq.br/5527802473358988  

Carlos Vitor de 

Alencar Carvalho Doutor Integral http://lattes.cnpq.br/2158983308518609  

César da Conceição 

Simões Mestre Parcial http://lattes.cnpq.br/9189104090065723  

Cleber José Fermiano 

Paschoal Mestre Horista http://lattes.cnpq.br/7152530044770825  

Enilson Salino Braga Mestre Integral http://lattes.cnpq.br/8791565047879602  

Fabiana da Silva Leite 

Nogueira Mestre Parcial http://lattes.cnpq.br/6071474653161249 

Gustavo José da 

Costa Gomes Mestre Parcial http://lattes.cnpq.br/9191426587041160  

Igor Conrado da Silva 

Caetano Mestre Horista http://lattes.cnpq.br/7703926054071065 

Irineu Vieira da Silva 

Junior Mestre Parcial http://lattes.cnpq.br/5668186570667713 

Jonas dos Santos 

Pacheco Mestre Integral http://lattes.cnpq.br/9600108747555870  

Jose Leandro Casa 

Nova Almeida Doutor Integral 

 

http://lattes.cnpq.br/6725205171627689  

José Thomaz de 

Carvalho Mestre Integral http://lattes.cnpq.br/6477982808421983  

Leonardo de Araujo 

Casanova Mestre Parcial 

 

http://lattes.cnpq.br/7099664687218283  

http://lattes.cnpq.br/1577714903759296
http://lattes.cnpq.br/5527802473358988
http://lattes.cnpq.br/2158983308518609
http://lattes.cnpq.br/9189104090065723
http://lattes.cnpq.br/7152530044770825
http://lattes.cnpq.br/8791565047879602
http://lattes.cnpq.br/9191426587041160
http://lattes.cnpq.br/9600108747555870
http://lattes.cnpq.br/6725205171627689
http://lattes.cnpq.br/6725205171627689
http://lattes.cnpq.br/6477982808421983
http://lattes.cnpq.br/7099664687218283
http://lattes.cnpq.br/7099664687218283


 

Leonardo Nunes 

Dornelas Mestre Parcial http://lattes.cnpq.br/0583311884288674  

Luis Edmundo Carlos 

Pinto Dantas Mestre Parcial http://lattes.cnpq.br/7034089033569551 

Manoel Honório Filho Mestre Horista http://lattes.cnpq.br/7013388573722127  

Marcelle Brandão de 

Carvalho Mestre Parcial http://lattes.cnpq.br/7576401334448877  

Marco Antonio 

Pereira Araújo Doutor Parcial http://lattes.cnpq.br/8908009613435024  

Nirvana Bartko Especialista Parcial http://lattes.cnpq.br/6943330689803479 

Odileia da Silva Rosa Mestre Parcial http://lattes.cnpq.br/4790345747157506  

Priscila Marques 

Monteiro Mestre Parcial http://lattes.cnpq.br/5407614667317544  

Renato Farnezi dos 

Santos Especialista Horista http://lattes.cnpq.br/4388286164898414  

Ricardo Marinho dos 

Santos Mestre Parcial http://lattes.cnpq.br/4799507521999929  

Rita de Cássia da 

Costa Rocha Doutora Horista http://lattes.cnpq.br/6057534391606652 

 

Nome Titulação 

Máxima 

Regime de 

Trabalho 

Tempo 

na IES 

(anos) 

Tempo 

no curso 

(meses) 

Adauri Silveira Rodrigues 

Junior 

Mestre Integral 08 18 

Adiel Queiroz Ricci Mestre Parcial 29 18 

http://lattes.cnpq.br/0583311884288674
http://lattes.cnpq.br/7013388573722127
http://lattes.cnpq.br/7576401334448877
http://lattes.cnpq.br/8908009613435024
http://lattes.cnpq.br/4790345747157506
http://lattes.cnpq.br/5407614667317544
http://lattes.cnpq.br/4388286164898414
http://lattes.cnpq.br/4799507521999929


 

Angelo Ferreira Monteiro Mestre Integral 15 18 

Áureo dos Santos Araújo Mestre Parcial 04 18 

Barbara Braga Barbosa Mestre horista 08 18 

Bruno Morais Lemos Mestre Integral 10 18 

Carlos Eduardo Cardoso Doutor Integral 17 18 

Carlos Roberto de Souza 

Santos 

Mestre Horista 02 18 

Carlos Vitor de Alencar 

Carvalho 

Doutor Integral 18 18 

Cesar da Conceição Simões Mestre Parcial 32 18 

Cleber José Fermiano 

Paschoal 

Mestre Horista 03 18 

Enilson Salino Braga Mestre Integral 08 18 

Fabiana da Silva Leite 

Nogueira 

Mestre Parcial 01 06 

Gustavo José da Costa 

Gomes 

Mestre Horista 04 18 

Igor Conrado da Silva Caetano Mestre Horista 01 12 

Irenilda Reinalda Barreto de 

Rangel Moreira Cavalcanti 

Doutor Parcial 07 18 

Irineu Vieira da Silva Junior Mestre Parcial 07 18 

Jonas dos Santos Pacheco Mestre Integral 09 18 



 

José Leandro Casa Nova 

Almeida 

Mestre Integral 11 18 

Jose Thomaz de Carvalho Mestre Integral 29 18 

Leonardo de Araujo Casa 

Nova 

Mestre Parcial 07 18 

Leonardo Nunes Dornelas Mestre Parcial 12 18 

Luis Edmundo Carlos Pinto 

Dantas Mestre Parcial 

02 18 

Manoel Honorio Filho Mestre Horista 03 18 

Marcelle Brandão de Carvalho Mestre Parcial 03 18 

Marco Antonio Pereira Araújo Doutor Parcial 21 18 

Maria Fernanda Ricci Mestre Integral 07 18 

Nirvana Bartko Especialista Parcial 02 18 

Odileia da Silva Rosa Mestre Parcial 21 18 

Priscila Marques Monteiro Mestre  Parcial 03 18 

Renato Farnezi dos Santos Especilista Horista 33 18 

Ricardo Marinho Dos Santos Mestre Parcial 06 18 

Rita de Cássia da Costa Rocha Doutora Horista 01 07 

 

O Curso de Engenharia Civil conta com apoio administrativo da Secretaria Geral das 

Coordenações de Cursos e da Secretaria Acadêmica dos Cursos de graduação da 

Universidade de Vassouras Campus Maricá. 

 



 

 4.4.1 Pesquisa e Produção Científica de Docentes 

 

 As atividades de Pesquisa têm por objetivo fomentar a investigação científica e 

acadêmica no âmbito da instituição visando integração entre a Pesquisa, o Ensino e o 

desenvolvimento científico regional. Tal filosofia busca incentivar projetos multidisciplinares 

e a formação de um espírito universitário que integre os diferentes Centros 

 Há diversos projetos  ligados à Engenharia Civil, sendo alguns deles articulados com 

o Mestrado Profissional em Ciências Ambientais da Universidade de Vassouras. O curso 

conta atualmente com alguns docentes vinculados ao Mestrado Profissional em Ciências 

Ambientais. A convivência acadêmica com discentes e docentes do referido programa de 

Mestrado, contribui de forma significativa, enriquecendo os conhecimentos do acadêmico da 

graduação em Engenharia Civil.  

 As produções científicas dos docentes, que participam de eventos locais, regionais e 

nacionais, será estimulada através de mecanismos como a participação no Programa de 

Iniciação Científica da IES, oferecendo bolsas de iniciação à pesquisa para alunos de 

graduação que participam de projetos de pesquisa cadastrados no CNPq; a concessão de 

auxílio para a participação em eventos para docentes e discentes; a realização de eventos 

anuais como o Encontro de Iniciação Científica; e a criação de revistas para publicação de 

artigos científicos de docentes e discentes, como a revista TECCEN, atualmente vinculada 

a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade de Vassouras. 

 

 4.4.2 Plano de Carreira  Docente 
 

 A Universidade de Vassouras Campus Maricá buscará a implantação e consolidação 

de um plano de carreira do corpo docente  O plano de carreira docente institucionalizado 

visará encorajar a qualificação docente com promoções e progressões por tempo ou 

aprimoramento acadêmico. 

.. Esta política contribuirá para: 



 

• Favorecimento de atividades como pesquisa e extensão articuladas à ampliação da carga 

horária semanal dos docentes; 

• Melhoria das condições de trabalho dos docentes; 

• Valorização da titulação e estímulo a formação permanente; 

• Ampliação do número total de docentes com pós-graduação stricto sensu; 

 A admissão ao quadro de docentes da IES é realizada a partir de edital público para 

seleção através de prova de títulos, prova didática e entrevista. O edital é divulgado na 

página da Universidade de Vassouras. A admissão privilegia o ingresso de professores com 

pós-graduação stricto sensu.. 

 

4.5 Corpo Técnico e Administrativo 
 

 O Curso de Engenharia Civil contará com apoio administrativo da Coordenação de 

Curso e da Secretaria Geral da Universidade de Vassouras - Campus Maricá.  

 Os laboratórios especializados do curso possuirão acompanhamento técnico e 

supervisão realizada por técnicos, além de um professor do curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. INSTALAÇÕES FÍSICAS 
 

 

5.1 Espaço de Trabalho Para a Coordenação do Curso e Serviços Acadêmicos 
 

  No espaço de trabalho para Coordenação do Curso e Serviços Acadêmicos serão 

considerados os critérios da dimensão, equipamentos, conservação, gabinete para 

Coordenador, número de colaboradores e atendimento aos alunos e aos professores. 

 A sala das coordenações oferecerá acesso à internet, telefone e um secretário para 

auxiliar no agendamento de compromissos e nas tarefas dos setores. 

 Contará também com uma sala para Reuniões do NDE e Colegiado. 

 

5.2  Sala de Professores 
 

Serão disponibilizados equipamentos de informática em função do número de professores. 

Ambiente limpo, bem iluminado, climatizado, acessibilidade, conservação e comodidade. 

 Disporá de escaninhos, quadro de avisos, mesa, cadeiras e computadores com 

acesso à internet, para os docentes trabalharem e pesquisarem com conforto. 

 

5.3  Sala de Aula 
 

 O Campus possui salas de aula climatizadas, atendendo aos aspectos: quantidades 

e número de alunos por turma, disponibilidade de equipamentos, dimensões em função das 

vagas previstas, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, conservação e 

comodidade. 

 



 

5.4   Acesso dos Alunos aos Equipamentos de Informática 
 

 O laboratório de Informática da IES será adequado para apoiar as atividades dos 

diversos Órgãos Acadêmicos e Cursos. O laboratório caracteriza o conceito de utilização 

generalizada do ambiente, em proveito do ensino e da aprendizagem. Ora pode ser um 

laboratório, ora uma sala multimídia, ora um ambiente de pesquisa na Internet. A sala será 

estruturada para viabilizar aulas dos diversos Cursos da IES; um ambiente de conexão à 

Internet; um ambiente de conexão à rede da IES; um ambiente de conexão à Intranet da 

Universidade de Vassouras; um ambiente disponível, à tarde e à noite, para que alunos e 

professores, sob regulamentação adequada, possam realizar: a preparação de trabalhos 

acadêmico; treinamento em programas de interesse de suas áreas. No acervo dos 

laboratórios de informática serão disponibilizados os seguintes programas: Windows XP, 

Windows 2000, Linux, Office 97, BrOffice, Dr. Case, Turbo Pascal, Isis Draw, Chemsk, Java 

Develop Kit, e JDK. O laboratório terá por finalidade auxiliar na prática de desenvolvimento 

de projetos de sistemas informatizados e projetos multimídia. Contará com infra-estrutura de 

hardware e software dimensionados para seu propósito. 

 O acesso dos alunos aos equipamentos de informática se dará em horários variados, 

entre as 13h e às 22:h, para pesquisas. Também aulas ocorrerão nos laboratórios de 

informática, quando os professores necessitarem. Além disso, equipamentos de informática 

poderão ser usados em diferentes ambientes do campus, incluindo nas salas de aula, 

quando o professor necessita deles, bastando para isso o agendamento com uma semana 

de antecedência. 

 

5.5  Biblioteca 
 
 O acervo indicado pelo ementário das disciplinas referentes à bibliografia básica 

atende em quantidade suficiente e proporcional aos alunos por turma e se encontra 

plenamente informatizada, atualizada  pela IES, e podem ser visualizadas neste PPC e na 

Biblioteca.  

Será fundamental, nesta metodológica, a participação de todos os professores para 

realização de uma análise completa das bibliografias (física, virtual e periódicos) e posteriori 



 

submissão dos resultados para verificação e validação do NDE, para o atendimento de 

excelência ao discente.  

O acervo é hibrido, empregando títulos com acervo físico (AF) e virtual (AD), como forma de 

garantia de acesso, contínuo (24 horas por dia pela minha biblioteca) ou até mesmo como 

um possível plano de contingencia pela utilização do acervo físico disponível na biblioteca.  

Outrossim, o próprio discente uma vez conhecendo a MINHA BIBLIOTECA poderá usufruir 

de cerca de 8000 títulos e também  do acervo físico da bibliografia básica.  

Na impossibilidade de temporariamente, os discentes e os docentes, ficarem sem acesso 

aos títulos do acervo virtual da MINHA BIBLIOTECA. Como forma de garantia ao acesso nos 

títulos que constituem toda a ementa e conteúdos programáticos do curso, a biblioteca 

possuirá acervo 100% físico na bibliografia básica para todas as unidades curriculares 

podendo ser empregados na contingência para a complementação.  

 

 5.5.1 Bibliografia Básica  
 

 Os títulos indicados na bibliografia básica atenderão aos programas das disciplinas 

do curso, em quantidade suficiente, na proporção de números de alunos por turma, e estarão 

informatizados e tombados junto ao patrimônio da IES. Os planos de ensino, ementas, 

bibliografias básicas e complementares são discutidos e determinados em conjunto por todos 

os professores que as ministram. Na biblioteca, haverá número suficiente de fascículos para 

atender às necessidades acadêmicas. Nelas, os acadêmicos encontraram o que precisam 

para a realização de suas pesquisas (vide ementas em anexo). 

 

 5.5.2  Bibliografia Complementar  
 

 As disciplinas do Curso indicam uma série de referências bibliográficas complementar 

com número não inferior a 5 (cinco), como fonte de informação complementar para o 

desenvolvimento das pesquisas e consolidação do conhecimento, podendo ser :  livros, 

artigos, teses, normas e demais produções técnicas e científicas disponíveis on-line na WEB, 



 

para facilitar o acesso do alunos, estando todas estas obras disponíveis na Biblioteca do 

Campus Maricá. 

 

5.6 Laboratórios de informática (Uso comum) 

 

São laboratórios com acessibilidade, oferecidos para os alunos desenvolverem suas 

atividades práticas em diversas disciplinas do curso.  

Oferecem uma configuração adequada às práticas solicitadas nas aulas, além de 

acesso à internet através de conexão banda larga.  

Nestes laboratórios o curso de Engenharia Civil pode - se utilizar diversos softwares 

no auxílio do processo de ensino-aprendizagem.  

Os softwares integram o conhecimento teórico com a realidade profissional, tendo em 

vista que a maior parte destes programas é utilizada para o desenvolvimento de projetos. 

 

O Quadro 4 abaixo lista os softwares que estarão disponíveis para serem utilizados 

nas componentes curriculares do curso de Engenharia Civil. 

Quadro 4 Relação de Softwares Utilizados no Curso de Engenharia Civil 

No Nome Descrição Componente curricular 

1 Ftool Modelagem de estruturas 
reticuladas planas, com 
cálculo de reações de apoio, 
diagramas de esforços 
internos e cálculo de 
deslocamentos. 

Mecânica Básica 
Isostática 
Hiperestática 
Resistência dos Materiais 
Mecânica dos Sólidos 
Projeto de Estruturas de 
Concreto Armado 
Estruturas de Aço e 
Madeira 
 

2 AutoCAD - 2016 
REVIT - 2016 

Software para desenho de 
engenharia mais difundido 
no mundo. Ferramenta 
essencial para o exercício 
profissional do engenheiro 
 

Desenho Técnico 



 

3 EBERICK V9 Software de cálculo 
estrutural que apresenta 
vários recursos na 
elaboração de projetos 
estruturais. 
 

Introdução às Estruturas 
de Concreto Armado, 
Projeto de Estruturas de 
Concreto Armado 

4 Software LUMINE Software utilizadado para o 
projeto de Instalações 
Elétricas. 
 

Instalações Elétricas 

5 Software HYDROS Software utilizado para o 
projeto de Instalações 
Hidráulicas e Sanitárias. 
 

Instalações Hidráulicas e 
Sanitárias. 

6 Software Microsoft 
Project 

Software Utilizado para o 
gerenciamento de projetos. 
 

Planejamento e controle 
de Obras 

7 Software VisuALG Software para o estudo de 
algoritmos. 
 

Ciência da Computação 

8 Office 365 Utilização de planilhas e 
trabalhos. 
 

Todos 

 

 

5.7 Laboratórios Especializados (Engenharia Civil)  

 

Os laboratórios especializados do curso possuirão normas próprias de funcionamento, 

utilização e segurança afixados nos quadros de aviso na entrada de cada laboratório, bem 

como as instruções correlacionadas com as práticas de cada disciplina contemplada na 

estrutura curricular.  

 O suporte é realizado por técnicos e a supervisão é feita por professores do curso, além 

de contar com uma equipe de estagiários e monitores formada pelos próprios discentes do 

curso. Os laboratórios estão disponíveis ao atendimento a comunidade, docentes e aos 

discentes das 8:00 as 22:00h de segunda a sexta e sábados das 9:00 as 12:00h. 

  Serão oferecidos laboratórios para uso das atividades do ciclo profissional do curso 

de Engenharia Civil.  



 

 São eles: Laboratório de Materiais de Construção e Técnicas Construtivas, Laboratório 

de Topografia, Laboratório de Mecânica dos Solos, Laboratório de Hidráulica e Fenômenos 

dos Transporte e Laboratório de Saneamento.  Soma-se mais quatro (4) laboratórios para o 

atendimento das disciplinas do ciclo básico, citam-se: Física Mecânica, Moderna e 

Eletromagnética; Física Térmica; e Química. 

 

 5.7.1 Laboratório de Materiais de Construção e Técnicas Construtivas 

 O laboratório de Materiais de Construção e Técnicas Construtivas, do campus, será 

utilizado como apoio às disciplinas Materiais de Construção, Introdução às Estruturas de 

Concreto Armado, bem como para atendimento de qualquer atividade de pesquisa para os 

alunos de iniciação científica, além de outras atividades de extensão para desenvolvimento 

de diversos tipos de ensaios, como por exemplo:  

• Análise Granulométrica de Agregados, Determinação de Massa Específica e Massa 

Unitária Ensaio de resistência à compressão axial, Tração direta, tração por 

compressão diametral, Resistência à tração na flexão, Módulo de elasticidade, 

Abrasão hidráulica e Coeficiente de permeabilidade à água.  

  

 5.7.2 Laboratório de Topografia 

 As aulas práticas de topografia serão realizadas ao ar livre. Os equipamentos ficam 

armazenados no Laboratório de Topografica sob a responsabilidade dos funcionários do 

laboratório. Serão utilizados Teodolitos Digitais da Marca GeoDetcs nas aulas práticas de 

Topografia. 

 

 5.7.3 Laboratório de Mecânica dos Solos 

 O Laboratório de Mecânica dos Solos, será utilizado nas aulas de Mecânica dos Solos, 

Mecânica das Rochas e Geologia bem como para atendimento de qualquer atividade de 

pesquisa para os alunos de iniciação científica. Nele os alunos podem fazer diversos 

experimentos como: Análise Granulométrica de Solos, adensamento, Permeabilidade, 



 

Umidade, Determinação de Índices Físicos, Limite de Plasticidade, Limite de liquidez. 

 

 5.7.4 Laboratório de Hidráulica e Fenômenos dos Transportes 

 

Este laboratório será constituído de uma bancada para simulação de perda em 

sistemas e dispositivos hidráulicos, bombas, máquinas de fluxo didáticas (em corte), 

sistemas de escoamento, transferência de fluidos, entre outros. 

 

 5.7.5 Laboratório de Saneamento 

 O laboratório de Saneamento (Ciências Ambientais), será utilizado para apoio as 

disciplinas de Saneamento e tratamento de resíduos e outras atividades de iniciação 

científica desenvolvidas pelos alunos que estão participando de projetos de pesquisa. 

 

 5.7.6 Laboratórios de Física 

 Os laboratórios de Física destinam-se à realização de projetos e experimentos práticos 

em Física Básica, Térmica, Física Moderna e Eletromagnética.  

 Estes laboratórios contarão com uma infraestrutura apropriada para realização de 

diversos tipos de experimentos nas disciplinas citadas, apresentando equipamentos 

específicos, tais como: Balança Mecânica – 15 kg, Barômetro, Kit de Mecânica dos Sólidos, 

Kit de Termologia, Kit de Eletricidade, Plano Inclinado de Metal e Acrílico, Plano Inclinado de 

Madeira, Mufla, Cronômetro, Kit de Mecânica dos Fluídos, Kit de Acústica, Kit de Ótica, 

Estojo com Paquímetro e Micrômetro, Balança de Torção, Banco Ótico Linear com Luz 

Branca e Laser, Conjunto para Interferometria, Unidade Mestra de Física Geral, entre outros.  

Além disso, contará com computadores conectados à internet à disposição de alunos 

e professores, gerando ambientes acolhedores, propícios para estudos interdisciplinares e 

trabalho colaborativo.  

 a) Laboratório de Física Térmica: Este laboratório destina-se as atividades práticas 



 

das disciplinas Física Térmica e Laboratório de Física Térmica.  

 

 b) Laboratório de Física Moderna e Eletromagnética: Este laboratório destina-se 

as atividades práticas das disciplinas Física Eletromagnética, Física Moderna, Laboratório 

de Física Eletromagnética e Moderna. 

 

 5.7.7 Laboratório de Química  

 Os Laboratórios são configurados a partir de uma arquitetura básica onde constam uma 

bancada central e três bancadas laterais equipadas com torneiras, pias, tomadas e saídas 

de gás. Os equipamentos disponíveis são, além das diversas vidrarias, utensílios gerais e 

equipamentos de proteção coletiva e individual. 

 

  



 

6. EMENTÁRIO 
 

1º Período 

Componente curricular: Fundamentos da Matemática Elementar 

 

Carga horária: 120 h 

Ementa: Estudo das funções reais: gráficos, operações e tipos de funções. Funções 

trigonométricas. Função exponencial e logarítmica. Polinômios. Progressões. Tópicos de 

História da Matemática. 

 

Bibliografia básica:  

LEITHOLD, Louis. O Cálculo: com geometria analítica. Vol. 1; 3.ed. São Paulo: Harbra, 1994. 

MUNEM Mustafa A. Cálculo. Rio de Janeiro: Guanabara, 1978-1982. Vol. 1. 

LIMA, Elon Lages; CARVALHO, Paulo Cezar Pinto; WAGNER, Eduardo. A matemática do 

ensino médio. 5. ed. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Matemática,Vol. 1 

 

Bibliografia Complementar: 

SAFIER, Fred. (01/2011). Pré-Cálculo, 2ª edição. [Minha Biblioteca]. Retirado de 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577809271/ 

BARBONI, Ayrton, PAULETTE, Walter. (04/2007). Fundamentos de Matemática - Cálculo 

e Análise - Cálculo Diferencial e Integral a uma Variável. [Minha Biblioteca]. Retirado de 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2389-2/ 

ADAMI, Miorelli, A., FILHO, D., Ayjara, A., LORANDI, Mantovani, M. (01/2015). Pré-Cálculo, 

1st edição. [Minha Biblioteca]. Retirado de 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582603215/ 

AXLER, Sheldon. (08/2016). Pré-Cálculo - Uma Preparação para o Cálculo, 2ª edição. 

[Minha Biblioteca]. Retirado de 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521632153/ 

SIQUEIRA, Oliveira, J. D. (08/2007). Fundamentos para cálculos, 1ª edição. [Minha 

Biblioteca]. Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502141742/ 

 



 

Componente curricular: Geometria Analítica e Cálculo Vetorial 

Carga horária: 60 h 

Ementa: Vetores no Plano. Vetores no Espaço. Estudo das retas e dos planos no espaço. 

Distância. Cônicas. Coordenadas polares. Superfícies quádricas. 

 

Bibliografia básica: 

MUNEN, M. A., FOULIS, D. J., Cálculo. Rio de Janeiro: LTC, 2V, 1982. 

LIMA, Elon Lages. Coordenadas no plano: geometria analítica, vetores e 

transformações geométricas. 4. Ed, 2002. 

STEINBRUCH, Alfredo; WINTERLE, Paulo. Geometria Analítica. 2ª ed. São Paulo: Makron 

Books, 1987. 

 

Bibliografia complementar: 

EDWARDS JR., C. H.; PENNEY, David E. Cálculo com geometria analítica. 4. ed. Rio de 

Janeiro: Prentice  

SIMMONS, George F. Cálculo com geometria analítica. São Paulo: McGraw-Hill, c1987. 

CONDE, Antonio. (12/2004). Geometria analítica. [Minha Biblioteca]. Retirado de 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522465729/ 

SANTOS, dos, F. J., FERREIRA, Fábio, S. (01/2009). Geometria Analítica. [Minha 

Biblioteca]. Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577805037/ 

SPIEGEL, Murray R. Cálculo avançado. São Paulo: McGraw-Hill, c1971. 500 p. 

 

Componente curricular: Introdução à Química 

Carga horária: 60 h 

Ementa: Noções Preliminares. Teoria Atômica e Estrutura.  Classificação Periódica dos 

Elementos Químicos. Teoria Eletrônica das Ligações Químicas. Geometria das moléculas e 

Teoria dos orbitais moleculares. Soluções. Cálculos usando Equações Químicas. Óleo 

Isolante. 

 



 

Bibliografia básica:  

EBBING, Darrel D. Química geral. 5ª ed. Volume 1 e 2. Rio de Janeiro: LTC, 1998.  

HEIN, Morris; ARENA, Susan. Fundamentos de química geral. 9ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 

1998.  

KOTZ, John C.; TREICHEL JR., Paul. Química & reações químicas. 3ª ed. . Volume1 e 2 

Rio de Janeiro:     LTC, 1998.  

 

Bibliografia complementar: 

FIOROTTO, Roberto, N. (06/2014). Técnicas Experimentais em Química - Normas e 

Procedimentos, 1st edição. [Minha Biblioteca]. Retirado 

de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536520391/ 

SILVA, Lima, E., BARP, Ediana. (06/2014). Química Geral e Inorgânica - Princípios 

Básicos, Estudo da Matéria e Estequiometria, 1st edição. [Minha Biblioteca]. Retirado 

de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536520193/ 

ROSENBERG, L., J., EPSTEIN, M., L., KRIEGER, Peter J. (01/2013). Química Geral - 

Coleção Schaum, 9th edição. [Minha Biblioteca]. Retirado 

de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788565837316/ 

BRADY, E., J., SENESE, A., F., JESPERSEN, D., N. (09/2009). Química - A Matéria e Suas 

Transformações - Vol. 2, 5ª edição. [Minha Biblioteca]. Retirado 

de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-1926-0/ 

CHANG, Raymond, GOLDSBY, A., K. (08/2013). Química, 11th edição. [Minha Biblioteca]. 

Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580552560/ 

 

Componente curricular: Introdução à Engenharia  

Carga horária: 60 h 

Ementa: Origem e evolução da Engenharia Civil. A Engenharia Civil Brasileira. Funções do 

Engenheiro. Atuação do Engenheiro.A Engenharia Civil na Universidade de Vassouras 

Campus Maricá e sua estrutura curricular. O engenheiro e a sociedade. Regulamentação da 

profissão CONFEA/CREA. Ética profissional. 

 

Bibliografia básica: 



 

BAZZO, Walter Antonio; PEREIRA, Luiz Teixeira do Vale. Introdução à Engenharia: 

conceitos, ferramentas e comportamentos. 4. ed. Florianópolis: UFSC, 2013. 292 p.  

HOLTZAPPLE, Mark Thomas. Introdução à engenharia. Rio de Janeiro (RJ): LTC, 2015. 

220 p.  

BORGES, Alberto de Campos. Prática das pequenas construções. 9. ed. rev. e ampl. São 

Paulo: E. Blücher, 2009. v.1 

BORGES, Alberto de Campos. Prática das pequenas construções. 9. ed. rev. e ampl. São 

Paulo: E. Blücher, 2010. v.2 

 

Bibliografia complementar: 

PALM, William J. Introdução ao MATLAB para engenheiros. Porto Alegre: McGraw-Hill, 

2013. 562 p. 

CONEJO, João G. Lotufo (Et.al). Introdução à engenharia ambiental. 2. ed São Paulo, SP: 

Prentice Hall, 2005. 318 p.  

BATALHA, Mário Otávio (Org.). Introdução à engenharia de produção. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2008. 312 p.  

HIBBELER, R. C. Mecânica: dinâmica . 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, c1999.  

PINTO, C. S. Curso básico de mecânica dos solos. 3. ed. São Paulo: Oficina de Textos,      

2001. 

 

Disciplina:-Informática Aplicada 

Carga Horária:30 h 

Ementa: 

Utilização de editores de texto; Utilização de planilhas eletrônicas; 

 

Bibliografia Básica: 

MANZANO, André Luiz N. G.; MANZANO, Maria Izabel N. G. Estudo Dirigido de Microsoft 

Office Word 2003. 2o edição. São Paulo: Érica, 2008. 

MANZANO, André Luiz N. G.; MANZANO, Maria Izabel N. G. Estudo Dirigido de Informática 

Básica. 4ª edição. Érica, 2016. 



 

CURTIS D. FRYE. Microsoft Excel 2010 – Passo a Passo. Bookman, 2014. 

 

Bibliografia Complementar: 

MARÇULA, M.; BENINI, P. A. F. Informática, conceitos e aplicações. 4ª edição. Editora Érica. 

2007. 

CENGAGE LEARNING. Informática aplicada à gestão educacional [recurso eletrônico].. – 

São Paulo, SP : Cengage Learning, 2016. 

FEDELI, Ricardo Daniel; POLLONI, Enrico Giulio Franco; PERES, Fernando Eduardo. 

Introdução à ciência da computação. 2o edição. São Paulo : Cengage Learning, 2010. 

SILVA, MÁRIO GOMES. Informática Terminologia Básica, Windows XP, Word XP e Excel 

XP. 1i edição. Ed. Érica, 2015. 

CARVALHO, André C. P. L. F. e LORENA, Ana Carolina. Introdução à computação : 

hardware, software e dados. 1o edição. - Rio de Janeiro : LTC, 2017. 

 

2º Período 

Componente curricular: Lógica de Programação 

Carga horária: 30 h 

Ementa: Conceito de Algoritmo; Tipos primitivos de dados; Constantes e variáveis; 

Operadores básicos; Expressões aritméticas, relacionais e lógicas; Comando de atribuição; 

Comando de desvio condicional; Comandos de repetição; Comando de seleção; Aplicações 

em planilhas eletrônicas;Programação de Macros em planilhas eletrônicas. 

 

Bibliografia básica: 

FARRER, Harry. Algoritmos estruturados. 3ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 1999. 

GUIMARÃES, Ângelo de Moura; LAGES, Newton Alberto de Castilho. Algoritmos e 

estruturas de dados. Rio de Janeiro: LTC, 1994. 

HANSELMAN, Duane; LITTLEFIELD, Bruce. MATLAB 5 versão do estudante: guia do 

usuário. São Paulo: Makron Books, 1999. 

 

Bibliografia complementar: 



 

FORBELLONE, André L. V., EBERSPACHER, Henri F. Lógica de Programação – A 

Construção de Algoritmos e Estrutura de Dados. 2ª ed. São Paulo: Makron Books, 2000.  

KEHOE, Brendan P. Zen e a arte da internet: um guia para iniciantes. Petrópolis: Campus, 

1994. 

CORMEN, Thomas H. Algoritmos: teoria e prática . Rio de Janeiro, RJ: Campus, 2002. 

xvii, 916 p.  

UCCI, Waldir; SOUSA, Reginaldo Luiz; KOTANI, Alice Mayumi. Lógica de programação: 

os primeiros passos. 9ª ed. São Paulo: Érica, 2001. 

WIRTH, Niklaus. Algoritmos e estruturas de dados. Rio de Janeiro: Prentice Hall do Brasil, 

1989. 

CARVALHO, C. V. A.. Programación en Octave para cursos de Ingeniería ISBN: 978-3-

659-07894-1. 1. ed. saarbrucken: Editorial Académica Española, 2013. v. 1. 61p . 

 

Componente curricular: Física Mecânica 

Carga horária: 60 h 

Ementa: Vetores, Movimentos em uma Dimensão, Movimentos no Plano, Cinemática de 

Rotação, Dinâmica do Ponto Material, Trabalho e Energia, Quantidade de Movimento, 

Dinâmica do Movimento de Rotação. 

 

Bibliografia básica:  

BONJORNO, José Roberto. Física. São Paulo: FTD, 1992. Vol 1. 

HALLIDAY, David; RESNICK, Robert. Física. 4ª ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e 

Científicos, Vol 1. 

SEARS, Zemansky. Fisica. Rio de Janeiro: Livro Técnico e Científico, Vol 1. 

 

Bibliografia complementar:  

BAUER, Wolfgang, WESTFALL, D., G., DIAS, Helio. (01/2012). Física para Universitários: 

Mecânica. [Minha Biblioteca]. Retirado 

de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580550955/ 

CUTNELL, D., J., JOHNSON, W., K. (06/2016). Física - Vol. 1, 9ª edição. [Minha Biblioteca]. 

Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521631996/ 



 

TIPLER, Allen, P., MOSCA, Gene. (07/2009). Física para Cientistas e Engenheiros - Vol. 

1 - Mecânica, Oscilações e Ondas, Termodinâmica, 6ª edição. [Minha Biblioteca]. Retirado 

de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2618-3/ 

DIESTEL, Cosenza, A. L., NETO, Ricieri Andrella. (01/01/2016). 400 Questões de Física 

para Vestibular e Enem, 1st edição. [Minha Biblioteca]. Retirado 

de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582603833/ 

KNIGHT, D., R. (01/01/2009). Física: Uma Abordagem Estratégica - Volume 1, 2nd edição. 

[Minha Biblioteca]. Retirado 

de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577805198/ 

 

Componente Curricular: Álgebra Linear 

Carga horária: 60 h 

Ementa: Matrizes. Sistemas de Equações Lineares. Determinante e Matriz Inversa. Espaços 

Vetoriais. Transformações Lineares. Operadores Lineares. Autovalores e Auto-vetores. 

 

Bibliografia básica: 

BOLDRINI, José Luiz. Álgebra Linear. 3ª ed. São Paulo: Harbra, 1980. 

STEINBRUCH, Alfredo & WINTERLE, Paulo. Álgebra Linear. 2ª ed. São Paulo: McGraw-

Hill, 1987. 

LIPSCHUTZ, Seymour. Álgebra Linear. 3ª ed. São Paulo: Makron Books, 1973/1974. 

 

Bibliografica complementar: 

KOLMAN, Bernard, HILL, Ross, D. (06/2006). Introdução à Álgebra Linear com 

Aplicações, 8ª edição. [Minha Biblioteca]. Retirado 

de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2437-0/ 

SHIFRIN, Theodore. (03/2013). Álgebra Linear - Uma Abordagem Geométrica, 2ª edição. 

[Minha Biblioteca]. Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-

216-2280-2/ 

NICHOLSON, Keith, W. (01/2006). Álgebra Linear, 2nd edição. [Minha Biblioteca]. Retirado 

de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580554779/ 



 

ANTON, Howard, RORRES, Chris. (01/01/2012). Álgebra Linear com Aplicações, 10th 

edição. [Minha Biblioteca]. Retirado 

de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788540701700/ 

HOLT, Jeffrey. (05/2016). Álgebra Linear com Aplicações. [Minha Biblioteca]. Retirado 

de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521631897/ 

 

Componente curricular: Cálculo de Uma Variável 

Carga horária: 60 h 

Ementa: Limites e Continuidade de Funções.  A Derivada. Aplicações da Derivada. A 

Integral. Aplicações da Integral Definida. Derivadas e Integrais de Funções Transcendentes. 

 

Bibliografia Básica:  

AYRES JÚNIOR, Frank. Cálculo diferencial e integral: resumo da teoria, problemas 

resolvidos, problemas propostos. 2.ed. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1961. 371 p.  

LARSON, Roland E.; MUNEM, Mustafa A. Cálculo. Rio de Janeiro: Guanabara, 1978-1982. 

2 v. 

FLEMMING, Diva Marília; GONÇALVES, Mírian Buss. Cálculo A: funções, limite, 

derivação, integração. 5. ed. São Paulo: Makron Books, 1992. 617 p.  

 

Bibliografia Complementar:  

MORETTIN, A., P., HAZZAN, Samuel, BAB, O., W. (02/2010). Cálculo: Função de Uma e 

Várias Variáveis - 2ª edição. [Minha Biblioteca]. Retirado 

de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502088076/ 

COELHO, Ulhoa, F. (04/2013). Cálculo em Uma variável - 1ª edição. [Minha Biblioteca]. 

Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502199774/ 

SILVA, da, P.S. D. (05/2017). Cálculo Diferencial e Integral. [Minha Biblioteca]. Retirado 

de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521633822/ 

Larson, R. (07/2012). Cálculo Aplicado - Curso rápido - Tradução da 8ª ed. norte-

americana, 1st edição. [Minha Biblioteca]. Retirado 

de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522112906/ 



 

HUGHES-HALLETT, Deborah, GLEASON, M., A., McCALLUM, al., W.G. E. 

(12/2003). Cálculo de Uma Variável, 3ª edição. [Minha Biblioteca]. Retirado 

de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2417-2/ 

 

Componente Curricular: Desenho Técnico 

Carga horária: 60 h 

Ementa: Estudo das perspectivas e projeções Projeção ortográficas. Cotas, anotações, 

limites e precisão. Vistas auxiliares. Visitas de corte e convenções. Elementos de máquinas. 

Desenho de edificações. Desenho de instalações elétricas. Desenho assistido por 

computador (CAD) em duas dimensões. 

 

Bibliografia Básica:  

RIBEIRO, Antônio Clélio; PERES, Mauro Pedro; IZIDORO, Nacir. Curso de desenho 

técnico e autocad. São Paulo :: Pearson Education do Brasil, 2013. 362 p.  

JANUÁRIO, Antônio Jaime. Desenho geométrico. 2. ed. Florianópolis: UFSC, 2006. 345 p. 

AYMONE, José Luis Farinatti. AutoCAD 3D: modelamento e rendering . São Paulo: Artliber 

editora, 2002. 197 p. 

 

Bibliografia Complementar:  

CRUZ, da, M. D. (06/2014). Projeções e Perspectivas para Desenhos Técnicos, 1st 

edição. [Minha Biblioteca]. Retirado 

de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536520100/ 

LEAKE, M., J., Borgerson, L., J. (01/2015). Manual de Desenho Técnico para Engenharia 

- Desenho, Modelagem e Visualização, 2ª edição. [Minha Biblioteca]. Retirado 

de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2753-1/ 

SILVA, Arlindo, RIBEIRO, Tavares, C., DIAS, Joáo, SOUSA, Luís. (09/2006). Desenho 

Técnico Moderno, 4ª edição. [Minha Biblioteca]. Retirado 

de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2739-5/ 

CRUZ, da, M. D. (06/2010). Desenho Técnico para Mecânica - Conceitos, Leitura e 

Interpretação, 1st edição. [Minha Biblioteca]. Retirado 

de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536518367/ 



 

SANZI, Gianpietro, QUADROS, Soares, E. (06/2014). Desenho de Perspectiva, 1st edição. 

[Minha Biblioteca]. Retirado 

de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536519692/ 

 

Componente Curricular: Prática de Leitura e Produção Textual 

Carga horária: 30 h 

Ementa: Conceito de texto e contexto. O texto como situação comunicativa. O processo 

inferencial. A construção de sentido e as formações discursivas: o sujeito e as relações 

étnicas, raciais e históricas. Os tipos e os gêneros textuais. Fatores de textualidade 

envolvidos na construção do sentido. Prática de leitura e de produção de parágrafos e textos 

de diversos gêneros. Noções fundamentais sobre a estrutura e conteúdo: coesão, coerência, 

clareza, informatividade e adequação. Estratégias argumentativas e a preservação de 

direitos humanos. 

 

Bibliografia Básica:  

BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. Rio de Janeiro: Lucerna, 2009. 

CÂMARA, JR. J.M. Manual de expressão oral e escrita. Rio de Janeiro: FGV, 2011. 

KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça; TRAVAGLIA, Luiz Carlos. A coerência textual. 17.ed. 1a 

reimpr. São Paulo: Contexto, 2007. 

 

Bibliografia Complementar: 

FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e redação. 17. 

ed. São Paulo: Ática, 2008. 

GUIMARÃES, Elisa. A articulação do texto. Rio de Janeiro: Ática, 2006. 

KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça. A coesão textual. 21. ed São Paulo: Contexto, 2009. 

SOUZA, Luiz Marques; CARVALHO, Sergio Waldeck de. Compreensão e produção de 

textos. 11a ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011. 

MOSS, Barbara; LOH, S. V. 35 estratégias para desenvolver a leitura com textos 

informativos. São Paulo: Artmed, 2012. 

Textos de apoio extraídos de fontes variadas na Internet. 

 



 

3º Período 

Componente Curricular: Metodologia Científica 

Carga Horárioa: 30 h 

Ementa: Conhecimento e ciência. Conhecimento científico. O método científico e a produção 

do conhecimento. A questão da pesquisa. Tipos de pesquisa. Planejamento e fases da 

pesquisa. Delineamento da pesquisa. Estrutura do trabalho científico. Projeto de pesquisa. 

 

Bibliografia Básica: 

CERVO, A. L e BERVIAN, P. Metodologia Científica. São Paulo: Prentice Hall, 2003, 242p. 

LAKATOS, E.M e MARCONI, M.A. Fundamentos de Metodologia Científica. São Paulo: 

Atlas, 1991, 270p. 

SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. São Paulo: 

Cortez, 2008. 304 p. 

 

Bibliografia Complementar: 

MATTAR, JOÃO. Metodologia científica na era da informática / João Mattar. 3ºed. rev. e  

atualizada. São Paulo: Saraiva, 2008 307p. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502088788"  

MEDEIROS, João Bosco. . Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, 

resenhas. 7. ed São Paulo: Atlas, 2005. 326 p.  

ECO, Umberto. Como se faz uma tese. 15. ed. São Paulo: Perspectiva, 2000. 174 p.   

APPOLINÁRIO, FÁBIO. Dicionário de Metodologia Ciêntífica: Um guia para a produção 

do conhecimento científico / Fábio Appolinário. - 2. ed. - São Paulo: Atlas, 2011. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522466153 

VELHO, Gilberto. (1994-05-01). Projeto e Metamorfose, Antropologia das sociedades 

complexas. [Minha Biblioteca]. Retirado 

de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788537809297/ 

 

Componente curricular: Cálculo de Várias Variáveis 

Carga horária: 60 h 



 

Ementa: Técnicas de Integração. Geometria Diferencial. Derivadas Parciais. Integração 

Múltipla. 

 

Bibliografia Básica: 

AYRES JÚNIOR, Frank. Cálculo diferencial e integral: resumo da teoria, problemas 

resolvidos, problemas propostos. 2.ed. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1961. 371 p.  

LEITHOLD, Louis. O cálculo: com geometria analítica. 3ª ed. São Paulo: Harbra, c1994. 

MUNEM, Mustafa A. & FOULIS, David J. Cálculo. Vol 2. Rio de Janeiro: LTC, 1982. 

 

Bibliografia Complementar:  

ANTON, Howard, BIVENS, Irl, DAVIS, Stephen. (01/2014). Cálculo - Volume 2, 10th edição. 

[Minha Biblioteca]. Retirado 

de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582602461/ 

ROGAWSKI, Jon. (01/2009). Cálculo: Volume 2, 1st edição. [Minha Biblioteca]. Retirado 

de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577804115/ 

Stewart, J. (09/2017). Cálculo - Vol. 2 - Tradução da 7ª ed. norte-americana, 3rd edição. 

[Minha Biblioteca]. Retirado 

de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522114634/ 

SILVA, da, P.S. D. (05/2017). Cálculo Diferencial e Integral. [Minha Biblioteca]. Retirado 

de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521633822/ 

GUIDORIZZI, Luiz, H. (07/2001). Um Curso de Cálculo - Vol. 2, 5ª edição. [Minha 

Biblioteca]. Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2540-

7/ 

 

Componente Curricular: Física Térmica 

Carga horária: 60 h 

Ementa: Oscilações. Ondas Mecânicas. Dilatação Térmica. Calorimetria. Primeira lei da 

termodinâmica. Entropia e segunda lei para Gases Ideais. Teoria cinética dos gases.  

 

Bibliografia Básica:  



 

HALLIDAY, David; RESNICK, Robert. Física. 4ª ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e 

Científicos, Vol 2. 

HALLIDAY, WALKER, Jearl. Fundamentos de Física. 4ª ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos 

e Científicos, Vol 2. 

SEARS, Zemansky. Fisica. Rio de Janeiro: Livro Técnico e Científico, Vol 2. 

 

Bibliografia Complementar:  

KNIGHT, D., R. (01/2009). Física: Uma Abordagem Estratégica - Vol 2, 2ª edição. [Minha 

Biblioteca]. Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577805389/ 

DIESTEL, Cosenza, A. L., NETO, Ricieri Andrella. (01/01/2016). 400 Questões de Física 

para Vestibular e Enem, 1st edição. [Minha Biblioteca]. Retirado 

de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582603833/ 

CUTNELL, D., J., JOHNSON, W., K. (06/2016). Física - Vol. 2, 9ª edição. [Minha Biblioteca]. 

Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521632016/ 

KESTEN, R., P., TAUCK, L., D. (06/2015). Física na Universidade para as Ciências 

Físicas e da Vida - Vol. 2. [Minha Biblioteca]. Retirado 

de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2930-6/ 

TIPLER, Allen, P., MOSCA, Gene. (07/2009). Física para Cientistas e Engenheiros - Vol. 

1 - Mecânica, Oscilações e Ondas, Termodinâmica, 6ª edição. [Minha Biblioteca]. Retirado 

de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2618-3/ 

 

Componente Curricular: Mecânica Básica 

Carga horária: 60 h 

Ementa: Equilíbrio. Diagramas de Corpo Livre. Centro de Gravidade. Momento de Inércia  

 

Bibliografia Básica: 

BEER, Ferdinand P. Mecânica vetorial para engenheiros. 5. ed. São Paulo: Makron, 1994.  

MERIAM, J. L.; KRAIGE, L. G . Mecânica: estática. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1999.  

HIBBELER, R. C. Mecânica: estática. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, c 1999. 

 



 

Bibliografia Complementar: 

WILNER, Eduardo; MAJORANA, Félix Savério; CHOHFI, Carlos Armando. Estática-

cinemática. São Paulo: EPU, 1979. 

POPOV, Egor P., Introdução à mecânica dos sólidos. São Paulo: Edgard Blücher Ltda.,1978. 

SHAMES, I. H., Introdução à mecânica dos sólidos. São Paulo: Prentice Hall, 1985. 

BOTELHO, Manoel Henrique Campos. Resistência dos materiais: para entender e gostar. 2. 

ed. São Paulo, SP: Blucher, 2015. 

BEER, Ferdinand P., E Jr., E. Russell Johnston, Resistência Dos Materiais, Makron Books 

Editora Ltda, 3ª Ed., São Paulo, 1995. 

 

Componente Curricular : Topografia e Geodésia 

Carga horária: 30 h 

Ementa: Introdução. Levantamentos Topográficos. Instrumentos de topometria. Sistemas de 

coordenadas topográficas. Topologia. Topometria. Superfície Topográfica. Taqueometria. 

Altimetria. Cálculo de áreas e volumes. Divisão de terreno. Introdução à locação de obras 

civis. 

 

Bibliografia Básica:  

BORGES, Alberto de Campos. Topografia. São Paulo: E. Blücher, 2013 v. 1.: 2013 

BORGES, Alberto de Campos. Topografia. São Paulo: E. Blücher, 2014 v. 2. 2014 

BORGES, Alberto de C. Exercícios de topografia. São Paulo: Edgar Blücher, 1999. 

 

Bibliografia Complementar:  

MCCORMAC, Jack C. Topografia. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007. 

BRUN, Edmond A. Curso de geodésia e topografia. S. l.: Escola Técnica do Exército, 1950.  

CASACA, João Martins; MATOS, João Luís de; DIAS, José Miguel Baio. Topografia geral. 

4. ed., Rio de Janeiro: LTC, 2013. 

MERLIN, Pierre. A topografia. São Paulo: Difusão Européia do livro, c1965. 1965 



 

COMASTRI, José Aníbal. Topografia: planimetria. Viçosa: Universidade Federal de Viçosa, 

1973 

INGHILLERI, Giuseppe. Topografia generale. Torino: UTET, c1974. 1974 – 01 ex. 

 

Componente Curricular: Laboratório de Topografia 

Carga horária: 30 h 

Ementa: Levantamentos Topográficos. Instrumentos de topometria. Sistemas de 

coordenadas topográficas. Topologia. Topometria. Superfície Topográfica. Taqueometria. 

Altimetria. Cálculo de áreas e volumes. Divisão de terreno. Introdução à locação de obras 

civis. 

 

Bibliografia Básica:  

BORGES, Alberto de Campos. Topografia. São Paulo: E. Blücher, 2013 v. 1. : 2013 

BORGES, Alberto de Campos. Topografia. São Paulo: E. Blücher, 2014 v. 2. 2014 

BORGES, Alberto de C. Exercícios de topografia. São Paulo: Edgar Blücher, 1999. 

 

Bibliografia Complementar: 

MCCORMAC, Jack C. Topografia. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007. 

BRUN, Edmond A. Curso de geodésia e topografia. S. l.: Escola Técnica do Exército, 1950.  

CASACA, João Martins; MATOS, João Luís de; DIAS, José Miguel Baio. Topografia geral. 

4. ed., Rio de Janeiro: LTC, 2013. 

MERLIN, Pierre. A topografia. São Paulo: Difusão Européia do livro, c1965.  

TULER, Marcelo, . (08/2013). Fundamentos de Topografia, 1st edição. [Minha Biblioteca]. 

Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582601204/ 

 

Componente Curricular: Geologia 

Carga horária: 30 h 

Ementa: Estudo dos solos e rochas como matérias de construção. Classificação e 

identificação dos solos. Características do globo terrestre. Minerais formadores de rochas. 



 

Propriedades dos minerais. Rochas magmáticas, metamórficas e sedimentares. 

Intemperismo dos minerais e rochas. Fatores de formação do solo. Solos residuais e 

transportados. Ação erosiva da água e do vento. Movimento dos solos e rochas. Estruturas 

geológicas primarias e secundarias. 

 

Bibliografia Básica:  

GUERRA, Antonio José Teixeira. Novo dicionário geológico-geomorfológico. 2. ed. Rio 

de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001. 

LEINZ, Viktor; AMARAL, Sérgio Estanislau do. Geologia geral. 14. ed. São Paulo: 

Nacional,  2001 

POPP, José Henrique. Geologia geral. 5. ed. São Paulo: LTC, 1988. 

 

Bibliografia Complementar:  

CLARK JR., Sidney P. Estrutura da terra. São Paulo: Universidade de São Paulo, 1973. 

PRESS, Frank, et al. Para entender a terra. 4. ed. Porto Alegre, SC: Bookman, 2006 

CRAIG, R. F.  (Robert F.). Craig, mecânica dos solos. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011.  

DAS, Braja M. Fundamentos de engenharia geotécnica. São Paulo: Cengage Learning, 

c2012.   

CHIOSSI, Nivaldo José. Geologia aplicada à engenharia. São Paulo: Universidade de São 

Paulo, 1975.  

 

4º Período 

Componente Curricular: Materiais de Construção 

Carga horária: 60 h 

Ementa: Introdução. Aditivos e adições minerais. Argamassas. Concreto. Propriedades do 

concreto fresco e endurecido. Produção de concretos e argamassas. Dosagem. Controle 

tecnológico. Durabilidade. Concretos especiais. 

 

Bibilografia Básica:  



 

BORGES, Alberto de Campos. Prática das pequenas construções. 6. ed. São Paulo: 

Blucher, 2010. 2 v. ISBN 9788521204824. 

BAUER, L. A. F. Materiais de construção. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1994. 

ASKELAND, Donald R.; WRIGHT, Wendelin J. Ciência e engenharia dos materiais. São 

Paulo, SP.: Cengage Learning, 2014. 

 

Bibliografia Complementar:  

PINHEIRO, Bragança, A.C.D. F., CRIVELARO, Marcos. (06/2014). Qualidade na Construção 

Civil, 1st edição. [Minha Biblioteca]. Retirado 

de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536518787/ 

SILVA, Moema Ribas. Materiais de construção. 2. ed. São Paulo: Pini, 1991. 

SALGADO, Pereira, J. C. (06/2014). Estruturas na Construção Civil, 1st edição. [Minha 

Biblioteca]. Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536518671/ 

PETRUCCI, E. G. R. Materiais de construção. 11. ed. Rio de Janeiro, 1987.  

PINHEIRO, Bragança, A.C.D. F., CRIVELARO, Marcos. (06/2014). Tecnologia de Obras e 

Infraestrutura, 1st edição. [Minha Biblioteca]. Retirado 

de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536518800/ 

 

Componente Curricular: Física Eletromagnética e moderna 

Carga horária: 60 h 

Ementa: Cargas Elétricas e Lei de Coulomb. Campos elétricos. Lei de Gauss. Potencial 

Elétrico. Capacitância. Corrente, Resistência e Força Eletromotriz. Circuitos de Corrente 

Contínua. Campo Magnético e Força Magnética. Indução Eletromagnética. Indutância. 

Corrente Alternada. Princípios de propagação. 

 

Bibliografia Básica:  

EDMINISTER, Joseph A. Eletromagnetismo. São Paulo: McGraw-Hill, 1980. 

HALLIDAY, D., RESNICK, R. Física. 4a ed. Rio de Janeiro: LTC, Vol 3. 

HAYT JR., William H. Eletromagnetismo. 3.ed Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 

1983. 



 

 

Bibliografia Complementar: 

BONJORNO, José Roberto.  Física.   São Paulo:  FTD,  1992. v.3.  

FUCHS, Walter R. A Física Moderna. São Paulo: Polígono, 1972. 360p.  

MARTINS, Nelson. Introdução á teoria da eletricidade e do magnetismo. 2. ed. São 

Paulo: Edgard Blucher, 1975. 468 p.  

SEARS, Francis Weston; ZEMANSKY, Mark W.; YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, Roger A. 

Sears e Zemansky: física. 10. ed. Rio de Janeiro: Pearson e Addison Wesley, c 2006. Vol 3. 

FUKE, Luiz Felipe; SHIGEKIYO, Carlos Tadashi; YAMAMOTO, Kazuhito. Os alicerces da 

física. 12. ed. reformulada São Paulo: Saraiva, 1998. Vol 3.  

 

Componente Curricular: Isostática 

Carga horária: 60 h 

Ementa: Análise estrutural: classificação e vinculação das estruturas, e tipos de cargas 

atuantes. Estruturas isostáticas lineares: conceituação de vigas pórticos e treliças. Esforços 

solicitantes: esforço normal, esforço cortante e momento fletor. Diagramas de esforços 

solicitantes para vigas e pórticos isostáticos. 

 

Bibliografia Básica:  

GORFIN, Bernardo. Estruturas isostáticas. 3. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e 

Científicos, 1982. 

MELCONIAN, Sarkis. Mecânica técnica e resistência dos materiais. 10. ed. São Paulo: Érica, 

1999. 356 p. 

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

Elsevier, 2010 

 

Bibliografia Complementar: 

Kassimali, A. (2016-06-02). Análise Estrutural - Tradução da 5ª edição norte-americana, 1st 

edição. [Minha Biblioteca]. Retirado 

de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522124985/  



 

SUSSEKING, José Carlos. Curso de análise estrutural, Volume I. 1989 

RUIZ, Plata, C.C.D. L. (05/2017). Fundamentos de Mecânica para Engenharia - Estática. 

[Minha Biblioteca]. Retirado de 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521634027/ 

HIBBELER, R. C. Mecânica: estática. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, c 1999. 

SHAMES, I. H., Introdução à Mecânica dos Sólidos , Prentice Hall ,São Paulo 1985. 

 

Componente Curricular: Fundamentos da Administração 

Carga Horária: 30 h 

Ementa: Princípios gerais. O ciclo da Administração e suas fases: planejamento, 

organização, direção, controle. As funções administrativas na empresa moderna. As escolas 

da administração. Administração científica. A escola das relações humanas e seus 

princípios. Os Direitos Humanos e a Exclusão Social Contemporânea. Departamentalização. 

Amplitude administrativa. Níveis hierárquicos. Cargos. Introdução à Administração de 

Projetos. PERT-CPM. Controle de Qualidade. 

 

Bibliografia Básica: 

CHIAVENATO, I. Administração. Teoria, Processo e Prática. 4. ed. São Paulo: McGraw-

Hill, 2000. 

CHIAVENATO. I. Introdução à Teoria Geral da Administração. 7. ed. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2003. 

FEIGENBAUM, Armand V. Controle da qualidade total. São Paulo: Makron Books, 1994. 

 

Bibliografia Complementar: 

CUKIERMAN, Z. O modelo PERT-CPM Aplicado à Projetos. 3. ed. Rio de Janeiro: 1982. 

IAN MARCOUSE; MALCOLM SURRIDGE; ANDREW GILLESPIE. Gestão De Operações - 

Série Processos Gerenciais. Ed Saraiva 

MARTINS, P. G., LAUGENI, F. P. Administração da Produção. São Paulo: Saraiva, 1999 

ABRANTES, José. Programa 8S: da alta administração à linha de produção : o que fazer 

para aumentar o lucro?: o combate aos desperdícios nas empresas, protegendo o meio 

ambiente e Rio de Janeiro: Interciência, 2007. xxiv, 200 p 



 

SLACK, Nigel; CHAMBERS, Stuart; JOHNSTON, Robert. Administração da produção. São 

Paulo: Atlas, 2009. 703 p. 

 

 

Componente Curricular: Fenômenos de Transporte 

Carga horária: 60 h 

Ementa: Conceitos Fundamentais Introdutórios. Estática dos Fluidos e Forças Aplicadas a 

Fluidos. Equações de Continuidade e Balanço Material. Equação da Energia e Balanço de 

Energia. Introdução aos Fluidos Viscosos. Transferência de Calor por Condução Convecção 

e Radiação. Dimensionamento por Similaridade. 

 

Bibliografia Básica: 

FOX, R. W., MCDONALD, A. T., Introdução à Mecânica dos Fluidos, 3a ed., Rio de 

Janeiro, Guanabara, 1988. 

SISSOM, L. E. & PITTS, D. R.; Fenômenos dos Transportes, Rio de Janeiro: Guanabara 

Dois, 1988. 

BASTOS, F. A. A. Problemas de Mecânica dos Fluidos. Rio de Janeiro: Guanabara, 1987. 

 

Bibliografia Complementar: 

BENNETT, C. O., MYERS, J. E. Fenômenos de transporte :quantidade de movimento, 

calor e massa. São Paulo: McGraw-Hill, 1978.  

GILES, Ranald V. Mecânica dos fluidos e hidráulica. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1977. 

401 p.  

SHAMES, Irving H. Mecânica dos fluídos: princípios básicos. São Paulo: Edgard Blücher, 

1973. v.  

ÇENGEL, A., Y., CIMBALA, M., J. (01/2015). Mecânica dos Fluidos, 3rd edição. [Minha 

Biblioteca]. Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580554915/ 

MALISKA, Raimundo, C. (03/2004). Transferência de Calor e Mecânica dos Fluídos 

Computacional, 2ª edição. [Minha Biblioteca]. Retirado 

de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521633365/ 

 



 

 

Componente Curricular: Equações Diferenciais 

Carga horária: 60 h 

Ementa: Equações Diferenciais de Primeira Ordem. Equações Diferenciais Ordinárias de 

Ordem n. Transformadas de Laplace. 

 

Bibliografia Básica:  

BRONSON, Richard. Equações diferenciais. 2ª ed. São Paulo: Makron Books, c1995. 

BRONSON, Richard. Moderna introdução às equações diferenciais. São Paulo: McGraw-

Hill do Brasil, 1977. 

SPIEGEL, Murray R. Transformadas de Laplace. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1971. 

 

 

Bibliografia Complementar: 

BOYCE, William E.; DIPRIMA, Richard C. Equações diferenciais elementares e 

problemas de valores de contorno. 6ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 1999. 

BRONSON, Richard. Moderna introdução às equações diferenciais. São Paulo: McGraw-

Hill do Brasil, 1977. 

SPIEGEL, Murray R. Análise vetorial: com introdução à análise tensorial. São Paulo: 

McGraw-Hill, 1972. 

KREIDER, Donald L.; KULLER, Robert G.; OSTBERG, Donald R. Equações diferenciais. 

São Paulo: Edgard Blucher, 1972. 485 p.  

BRANNAN, R., J., BOYCE, E., W. (11/2008). Equações Diferenciais uma Introdução a 

Métodos Modernos e suas Aplicações. [Minha Biblioteca]. Retirado 

de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2337-3/ 

 

5º período 

Componente Curricular: Cálculo Numérico 

Carga horária: 60 h 



 

Ementa: Erros. Séries de Taylor. Resolução de Equações não Lineares. Resolução de 

Sistemas de Equações Lineares. Derivação Numérica. Integração Numérica. Interpolação. 

Resolução de Sistemas de Equações Não Lineares. Resolução de Equações Diferenciais 

Lineares. 

 

Bibliografica Básica:  

SANTOS, Vitoriano Ruas de Barros. Curso de cálculo numérico. 2 ed. Rio de Janeiro: 

Livros Técnicos e Científicos, 1974. 257 p.  

CONTE, S. D.; BOOR, Carl de. Elementary numerical analysis: an algorithmic approach. 

2. th. Auckland: McGraw-Hill Book, 1981. 432 p.  

STARK, Peter A. Introdução aos métodos numéricos. Rio de Janeiro: Interciências, 1979. 

338 p. 

 

 

 

Bibliografia Complementar: 

RUGGIERO, Márcia A. Gomes; LOPES, Vera Lúcia da Rocha. Cálculo numérico: aspectos 

teóricos e  computacionais. 2. ed. São Paulo: Makron Books, 1997. 406 p. 693 p. 

FILHO, D., Ayjara, A. (01/01/2016). Fundamentos de Cálculo Numérico, 1st edição. 

[Minha Biblioteca]. Retirado 

de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582603857/ 

PIRES, , A.D.A. (06/2015). Cálculo Numérico: Prática com Algoritmos e Planilhas. 

[Minha Biblioteca]. Retirado 

de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522498826/ 

DAREZZO, S.A.|. A. (03/2012). Cálculo Numérico: aprendizagem com apoio de software, 

1st edição. [Minha Biblioteca]. Retirado 

de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522109678/ 

VARGAS, Coelho, J. V., ARAKI, Kiyoshi, L. (01/2017). Cálculo Numérico Aplicado. [Minha 

Biblioteca]. Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520454336/ 

 

 



 

Componente Curricular: Resistência dos Materiais 

Carga Horária: 60 h 

Ementa: Conceito de Tensão. Tensão e Deformação. Carregamento Axial. Torção. Flexão 

Pura. Carregamento Transversal. 

Bibliografia Básica:  

BEER, Ferdinand P., E  Jr., E. Russell Johnston, Resistência Dos Materiais, Makron Books 

Editora Ltda, 3ª Ed., São Paulo, 1995. 

NASH, Willian A. Resistência dos materiais. 2. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 1982. 521 p.  

TIMOSHENKO,S., Resistência dos materiais , Volume 1 , LTC , São Paulo ,1975. 

 

Bibliografia Complementar: 

POPOV, Egor P., Introdução À Mecânica dos Sólidos, Editora Edgard Blücher Ltda., São 

Paulo, 1978. 

VAN VLACK, Lawrence H. Princípios de ciência e tecnologia dos materiais. 4. ed. Rio de 

Janeiro: Campus, 1984. 567 p.  

SHAMES, I. H., Introdução à Mecânica dos Sólidos , Prentice Hall ,São Paulo 1985. 

MELCONIAN, Sarkis. Mecânica técnica e resistência dos materiais. 10. ed. São Paulo: 

Érica, 1999. 356 p.  

PINHEIRO, Bragança, A.C.D. F., CRIVELARO, Marcos. (09/2016). Fundamentos de 

Resistência dos Materiais. [Minha Biblioteca]. Retirado 

de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521632627/ 

 

  

Componente Curricular: Hidrologia Aplicada 

Carga horária: 60 h 

Ementa: Examinar as diversas formas de ocorrência, distribuição e circulação da água no 

ciclo hidrológico, discutindo os métodos de obtenção e análise de dados. Tendo como 

objetivo aplicar esses conhecimentos em obras de Engenharia e para o entendimento de sua 

importância ambiental, particularizando as características regionais dos fenômenos 

hidrológicos 



 

 

Bibliografia Básica:  

GARCEZ, Lucas. Elementos de engenharia hidráulica e sanitária. São Paulo, Edgard 

Blucher, 2006. 

PINTO, Nelson L. de Sousa; HOLTZ, Antonio Carlos Tati; MARTINS, José Augusto. 

Hidrologia básica. São Paulo: Edgard Blucher, 1976 

DELMÉE, G. J., Manual de Medição de Vazão, Editora : Edgard Blucher. 2003. 

 

Bibliografia Complementar:  

Gribbin, J. E. (05/2014). Introdução a Hidráulica, Hidrologia e Gestão de Águas Pluviais: 

Tradução da 4ª edição norte-americana, 2nd edição. [Minha Biblioteca]. Retirado 

de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522116355/  

LEME, Francisco Paes. Engenharia do saneamento ambiental. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Livros Técnicos e Científicos, 1984. 

GOMES, Heber Pimentel. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E 

AMBIENTAL. Eficiência hidráulica e energética em saneamento: análise econômica de 

projetos. Rio de Janeiro: ABES, 2005.  

VON SPERLING, M. Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de esgotos. Belo 

Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais, 1998. 

BRASIL. Fundação Nacional de Saúde.  Manual de saneamento. 3.ed. Brasília: 2004. 

 

Componente Curricular: Instalações Elétricas 

Carga horária: 60 h 

Ementa: Sistemas de alimentação e configuração de redes BT e AT. Normas Técnicas. 

Luminotécnica: fontes de luz; grandezas e unidades; métodos para projetos de iluminação. 

Planejamento e projeto de instalação elétrica para uso residencial: cargas típicas; 

componentes de uma instalação; pontos de iluminação e tomadas; potência instalada; fator 

de demanda; fator de carga; diagrama unifilar; dimensionamento de condutores, conduítes e 

proteção; aterramento. Instalação de força motriz: motores; sistemas de partida, controle e 

proteção. 

 



 

Bibliografia Básica: 

COTRIM, Ademaro A. M. B. Instalações Elétricas. 3ª ed. São Paulo: Makron Books, 1993. 

CREDER, Hélio. Instalações Elétricas. 13ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 1995. 

NISKIER, Julio, MACINTYRE, A. J. Instalações elétricas. 6ª ed. Rio de Janeiro: LTC,2013 

 

Bibliografia Complementar: 

LIMA FILHO, Domingos Leite. Projetos de instalações elétricas prediais. 12. ed. São Paulo: 

Editora Érica Ltda, 2013. 272 p 

JORDÃO, D. M. Manual de Instalações Elétricas em Indústrias Químicas, Petroquimicas e 

de Petróleo: atmosferas explosivas. 3. ed. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2002. 775 p. 

MAMEDE FILHO, João. Instalações Elétricas Industriais. 6ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2001. 

CAVALIN, Geraldo; CERVELIN, Severino. Instalações elétricas prediais: conforme norma 

NBR 5410:2004 . 20. ed., rev. e atual. São Paulo: Érica, 2009. 422 p. 

TEIXEIRA JUNIOR, Mario Daniel da Rocha. Cabos de energia. Rio de Janeiro: Imprinta, 

2001. 178 p. 

 

Componente Curricular: Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto 

Carga Horária: 60 h 

Ementa: Introdução. Base conceitual dos Sistemas de Informação Geográfica. Modelos de 

representação de dados. Introdução de métodos de transformação de dados espaciais, 

Estrutura geral de um Sistema de Informação Geográfica. Definição de áreas de estudo, 

pesquisa espacial. Modelos de classificação de dados, métodos de cruzamento e 

mensuração espaciais. Análise de proximidade e zonas de influência. Princípios de 

sensoriamento remoto. Imagens orbitais. O espectro eletromagnético. Características das 

imagens e comportamento espectral. Classificação dos sistemas sensores. 

 

Bibliografia Básica: 

JOLY, Fernand. A cartografia. 4 ed. São Paulo: Papirus, 2001. 

MORAES, E. M. L. Sensoriamento remoto: princípios e aplicação. 2.  

ed. São  Paulo: Blucher, 1992. (4. reimpr. 2002). 



 

FITZ, Paulo Roberto. Geoprocessamento Sem Complicação, Oficina de Textos, 2008 

 

Bibliografia Complementar: 

BLASCHKE, Thomas; KUX, Hermann (Org.). Sensoriamento remoto e sig avançados: 

novos sistemas sensores, métodos inovadores . 2. ed. São Paulo: Oficina de textos, 

2007.  

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE; Organização Mundial da Saúde; 

Brasil.Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Sistemas de informação 

geográfica em saúde: conceitos básicos. Brasília, DF: Organização Pan-Americana da 

Saúde, 2002. 

LONGLEY, A., P., GOODCHILD, F., M., MAGUIRE, J., D., RHIND, W., D. (01/2013). 

Sistemas e Ciência da Informação Geográfica. [Minha Biblioteca]. Retirado de 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788565837651/ 

CARVALHO, Marília Sá; PINA, Maria de Fátima de; SANTOS, Simone Maria dos 

(Org.).Conceitos básicos de sistemas de informação geográfica e cartografia aplicados 

à saúde. Brasília, DF: Organização Pan-Americana da Saúde, 2000. 

BATISTA, Oliveira, E. D. (01/2009). Sistemas de informação: o uso consciente da tecnologia 

para o gerenciamento - 2ª edição, 2nd edição. [Minha Biblioteca]. Retirado de 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502197565/ 

 

 

Componente Curricular: Dinâmica das relações étnicos-raciais         

 

Carga Horária: 30 h 

Ementa: O respeito à diversidade como um pressuposto ético essencial para a atuação nas 

relações interpessoais. Conceitos e paradigmas relativos à raça/etnia. Pressupostos 

históricos do racismo (o escravismo brasileiro; as culturas afro-brasileiras e indígenas; o pós-

abolição, eugenia e o mito da democracia racial no Brasil). Legislação pertinente às questões 

étnico-raciais. Lutas sociais e políticas de combate ao racismo. Dinâmica das relações 

étnico-raciais nos diferentes ambientes de trabalho. 

 

Bibliografia Básica: 



 

BRYM, Robert J. ET AL. Sociologia: sua bússola para um novo mundo. São Paulo 

:  Cengage Learning, 2006. 9 ex. 

LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. 23 ed. Rio de Janeiro: 

Zahar, 2015. 5 ex. 

VELHO, Gilberto. A utopia urbana, um estudo de Antropologia Social. 7. ed. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar Editor Ltda., 2012. Disponível no url: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788537805923 

PERIODICOS ESPECIALIZADOS 

 

Bibliografia Complementar: 

CAMPOS, Regina Célia Passos Ribeiro de (org.). Pesquisa, educação e formação 

humana: nos trilhos da História. Belo Horizonte: Autêntica, 2010. ISBN: 9788582178362 

Disponível no url: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582178362 

DAYRELL, Juarez (Org). Múltiplos olhares sobre educação e cultura. Belo Horizonte: Ed. 

UFMG, 1996. 7 ex. 

PINSKY, Jaime; ELUF, Luiza Nagib. Brasileiro (a) é assim mesmo: cidadania e 

preconceito. 7 ed. São Paulo: Contexto, 2002. 3 ex. 

UNESCO. Síntese da coleção História geral da África. São Paulo, SP: UNESCO, 2010. 2 

ex. Disponível em: http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001902/190249por.pdf.  

WITTMANN, Luisa Tombini (org.). Ensino (d)e história indígena. Belo Horizonte: Autêntica, 

2015. ISBN 978-85-8217-427-2 Disponível no url: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582174265 

 

PERIODICOS ESPECIALIZADOS 

 

6º período 

Componente Curricular: Mecânica dos Sólidos 

Carga Horária: 60 h 

Ementa: Flexão Pura. Flexão Composta. Flexão Simples. Flambagem. Análise de tensões 

utilizando o círculo de Mohr. Determinação da linha elástica de vigas 

 



 

Bibliografia Básica:  

BEER, Ferdinand P., E  Jr., E. Russell Johnston, Resistência dos materiais. 3. ed. São 

Paulo: Makron Books, 1995 

TIMOSHENKO,S. Resistência dos materiais. São Paulo: LTC, 1975. (Volume 1) 

NASH, Willian A. Resistência dos materiais. 3. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 1990. 

 

Bibliografia Complementar:  

BOTELHO, Manoel Henrique Campos. Resistência dos materiais: para entender e 

gostar. 2. ed. São Paulo, SP: Blucher, 2015 

HIGDON, Ohlsen, Stiles, Weese E Riley, Mecânica dos materiais, 3. ed. Rio de Janeiro, 

Guanabara dois, 1981. 

SHAMES, I. H. Introdução à mecânica dos sólidos. São Paulo: Prentice Hall, 1985. 

PINTO, João Luiz Teixeira. Compêndio de resistência dos materiais. São José dos 

Campos: Univap, 2002. 

POPOV, Egor P. Introdução à mecânica dos sólidos. São Paulo: Edgard Blücher, 1978 

 

Componente Complementar: Hiperestática 

Carga Horária: 60 h 

Ementa: Hiperestática Plana. Método de Esforços e Método dos Deslocamentos. Processo 

de Cross. 

 

Bibliografia Básica: 

HIBBELER, R. C. Mecânica: estática. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, c 1999. 

SUSSEKING, José Carlos. Curso de análise estrutural, Volume I. 1977 

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

Elsevier, 2010 

 

Bibliografia Complementar: 



 

GORFIN, Bernardo. Estruturas isostáticas. 3. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e 

Científicos, 1982. 

BEER, P., F., JR, J., Russel, .., MAZUREK, F., D., EISENBERG, R., E. (01/2012). Mecânica 

Vetorial para Engenheiros. [Minha Biblioteca]. Retirado de 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580550481/ 

PLESHA, E., M., GRAY, L., G., COSTANZO, Francesco. (01/2014). Mecânica para 

Engenharia, 1st edição. [Minha Biblioteca]. Retirado de 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788565837309/ 

MERIAM, L., J., KRAIGE, Glenn, L. (12/2015). Mecânica para Engenharia - Estática - Vol. 

1, 7ª edição. [Minha Biblioteca]. Retirado de 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-3040-1/ 

PINHEIRO, Bragança, A.C.D. F., CRIVELARO, Marcos. (09/2016). Fundamentos de 

Resistência dos Materiais. [Minha Biblioteca]. Retirado de 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521632627/  

 

Componente Curricular: Hidráulica 

Carga Horária: 60 h 

Ementa: Hidrostática e Hidrodinâmica. Escoamento sob pressão. Escoamento em Canais. 

Hidrometria 

 

Bibliografia Básica:  

AZEVEDO NETTO, José M. de. Manual de hidráulica. 8ª ed. São Paulo: Edgard Blücher, 

1998. 

MACINTYRE, Archibald Joseph. Bombas e instalações de bombeamento. 2ª ed., São 

Paulo, LTC, 1997. 

MACINTYRE, Archibald Joseph. Instalações hidráulicas: prediais e industriais. 4ª Ed., 

São Paulo, LTC, 2010. 

 

Bibliografia Complementar: 

BRASIL. MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE; Secretária de Recursos Hídricos. Política 

nacional de recursos hídricos: Legislação. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2002. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580550481/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788565837309/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-3040-1/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521632627/


 

CREDER, HÉLIO. Instalações hidráulicas e sanitárias. 6. ed., São Paulo, LTC, 2006. 

GOMES, Heber Pimentel. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E 

MELO, Vanderley de Oliveira. Instalações prediais hidráulicas-sanitárias. São Paulo: Edart, 

1988 

VON SPERLING, M. Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de esgotos. Belo 

Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais, 1998. 

 

Componente Curricular: Mecânica dos Solos 

Carga Horária: 60 h 

Ementa: Origem e Formação dos Solos; Propriedades das Partículas Sólidas dos Solos; 

Índices Físicos; Estrutura dos Solos; Plasticidade e Consistência dos Solos; Capilaridade e 

Permeabilidade dos Solos; Tensões no Solo; Compressibilidade e Adensamento; 

Resistência ao Cisalhamento dos solos; Compactação dos Solos; Classificação dos solos. 

Investigação Geotécnica; Movimento da Água no Solo; Ruptura dos solos e seus problemas. 

Empuxo de Terra; Estabilidade de Taludes; Capacidade de Carga; Fundações Diretas; 

Fundações Profundas. 

 

Bibliografia Básica:  

PINTO, C. S. Curso básico de mecânica dos solos. 3. ed. São Paulo: Oficina de Textos, 

2001 

CRAIG, R. F.  (Robert F.). Craig, mecânica dos solos. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 

REBELLO, Yopanan Conrado Pereira. Fundações: guia prático de projeto, execução e 

dimensionamento. São Paulo: Zigurate, 2008.   

 

Bibliografia Complementar: 

VARGAS, M. Introdução à mecânica dos solos. São Paulo: McGraw-Hill, 1977. 

ORTIGÃO, J. A .R.  Introdução à mecânica dos solos dos estados críticos. Rio de 

Janeiro: Livro Técnico, 1993. 

CAPUTO, Pinto, H., CAPUTO, Negreiros, A., RODRIGUES, A., J.M. D. (08/2015). Mecânica 

dos Solos e suas Aplicações - Mecânica das Rochas, Fundações e Obras de Terra - 



 

Vol. 2, 7ª edição. [Minha Biblioteca]. Retirado de 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-3007-4/ 

CAPUTO, Pinto, H., CAPUTO, Negreiros, A., RODRIGUES, A., J.M. D. (08/2015). Mecânica 

dos Solos e suas Aplicações - Fundamentos - Vol. 1, 7ª edição. [Minha Biblioteca]. 

Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-3005-0/ 

CAPUTO, Pinto, H., CAPUTO, Negreiros, A., RODRIGUES, A., J.M. D. (08/2015). Mecânica 

dos Solos e suas Aplicações - Exercícios e Problemas Resolvidos - Vol. 3, 7ª edição. 

[Minha Biblioteca]. Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-

216-3003-6/ 

 

Componente curricular: Ergonomia e Segurança do Trabalho  

Carga horária: 30 h 

Ementa: Introdução: Objetivos, histórico, abordagens, aplicações. Abordagem Ergonômica 

de Sistemas: Conceitos, sistemas abertos e fechados, confiabilidade de sistemas, Sistema 

Homem-máquina. Noções Gerais de Anatomia e Fisiologia dos Órgãos Sensoriais: Audição, 

visão, tato. Biomecânica Ocupacional: Postura, Levantamento e transporte manual de 

cargas, forças. Antropometria Estática e Dinâmica: medidas, aplicações, antropometria 

estática, antropometria dinâmica e funcional. Fatores Ambientais: Temperatura, ruídos e 

vibrações, temperatura e cores. Fatores Humanos no Trabalho: Monotonia, fadiga, 

motivação e stress. Organização do Trabalho: Trabalho em turnos, trabalho noturno. 

Ergonomia Cognitiva: Teoria da informação, memória humana, organização da informação, 

processamento da informação, processo decisório, instruções verbais. Análise Ergonômica 

do Trabalho: análise da demanda, análise da tarefa, análise da atividade, diagnóstico e 

recomendações ergonômicas. 

 

Bibliografia Básica:  

DUL E Weerdmeester. Ergonomia Prática, Ed Edgard Blucher Ltda, São Paulo, 1995. 

DE OLIVEIRA MATTOS, UBIRAJARA ALUÍZIO. Higiene e Segurança do Trabalho.  

Elsevier, 2011. 

BARSANO, PAULO ROBERTO. Higiene e Segurança do Trabalho. Editora Erica.  

 

Bibliografia Complementar: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-3007-4/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-3005-0/


 

JR., S., dos, J. R. (06/2016). NR-10: Segurança em Eletricidade - Uma Visão Prática, 2nd 

edição. [Minha Biblioteca]. Retirado 

de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536518039/ 

CHIRMICI, Anderson, OLIVEIRA, de, E.A. R. (09/2016). Introdução à Segurança e Saúde 

no Trabalho. [Minha Biblioteca]. Retirado de 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527730600/ 

CARDELLA, Benedito. (09/2016). Segurança no Trabalho e Prevenção de Acidentes, 2ª 

edição. [Minha Biblioteca]. Retirado de 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597008661/ 

PAOLESCHI, Bruno. (06/2009). CIPA - Guia Prático de Segurança do Trabalho, 1st 

edição. [Minha Biblioteca]. Retirado de 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536517988/ 

ZOCCHIO, Álvaro. (06/2002). Prática da prevenção de acidentes : ABC da segurança do 

trabalho, 7ª edição. [Minha Biblioteca]. Retirado de 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522472994/ 

 

Componente Curricular: Probabilidade e Estatística 

Carga horárioa: 60 h 

Ementa: Estudo de estatística e probabilidade aplicadas na engenharia. Probabilidade, 

Histórico e Aplicações. Metodologia Científica. Tipos de Gráficos. Propriedades dos Dados 

Numéricos. Teoria Elementar da Probabilidade. Distribuições Binomial, Normal e de Poisson. 

Teoria Elementar da Amostragem. Teoria Estatística da Estimação. Teoria da Decisão 

Estatística. Testes de Hipóteses e Significância. 

 

 

Bibliografia Básica:  

CRESPO, Antônio Arnot. Estatística Fácil. São Paulo: Saraiva, 2001.  

SPIEGEL, Murray R. Probabilidade e Estatística. São Paulo: Makron Books, 1978. 518 p.  

SPIEGEL, Murray R. Estatística. 3ª ed. São Paulo: Makron Books, 1993. 

 

Bibliografica Complementar:  



 

MARTINS, Gilberto de Andrade; DONAIRE, Denis. Princípios de estatística: 900 execícios 

resolvidos e propostos. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2006. 255 p.  

OLIVEIRA, de, F.E. M. (05/2017). Estatistica e Probabilidade - Exercicios Resolvidos e 

Propostos, 3ª edição. [Minha Biblioteca]. Retirado 

de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521633846/ 

NAVIDI, William. (01/2012). Probabilidade e Estatística para Ciências Exatas. [Minha 

Biblioteca]. Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580550740/ 

SMOOTHEY, Marion. Atividades e jogos com estatística. São Paulo: Scipione, 1998. 64 

p.   

SWEENEY, Dennis J.,; WILLIAMS, Thomas Arthur. Estatística aplicada à administração 

e economia. 3.ed. São Paulo, SP: Cengage Learning, 2013. 

 

7º período 

Componente Curricular: Transporte e Logística 

Carga Horária: 60 h 

Ementa: Canais de Distribuição; Distribuição física; Características modais no transporte de 

mercadorias; Capacidade em cadeias logísticas; Mobilidade urbana; Planejamento de 

transportes; Gerenciamento de estoque; Pesquisa e seleção de fornecedores; Nível de 

serviço; Embalagem; Manuseio dos materiais. Armazenamento; O impacto das tecnologias 

de informação na distribuição; Origem e evolução da indústria de serviços logísticos; 

Operadores logísticos; Políticas de relacionamento com clientes e fornecedores; Processos 

de suprimento. 

 

Bibliografia Básica:  

CAIXETA-FILHO, José Vicente; MARTINS, Ricardo Silveira (Org.). Gestão logística do 

transporte de cargas. 1. ed.; 9. reimp. São Paulo: Atlas, 2011. 296 p. 

KEEDI, S.  Logística de transporte internacional: veículo prático de competitividade. 

São Paulo: Aduaneiras, 2001. 134p.. 

NOVAES, A. G. N. Logística e gerenciamento da cadeia de distribuição. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2004. 408p. 

 

Bibliografia Complementar: 



 

CHING, H. Y. Gestão de estoques na cadeia de logística integrada: Suplay Chain. São 

Paulo: Editora Atlas S. A 2001. 194p. 

Hoel, L. A., Garber, N. J., Sadek, A. W., . (10/2012). Engenharia de Infraestrutura de 

Transportes - Uma integração multimodal - Tradução da 5ª edição norte-americana, 1st 

edição. [Minha Biblioteca]. Retirado de 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522113934/ 

Santos, S. D. (04/2012). Transporte Ferroviário: História e Técnicas, 1st edição. [Minha 

Biblioteca]. Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522112623/ 

VASCONCELLOS, de, E. A. (01/2014). Políticas de Transporte no Brasil: A Construção da 

Mobilidade Excludente. [Minha Biblioteca]. Retirado de 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520446638/ 

WANKE, F., P. (05/2010). Logística e transporte de cargas no Brasil : produtividade e 

eficiência no Século XXI. [Minha Biblioteca]. Retirado de 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522470297/ 

 

Componente Curricular: Introdução às Estruturas de Concreto Armado 

Carga Horária: 60 h 

Ementa: Generalidades. Histórico. Propriedades Mecânicas dos Materiais (concreto e aço). 

Domínios de Dimensionamento. Vigas. Flexão simples e normal. Ancoragem. Cisalhamento. 

Torção. Detalhamento. Critérios da NBR 6118. 

 

Bibliografia Básica: 

FAKURY, Ricardo Hallal; SILVA, Ana Lydia Reis de Castro e; CALDAS, Rodrigo Barreto. 

Dimensionamento de elementos estruturais de aço e mistos de aço e concreto. São Paulo, 

SP: Pearson Education do Brasil, 2017. 496 p. ISBN 9788543001128. 

CLÍMACO, João Carlos Teatini de Souza. Estruturas de concreto armado: fundamentos de 

projeto, dimensionamento e verificação. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier; Brasília, DF: Ed. 

UnB, c 2016. 439 p. ISBN 9788535285765. 

REBELLO, Yopanan Conrado Pereira. Estruturas de aço, concreto e madeira: atendimento 

da expectativa dimensional. São Paulo: Zigurate, 2005. 373 p. ISBN 8585570091. 

 

Bibliografia Complementar: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522113934/


 

NETO, P., Egydio. (11/2017). Caderno de Receitas de Concreto Armado - Vol. 1 - Vigas. 

[Minha Biblioteca]. Retirado de 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521634690/  

NETO, P., Egydio. (11/2017). Caderno de Receitas de Concreto Armado - Vol. 3 - Lajes. 

[Minha Biblioteca]. Retirado de 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521634652/  

NEVILLE, M., A. (2016-01-01). Propriedades do Concreto, 5th edição. [Minha Biblioteca]. 

Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582603666/  

NEVILLE, M., A. (06/2013). Tecnologia do Concreto, 2nd edição. [Minha Biblioteca]. 

Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582600726/ 

ROCHA, Aderson Moreira da. Novo curso prático de concreto armado. 15.ed Rio de 

Janeiro: Científica, 1982. v. 

 

Componente Curricular: Saneamento e Tratamento de Resíduos 

Carga horária: 60 h 

Ementa: Saneamento. Definição. Importância. Atividades. Saneamento e Saúde. Águas e 

doenças veiculadas hídricas. Aspectos e Impactos ambientais a ausência de Saneamento e 

Tratamento dos Resíduos gerados no setor da construção civil. Consumo de Água. Fontes 

de água: mananciais. Sistemas de Abastecimento de água. Distribuição. Aspectos e 

impactos construtivos e operacionais. Noções sobre tratamento da água. Tratamento esgoto 

e águas servidas residenciais e industriais, ligadas, ou não, a redes coletoras de esgoto. 

Operações unitárias de estações de tratamento de água e de esgoto. CONAMA 307 de 

05/07/2002. Resíduos. Definição. Resíduos gerados na construção civil.Transporte e 

destinação dos resíduos da construção civil. Diferença lixão versus aterro controlado versus 

aterro sanitário. Importância do resíduo de construção civil em pavimentação e na 

reciclagem. Importância da elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil em conformidade com a CONAMA 307. 

 

Bibliografia Básica:  

BRASIL. Fundação Nacional de Saúde.  Manual de saneamento. 3.ed. Brasília: 2004 

PHILIPPI  JR, A. Gestão do saneamento básico: abastecimento de água e esgoto 

sanitário. 1. ed. Barueri; SP: Manole, 2012. (Coleção Ambiental). 

GARCEZ, Lucas. Elementos de engenharia hidráulica e sanitária. São Paulo, Edgard  

Blucher, 2006. 



 

 

Bibliografia Complementar: 

GOMES, Heber Pimentel. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E 

AMBIENTAL. Eficiência hidráulica e energética em saneamento: análise econômica de 

projetos. Rio de Janeiro: ABES, 2005.  

JR., G., Castro, A. D., MELO, Maia, A. J., MONTEIRO, (orgs.), M.A. P. (01/2013). Regulação 

do Saneamento Básico. [Minha Biblioteca]. Retirado de 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520445051/ 

LEME, Francisco Paes. Engenharia do saneamento ambiental. 2. ed. Rio de Janeiro: Livros 

Técnicos e Científicos, 1984. 

BITTENCOURT, Claudia, PAULA, de, M.A. S. (06/2014). Tratamento de Água e Efluentes 

- Fundamentos de Saneamento Ambiental e Gestão de Recursos Hídricos, 1st edição. 

[Minha Biblioteca]. Retirado de 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536521770/ 

VON SPERLING, M. Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de esgotos. Belo 

Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais, 1998. 

 

Componente Curricular: Mecânica das Rochas 

Carga Horária: 60 h 

Ementa: Rocha como Material Geotécnico. Rocha Intacta, Descontinuidades e Maciço 

Rochoso. Propriedades das Rochas Intactas. Propriedades das Descontinuidades. 

Classificação dos Maciços Rochosos. Deformabilidade, Resistência ao Cisalhamento e 

Critérios de Ruptura. Tensões Naturais e Induzidas. Taludes, Fundações e Obras 

Subterrâneas em Rocha. 

 

Bibliografia Básica:  

ROGERS, John J. W.; ADAMS, John A. S. Fundamentos de geologia. Barcelona: Omega 

S.A, c1969.  

MASSAD, F. Mecânica Dos Solos Experimental , Oficina de Textos, 2016. 

BOTELHO, Manoel Henrique Campos, Princípios da Mecânica Dos Solos e Fundações 

Para A Construção Civil - 2ª Ed. Blucher, 2016 

 



 

 

 

Bibliografia Complementar: 

ORTIGÃO, J. A .R. Introdução à mecânica dos solos dos estados críticos. Rio de Janeiro: 

Livro Técnico, 1993. 

DAS, Braja M. Fundamentos de engenharia geotécnica. São Paulo: Cengage Learning, 

c2012. 

REBELLO, Yopanan Conrado Pereira. Fundações: guia prático de projeto, execução e 

dimensionamento. São Paulo: Zigurate, 2008. 

VELLOSO, Dirceu de Alencar,; LOPES, Francisco de Rezende. Fundações. 2. ed. São 

Paulo: Oficina de textos, 2011. - v. 1 

VARGAS, M. Introdução à mecânica dos solos. São Paulo: McGraw-Hill, 1977. 

 

Componente Curricular: Orçamento de Obras e Serviços 

Carga Horária: 60 h 

Ementa: Leitura e interpretação do projeto e especificação técnica.Apresentação e uso da 

Tabela SINAPI. Identificação dos serviços. Levantamento de quantitativos. Rendimento mão 

de obra e material. Cotação de preço. Definição de encargos sociais e trabalhistas. 

Discriminação dos custos diretos e indiretos. Definição da Lucratividade. Calculo do BDI. 

Cronograma Físico e Financeiro - Apresentação ao Cliente). 

 

Bibliografia Básica: 

SILVA, Mozart B. da. Manual de BDI. São Paulo: Edgard Blücher, 2005. 

MATTOS, A. D. Gestão de Custos de Obra, Editora PINI, 2016 

PORTUGAL, M. A. Como Gerenciar Projetos de Construção Civil - do Orçamento À Entrega 

da Obra, Editora Brasport, 2016. 

 

Bibliografia Complementar: 



 

HUMMEL, Paulo Roberto Vampré; TASCHNER, Mauro Roberto Black. Análise e decisão 

sobre investimentos e financiamentos: engenharia econômica - teoria e prática. 4. ed. São 

Paulo: Atlas, 1995. 

BERNARDES, M. M. E B. Planejamento e controle da produção para empresas de 

construção civil. Rio de Janeiro/RJ: Livros Técnicos e Científicos, 2003. 

PINHEIRO, Bragança, A.C.D. F., CRIVELARO, Marcos. (06/2014). Tecnologia de Obras e 

Infraestrutura, 1st edição. [Minha Biblioteca]. Retirado de 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536518800/ 

PINHEIRO, Bragança, A.C.D. F., CRIVELARO, Marcos. (06/2014). Planejamento e Custos 

de Obras, 1st edição. [Minha Biblioteca]. Retirado de 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536518763/ 

Trentim, , M.H. (08/2014). Gerenciamento de Projetos: Guia para as Certificações CAPM® e 

PMP®, 2ª edição. [Minha Biblioteca]. Retirado 

de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522490639/ 

 

Componente Curricular: Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável 

Carga Horária: 30 h 

Ementa: Energia, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Fontes de Energia. 

Inserção Ambiental de Projetos de Geração de Energia Elétrica. 

 

Bibliografia Básica:  

GIANSANTI, Roberto. O desafio do desenvolvimento sustentável. 6. ed. São Paulo: Atual, 

1998. 112 p.  

ARBIERI, José Carlos. Desenvolvimento e meio ambiente: as estratégias de mudanças 

da Agenda 21. 12. ed. Petrópolis: Vozes, 2011  

RICKLEFS, Robert E. A economia da natureza. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2003. 503 p 

 

Bibliografia Complementar: 

Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Nosso futuro comum. Rio de 

Janeiro: FVG, 1991 



 

MATTOS, ALEXANDRE MORGADO; FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. Organização : uma 

visão global : introdução, ciencia, arte. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas: Livros 

Tecnicos e Cientificos, 1975 

CONEJO, João G. Lotufo (Et.al). Introdução à engenharia ambiental. 2. ed São Paulo, SP: 

Prentice Hall, 2005. 318 p. 

TACHIZAWA, Takeshy. Gestão ambiental e responsabilidade social corporativa: estratégias 

de negócios focadas na realidade brasileira. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2008 

PROSPECÇÃO tecnológica: energia. Brasília: Ministério da Ciência e Tecnologia, Centro de 

Gestão e Estudos Estratégicos, 2005. 140p. 

 

8º período 

Componente Curricular: Instalações Hidráulicas e Sanitárias 

Carga horária: 60 h 

Ementa: Instalações Prediais de Água Fria. Instalações Prediais de Água Quente. 

Instalações Prediais de Esgotos Sanitários. Instalações Prediais de Águas Pluviais. 

Instalações Prediais de Combate à Incêndio. 

 

Bibliografia Básica:  

CARVALHO Jr., Roberto de . Instalações Hidráulicas e o Projeto de Arquitetura - 10ª Ed. 

Blucher  2016 

CREDER, HÉLIO. Instalações hidráulicas e sanitárias. 6. ed. Rio de Janeiro: Livros 

Técnicos e Científicos, 2006. 

AZEVEDO NETTO, J. M.; FERNANDEZ, M. F.; ARAUJO, R.; ITO, A. E. Manual de 

hidráulica. 8. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 1999. 

 

Bibliografia Complementar: 

MACINTYRE, Archibald Joseph. Manual de instalações hidráulicas e sanitárias. Rio de 

Janeiro: LTC, 2015. 

PINTO, Nelson L. de Sousa; HOLTZ, Antonio Carlos Tati; MARTINS, José Augusto. 

Hidrologia básica. São Paulo: Edgard Blucher, 1976. 



 

MACINTYRE, Archibald Joseph. Instalações hidráulicas prediais e industriais. 3. ed. Rio de 

Janeiro: Livros Técnicos e Científicos,1996. 

GARCEZ, L. Elementos de engenharia hidráulica e sanitária. São Paulo, Edgard Blucher, 

2006. 

FIALHO, Bustamante, A. (06/2011). Automação Hidráulica - Projetos, Dimensionamento 

e Análise de Circuitos, 6th edição. [Minha Biblioteca]. Retirado de 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536505121/ 

 

Componente Curricular: Projeto de Estruturas de Concreto Armado 

Carga Horária: 60 h 

Ementa: Generalidades. Concreto Armado. Lajes (cálculo e detalhamento). Pilares curtos, 

médios e esbeltos.  

 

Bibliografia Básica:  

ROCHA, Aderson Moreira da. Novo curso prático de concreto armado. 15. ed. Rio de Janeiro: 

Científica, 1982. 

REBELLO, Yopanan Conrado Pereira. Estruturas de aço, concreto e madeira: atendimento 

da expectativa dimensional. São Paulo: Zigurate, 2005. 373 p. ISBN 8585570091. 

CLÍMACO, João Carlos Teatini de Souza. Estruturas de concreto armado: fundamentos de 

projeto, dimensionamento e verificação. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier; Brasília, DF: Ed. 

UnB, c 2016. 439 p. ISBN 9788535285765. 

 

Bibliografia Complementar:  

Onishi, P.B.F.|. M. (2017-10-01). Introdução à engenharia de estruturas de concreto, 1st 

edição. [Minha Biblioteca]. Retirado de 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522127771/  

FAKURY, Ricardo Hallal; SILVA, Ana Lydia Reis de Castro e; CALDAS, Rodrigo Barreto. 

Dimensionamento de elementos estruturais de aço e mistos de aço e concreto. São Paulo, 

SP: Pearson Education do Brasil, 2017. 496 p. ISBN 9788543001128. 

GUERRIN, A. LAUAND, C. Tratado de concreto armado. São Paulo, Hemus, 2002. Volume 

III 



 

NETO, P., Egydio. (11/2017). Caderno de Receitas de Concreto Armado - Vol. Lajes. [Minha 

Biblioteca]. Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521634652/ 

NETO, P., Egydio. (11/2017). Caderno de Receitas de Concreto Armado - Vol. Vigas. [Minha 

Biblioteca]. Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521634690/ 

 

Componente Curricular: Planejamento e Controle de Obras 

Carga horária : 60 h 

Ementa: Sistema de gerenciamento; planejamento na construção civil; técnicas de 

estruturação de projetos; técnicas de programação; cronogramas; gerência de recursos; 

instrumentos de apoio ao controle; custos de edificações; técnicas para apuração e análise 

de custos; viabilidade financeira de empreendimentos imobiliários. 

 

Bibliografia Básica:  

Project Management Institute. Guia do Conhecimento Em Gerenciamento de Projetos - Guia 

Pmbok® - 5ª Ed. saraiva, 2014 

POLITO, G. Gerenciamento de Obras. Editora Pini. 2015 

THOMAZ, E. Tecnologia, Gerenciamento e Qualidade na Construção, Editora Pini, 2011 

 

Bibliografia Complementar: 

MATTOS, A. D. Gestão de Custos de Obra, Editora PINI, 2016 

PORTUGAL, M. A. Como Gerenciar Projetos de Construção Civil - do Orçamento À 

Entrega da Obra, Editora Brasport, 2016. 

PEREIRA, J. L. Alvenaria Estrutural - Cálculo, Detalhamento e Comportamento, Editora 

PINI, 2016 

PINHEIRO, Bragança, A.C.D. F., CRIVELARO, Marcos. (06/2014). Planejamento e Custos 

de Obras, 1st edição. [Minha Biblioteca]. Retirado de 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536518763/ 

PINHEIRO, Bragança, A.C.D. F., CRIVELARO, Marcos. (06/2014). Tecnologia de Obras e 

Infraestrutura, 1st edição. [Minha Biblioteca]. Retirado de 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536518800/ 

 



 

Componente Curricular: Fundações e Estabilidade de Taludes 

Carga horária: 60 h 

Ementa: Prospecção Geotécnica do Subsolo. Dimensionamento. Estrutural de Fundações 

Rasas. Dimensionamento Estrutural de Fundações Profundas. Estruturas de Fundação 

Especiais. Critérios Para escolha do Tipo de Fundação apropriado. Capacidade de Carga e 

Recalques. Fundações Diretas. Fundações Profundas. Projeto Geotécnico das Fundações. 

Obras de Contenção – Projeto e Construção. Estruturas de Contenção: tipos; empuxos de 

terra; efeitos de água, sobrecarga e compactação. Muros de arrimo. Cortinas. Ancoragens. 

Escavações escoradas. Solo reforçado com geotêxteis. Rebaixamento de lençol freático 

 

Bibliografia Básica:  

REBELLO, Yopanan Conrado Pereira. Fundações: guia prático de projeto, execução e 

dimensionamento. São Paulo: Zigurate, 2008. . 

ALONSO, Urbano Rodriguez. Exercícios de fundações. 2. ed. São Paulo: E. Blücher, 2010. 

208 p. ISBN 9788521205371. 

BUDHU, M. Fundações e estruturas de contenção. Rio de Janeiro (RJ): LTC, 2013. 

 

Bibliografia Complementar: 

VELLOSO, Dirceu de Alencar,; LOPES, Francisco de Rezende. Fundações. 2. ed. São 

Paulo: Oficina de textos, 2011. v. 1 

CAPUTO, Pinto, H., CAPUTO, Negreiros, A., RODRIGUES, A., J.M. D. (08/2015). Mecânica 

dos Solos e suas Aplicações - Mecânica das Rochas, Fundações e Obras de Terra - Vol. 2, 

7ª edição. [Minha Biblioteca]. Retirado de 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-3007-4/ 

CAPUTO, Pinto, H., CAPUTO, Negreiros, A., RODRIGUES, A., J.M. D. (08/2015). Mecânica 

dos Solos e suas Aplicações - Fundamentos - Vol. 1, 7ª edição. [Minha Biblioteca]. Retirado 

de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-3005-0/ 

CAPUTO, Pinto, H., CAPUTO, Negreiros, A., RODRIGUES, A., J.M. D. (08/2015). Mecânica 

dos Solos e suas Aplicações - Exercícios e Problemas Resolvidos - Vol. 3, 7ª edição. [Minha 

Biblioteca]. Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-3003-

6/ 

ORTIGÃO, J. A .R. Introdução à mecânica dos solos dos estados críticos. Rio de Janeiro: 

Livro Técnico, 1993. 



 

 

Componente Curricular: Matemática Financeira e Finanças 

Carga Horária: 30 h 

Ementa: Engenharia Econômica: conceito e objeto de estudo. Conceitos gerais de 

Economia. Economia e Relações Étnico-Raciais. Matemática Financeira. Seleção 

Econômica de Alternativas. Estudo de Sensibilidade.  

 

Bibliografia Básica:  

SILVA, César Roberto Leite da; LUIZ, Sinclayr. Economia e mercados: introdução à 

economia. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2001. 220 p.   

MATHIAS, Washington Franco; GOMES, Jose Maria. Matemática financeira. 6. ed. São 

Paulo: Atlas, 2009. 416 p. 

PINHO, Diva Benevides; VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval de (Org.). Manual de 

economia. 5. ed. Rio de Janeiro, RJ: Saraiva, 2004. 606 p.  

 

Bibliografia Complementar:  

FALCINI, Primo, Avaliação Econômica de Empresas: Técnica e Prática, 2ª ed. , Atlas. 

1995. 205 p.  

BRAGA, Roberto. Fundamentos e técnicas de administração financeira. São Paulo: 

Atlas, 1995. 408 p.  

HUMMEL, Paulo Roberto Vampré; TASCHNER, Mauro Roberto Black. Análise e decisão 

sobre investimentos e financiamentos: engenharia econômica teoria e prática. 4. ed. 

São Paulo: Atlas, 1995. 216 p.  

KRUGMAN, Paul R. e Robin WELLS. Introdução à Economia. Rio de Janeiro: Campus, 

2007. 

VERAS, Lilia Ladeira. Matemática financeira: uso de calculadoras, aplicações ao 

mercado financeiro, introdução à engenharia econômica, 300 exercícios resolvidos e 

propostos. 

 

Componente Curricular:  Tecnologia da Construção Civil Estrutural 

Carga Horária: 60 h 



 

Ementa: Materiais de construção civil: lajotas, pisos, azulejos, esquadrais, vidro, cimento, 

areia, pedra, madeira, aço, materiais cerâmicos, pvc e tintas. Estruturas: Aço, Concreto 

Armado, Stell Framing, Alvenaria estrutural, Madeira, Pré-Moldadas e de Plástico reforçado 

 

Bibliografia Básica:  

BAUER, L. A. F.(Coord.). Materiais de construção: concreto, madeira, cerâmica, metais, 

plásticos asfalto: novos materiais para construção civil. São Paulo: LTC,1994. v.1 e 2. 

BAUER, L. A. F.(Coord.). Materiais de construção: concreto, madeira, cerâmica, metais, 

plásticos asfalto: novos materiais para construção civil. São Paulo: LTC,1994. v.1 e 2. 

HUMMEL, Paulo Roberto Vampré; TASCHNER, Mauro Roberto Black. Análise e decisão 

sobre investimentos e financiamentos: engenharia econômica: teoria e prática. 4. ed. São 

Paulo: Atlas, 1995. 

 

Bibliografia Complementar:  

SILVA, Mozart B. da. Manual de BDI. São Paulo: Edgard Blücher, 2005. 

THOMAZ, E. Trincas em Edifícios - Causas, Prevenção e Recuperação, Editora PINI, 

2002. 

GENTIL, Vicente. (02/2011). Corrosão, 6ª edição. [Minha Biblioteca]. Retirado 

de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-1944-4/ 

PINHEIRO, Bragança, A.C.D. F., CRIVELARO, Marcos. (06/2014). Tecnologia de Obras e 

Infraestrutura, 1st edição. [Minha Biblioteca]. Retirado de 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536518800/ 

NEVILLE, M., A. (06/2013). Tecnologia do Concreto, 2nd edição. [Minha Biblioteca]. 

Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582600726/ 

 

Disciplina:-Ética, Cidadania e Sociedade 

Carga Horária:-30 h 

Ementa: Noções de mercado. O papel da Engenharia na Sociedade. Estudo das relações 

entre Ciências, Tecnologia, Economia, Engenharia, Meio Ambiente e Aspectos Humanos. 

Noções de Direito. Noções de Sociologia. Tópicos Especiais. Relações étnico-raciais e a 

cultura afro-brasileira e indígena. 



 

 

Bibliografia Básica: 

ANDERSON, Walfred. A. Porter, Frederick B. Uma Introdução à Sociologia. Rio de Janeiro: 

Zahar, 1971. 

BAZZO, Walter Antônio. Ciência, Tecnologia e Sociedade e o Contexto da Educação 

Tecnológica. Florianópolis: UFSC, 1998. 

LAKATOS, Eva Maria. Sociologia Geral. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 1990. 

 

Bibliografia Complementar: 

RAMOS, Arthur. Introdução à antropologia brasileira. 2.ed. Rio de Janeiro: Casa do 

Estudante do Brasil, 1951. V. 

MARCONI, Marina de Andrade; PRESOTTO, Zelia Maria Neves. Antropologia: uma 

introdução. São Paulo: Atlas, 1985. 255 p. 301 MAR ANT   

OLIVEIRA, Pérsio Santos de. Introdução à sociologia. 24. ed São Paulo: Ática, c2002. 256 

p.  301 OLI INT 2001  

MAIR, Lucy. Introdução à antropologia social. 4. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1979. 

291p. 301.2 MAI INT  

BRASIL. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Política nacional do idoso. Brasília: Secretaria 

Nacional dos Direitos Humanos, 1998. 81 p. 342.10846 BRA POL 

 

9º período 

Componente Curricular: Estruturas de Aço e Madeira 

Carga horária: 60 h 

Ementa: Ações e segurança nas estruturas de aço e de madeira. Dimensionamento de peças 

estruturais submetidas aos esforços de tração, compressão e flexão. 

 

Bibliografia Básica:  

BELLEI, Ildony H. Edifícios estruturais em aço: projeto e cálculo. 5. ed. São Paulo: Pini, 

2010 



 

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

Elsevier, 2010 

MOLITERNO,Antonio, Caderno de Projetos de Telhados Em Estruturas de Madeira, 

Editora Blucher, 2010. 

 

Bibliografia Complementar: 

REBELLO,Yopanan C. P., Estruturas de Aço , Concreto e Madeira, Editora Zigurate, 2005. 

FAKURY, Ricardo; SILVA, Ana Lydia R. Castro E; CALDAS, Rodrigo B. Dimensionamento 

de Elementos Estruturais de Aço e Mistos de Aço e Concreto. Pearson, 2016 

PRAVIA, Z. M. C. , FICANHA, R. Projeto e Cálculo de Estruturas de Aço. Edifício Industrial 

Detalhado. Elsevier, 2013. 

PFEIL, Walter, PFEIL, Michèle. (09/2003). Estruturas de Madeira, 6ª edição. [Minha 

Biblioteca]. Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2810-

1/ PFEIL, Walter, PFEIL, Michèle. (11/2008). Estruturas de Aço - Dimensionamento 

Prático de Acordo com a NBR 8800:2008, 8ª edição. [Minha Biblioteca]. Retirado 

de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2818-7/ 

 

Componente Curricular: Patologia das Estruturas 

Carga Horária: 60 h 

Ementa: Patologia e recuperação de estruturas de concreto; Requisitos para um concreto 

durável. Qualidade do concreto e seus constituintes. Permeabilidade do concreto. Causas 

físicas e químicas da deterioração. Corrosão da armadura. Produtos, técnicas de reparo, 

reforço e proteção. Diagnóstico de manifestações patológicas. Recuperação das Estruturas. 

 

Bibliografia Básica:  

BORGES, Alberto de Campos. Prática das pequenas construções. 9. ed. São Paulo: Blucher, 

2009. 2 v. ISBN 9788521204817 

THOMAZ, E. Trincas em edifícios: causas, prevenção e recuperação. Editora PINI, 2002. 

BAUER, L. A. F. Materiais de construção. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1994. 

 

Bibliografia Complementar: 



 

PINHEIRO, Bragança, A.C.D. F., CRIVELARO, Marcos. (06/2014). Tecnologia de Obras e 

Infraestrutura, 1st edição. [Minha Biblioteca]. Retirado de 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536518800/ 

NEVILLE, M., A. (06/2013). Tecnologia do Concreto, 2nd edição. [Minha Biblioteca]. Retirado 

de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582600726/ 

GARCIA, Amauri, SPIM, Alvares, J., SANTOS, dos, C. A. (04/2012). Ensaios dos Materiais, 

2ª edição. [Minha Biblioteca]. Retirado 

de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2114-0/  

Onishi, P.B.F.|. M. (2017-10-01). Introdução à engenharia de estruturas de concreto, 1st 

edição. [Minha Biblioteca]. Retirado 

de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522127771/  

NEWELL, James. (07/2010). Fundamentos da Moderna Engenharia e Ciência dos Materiais. 

[Minha Biblioteca]. Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-

216-2490-5/ 

 

Componente Curricular: Barragens 

Carga Horária: 60 h 

Ementa: Tipos de barragens; etapas de projeto; estudos envolvidos; processos construtivos.  

 

Bibliografia Básica:  

CRUZ, Paulo Teixeira. 100 barragens brasileiras, 2.ed. São Paulo, Oficina de Textos, 2004. 

COSTA, W. D. Geologia de Barragens. Editora: Oficina de Textos, 2012 

CRUZ, paulo T. , MATERON, Bayardo ,  FREITAS, Manoel. Barragens de enrocamento 

com face de concreto - 2ª ed, Oficina de Textos, 2014 

 

Bibliografia Complementar: 

SCHREIBER, Gerhard Paul. Usinas hidrelétricas. São Paulo: Edgard Blücher, 1978.  

SILVEIRA, J. F. A. Instrumentação e Segurança de Barragens de Terra e Enrocamento. 

Editora: Oficina de Textos, 2016 

NEVES,Emanuel Maranha Das; CALDEIRA,Laura; PINHEIRO,Antônio. Projeto 

Construção e Observação de Pequenas Barragens de Aterro . Ist Press, 2015 



 

MASSAD, F. Mecânica Dos Solos Experimental , Oficina de Textos, 2016. 

BOTELHO, Manoel Henrique Campos, Princípios da Mecânica Dos Solos e Fundações 

Para A Construção Civil - 2ª Ed. Blucher, 2016 

 

Disciplina:- Gestão da Inovação  

Carga Horária:-30 h 

Ementa: História da tecnologia. Abordagens sociológicas da tecnologia. sócio-técnica. 

Inovação tecnológica: definição e perspectivas; conceitos e propriedades da tecnologia, o 

processo de inovação tecnológica: conceito, fases e gerenciamento - criação e disseminação 

de tecnologia; adoção, implementação e disseminação da tecnologia, trabalho criativo, 

contexto da mudança, processos decisórios; formulação de estratégias. Robótica e 

automação 

 

Bibliografia Básica: 

DRUCKER, Peter Ferdinand. . Inovação e espírito empreendedor: prática e princípios. São 

Paulo: Pioneira, 2002. 378 p. 

MATTOS, João Roberto L; GUIMARÃES, Leonam dos Santos. Gestão da tecnologia e da 

inovação: uma abordagem prática . São Paulo, SP: Saraiva, 2005. 278 p. 

CAPALDO AMARAL, DANIEL. GERENCIAMENTO Ágil de Projetos - Aplicação Em Produtos 

Inovadores. SARAIVA 

 

Bibliografia Complemenatar: 

CARRETEIRO, P., R. (01/2009). Série Gestão Estratégica - Inovação Tecnológica - Como 

Garantir a Modernidade do Negócio. [Minha Biblioteca]. Retirado 

de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2262-8/ 

ANDREASSI, T. (03/2012). Gestão da Inovação Tecnológica, 1st edição. [Minha 

Biblioteca]. Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522108404/ 

REIS, dos, D. R. (01/2008). Gestão da Inovação Tecnológica, 2nd edição. [Minha 

Biblioteca]. Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520452141/ 

FILHO, F., LUIZ, F. (07/2013). Gestão da inovação : teoria e prática para implantação. 

[Minha Biblioteca]. Retirado 

de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522480661/ 



 

FIGUEIREDO, N., P. (05/2015). Gestão da Inovação - Conceitos, Métricas e Experiências 

de Empresas no Brasil, 2ª edição. [Minha Biblioteca]. Retirado 

de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2920-7/ 

 

Componente Curricular: Projeto de Obras Civis 

Carga horária: 60 h 

Ementa: A construção civil como setor econômico; as empresas de construção civil; cadeia 

produtiva da indústria da construção; contratação de obras civis e regimes de execução de 

obras; contabilidade básica e imobiliária; sistemas de financiamento; planejamento 

estratégico; marketing; gestão de recursos humanos 

 

Bibliografia Básica:  

MATTOS, A. D. Planejamento e controle de obras. Editora PINI, 2010. 

PORTUGAL, Marco Antonio. Como gerenciar projetos de construção civil: do orçamento à 

entrega da obra. Rio de Janeiro, RJ: Brasport, 2017. 140 p. ISBN 9788574528151 

BERNARDES, M. M. E B. Planejamento e controle da produção para empresas de 

construção civil. Rio de Janeiro/RJ: Livros Técnicos e Científicos, 2003. 

 

Bibliografia Complementar: 

Trentim, Henrique, M. (03/2015). Manual do MS-PROJECT 2013 e Melhores Práticas do 

PMI®. [Minha Biblioteca]. Retirado 

de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522497539/  

PINHEIRO, Bragança, A.C.D. F., CRIVELARO, Marcos. (06/2014). Tecnologia de Obras e 

Infraestrutura, 1st edição. [Minha Biblioteca]. Retirado de 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536518800/ 

PINHEIRO, Bragança, A.C.D. F., CRIVELARO, Marcos. (06/2014). Planejamento e Custos 

de Obras, 1st edição. [Minha Biblioteca]. Retirado de 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536518763/ 

Trentim, , M.H. (08/2014). Gerenciamento de Projetos: Guia para as Certificações CAPM® e 

PMP®, 2ª edição. [Minha Biblioteca]. Retirado 

de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522490639/  



 

BORGES, Alberto de Campos. Prática das pequenas construções. 9. ed. São Paulo: Blucher, 

2009. 2 v. ISBN 9788521204817 

 

Componente Curricular: Disciplina Optativa I 

Carga Horária: 60 h 

 

Bibliografia Básica: 

Bibliografia básica depende da disciplina eletiva indicada na lista de disciplinas Optativas 

 

Bibliografia Complementar: 

Bibliografia básica dependa da disciplina eletiva indicada na lista de disciplinas Optativas 

 

Componente Curricular: Projeto Integrado de Engenharia I 

Carga horária: 30 h 

Ementa: Normas para pesquisa bibliográfica. Norma para a redação de relatórios de 

pesquisa – redação final do relatório de pesquisa para o TCC; Apresentação dos dados sob 

forma de dados / tabelas – Discussão dos dados. Definição do tema do TCC e definição do 

cronograma de execução do TCC. 

 

Bibliografia Básica: 

KÖCHE, José Carlos. Fundamentos de Metodologia Científica: teoria da ciência e 

prática da pesquisa. 26. ed. Petrópolis: Vozes, 2002. 182 p. 

MARCONI, M.A.; LAKATOS, E.M. Metodologia do Trabalho Científico - Procedimentos 

Básicos, Pesquisa Bibliográfica, Projeto e Relatório, Publicações e Trabalhos Científicos. 

7a Ed., São Paulo, Ed. Atlas, 2008. 

SALOMON, Décio Vieira. Como fazer uma monografia: elementos de metodologia do 

trabalho científico.  Belo Horizonte: Instituto de Psicologia da Universidade Católica, 1971. 

 

Bibliografia Complementar: 



 

HÚHNE, L. M. GARCIA, A. M. et alii. Metodologia científica: caderno de textos e técnicas. 

Rio de Janeiro: Agir, 1990. 

LIMA, Carlos Henrique da Rocha. Gramática Normativa da Língua Portuguesa. Rio de 

Janeiro. Ed. José Olympio. 

CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino; SILVA, Roberto da. Metodologia científica. 6. 

ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 162 p. 

DEMO, Pedro. Metodologia científica em ciências sociais. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1995. 

293 p. 

SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. São Paulo: 

Cortez, 2008. 304 p.  

 

10º período 

Componente Curricular: Construção de Estradas 

Carga horária: 60 h 

Ementa: Estudos geotécnicos. Caracterização dos materiais das camadas dos pavimentos. 

Construções das superestruturas das rodovias e ferrovias. Métodos empíricos e 

mecanísticos de dimensionamento de pavimentos 

 

Bibliografia Básica:  

ANTAS, Paulo Mendes et al. Estradas: projeto geométrico e de terraplenagem. Rio de 

Janeiro: Interciência, 2010. 264 p. ISBN 9788571932340. 

"SUZUKI, Carlos Yukio; AZEVEDO, Angela Martins; KABBACH JÚNIOR, Felipe Issa.  

Drenagem subsuperficial de pavimentos: conceitos e dimensionamento. São Paulo: Oficina 

de Textos, 2013. 240 p. ISBN 9788579750755." 

PIMENTA, Carlos R. T et al. Projeto geométrico de rodovias. 1. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2017. 327 p. ISBN 97898535286212. 

Bibliografia Complementar: 

BAUER, Luiz Alfredo Falcão. Materiais de construção. 5. ed. São Paulo, Livros Técnicos e 

Científicos, 1994. - v.1 e v.2 

VELLOSO, Dirceu de Alencar,; LOPES, Francisco de Rezende. Fundações. 2. ed. São 

Paulo: Oficina de textos, 2011. v. 1 



 

FRAENKEL, Benjamim B. Engenharia rodoviária. Rio de Janeiro: Guanabara Dois, 1980. 

 ORTIGÃO, J. A .R. Introdução à mecânica dos solos dos estados críticos. Rio de Janeiro: 

Livro Técnico, 1993. 

 REBELLO, Yopanan Conrado Pereira. Fundações: guia prático de projeto, execução e 

dimensionamento. São Paulo: Zigurate, 2008. . 

 

Componente Curricular: Pontes 

Carga horária: 90 h 

Ementa: Conceituação, Evolução Histórica das Pontes, Principais. Sistemas Estruturais e 

Construtivos. Elementos para Elaboração de Projeto de Pontes e Viadutos. Projeto de 

Bueiros e Galerias. Projeto da Superestrutura de Pontes e Viadutos de Concreto Armado 

com Vigas Retas. Esforços na Meso (Pilares e Encontros) e Infraestrutura, Aparelhos de 

Apoio. 

Projeto de Pontes com Vigas Tipo I Pré-Moldadas. Projeto de Pontes com Seção Celular e 

Tabuleiro Curvo. Projeto de Pontes Mistas Aço-Concreto. Fundamentos do Projeto de Pontes 

Estaiadas. 

 

Bibliografia Básica:  

5  - ROCHA, Aderson Moreira da. Novo curso prático de concreto armado. 15.ed Rio de 

Janeiro: Científica, 1982. 

CLÍMACO, João Carlos Teatini de Souza. Estruturas de concreto armado: fundamentos de 

projeto, dimensionamento e verificação. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier; Brasília, DF: Ed. 

UnB, c 2016. 439 p. ISBN 9788535285765. 

3  - HIBBELER, R. C. Mecânica: estática. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, c 1999. 

 

Bibliografia Complementar: 

NETO, P., Egydio. (11/2017). Caderno de Receitas de Concreto Armado - Vol. 3 - Lajes. 

[Minha Biblioteca]. Retirado de 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521634652/  

NEVILLE, M., A. (2016-01-01). Propriedades do Concreto, 5th edição. [Minha Biblioteca]. 

Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582603666/  



 

NEVILLE, M., A. (06/2013). Tecnologia do Concreto, 2nd edição. [Minha Biblioteca]. 

Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582600726/ 

BEER, P., F., DEWOLF, T., J., JR., J., Russel, E., F., M. D. (01/2013). Estática e Mecânica 

dos Materiais, 1st edição. [Minha Biblioteca]. Retirado de 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580551655/ 

PINHEIRO, Bragança, A.C.D. F., CRIVELARO, Marcos. (09/2016). Fundamentos de 

Resistência dos Materiais. [Minha Biblioteca]. Retirado de 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521632627/ 

 

Componente Curricular: Estruturas Especiais 

Carga horária: 60 h 

Ementa: Introdução. Principais tipos de estruturas especiais. Vigas curvas. Lajes: Circulares, 

Coroacirculares, 

Triangulares. Nervuradas e Cogumelo. Cisternas, Piscinas e Reservatórios de água 

elevados. Muros e Cais de arrimo. 

 

Bibliografia Básica:  

FAKURY, Ricardo Hallal; SILVA, Ana Lydia Reis de Castro e; CALDAS, Rodrigo Barreto. 

Dimensionamento de elementos estruturais de aço e mistos de aço e concreto. São Paulo, 

SP: Pearson Education do Brasil, 2017. 496 p. ISBN 9788543001128. 

CLÍMACO, João Carlos Teatini de Souza. Estruturas de concreto armado: fundamentos de 

projeto, dimensionamento e verificação. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier; Brasília, DF: Ed. 

UnB, c 2016. 439 p. ISBN 9788535285765. 

LEONHARDT, Fritz. Construções de concreto. Rio de Janeiro: Interciência, 2013. 6 v. ISBN 

9788571933378 (v. 6). 

 

Bibliografia Complementar: 

NETO, P., Egydio. (11/2017). Caderno de Receitas de Concreto Armado - Vol. 3 - Lajes. 

[Minha Biblioteca]. Retirado de 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521634652/  

NEVILLE, M., A. (2016-01-01). Propriedades do Concreto, 5th edição. [Minha Biblioteca]. 

Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582603666/  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580551655/


 

NEVILLE, M., A. (06/2013). Tecnologia do Concreto, 2nd edição. [Minha Biblioteca]. 

Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582600726/ 

BEER, P., F., DEWOLF, T., J., JR., J., Russel, E., F., M. D. (01/2013). Estática e Mecânica 

dos Materiais, 1st edição. [Minha Biblioteca]. Retirado de 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580551655/ 

PINHEIRO, Bragança, A.C.D. F., CRIVELARO, Marcos. (09/2016). Fundamentos de 

Resistência dos Materiais. [Minha Biblioteca]. Retirado de 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521632627/ 

 

Componente Curricular: Tópicos Especiais na Construção Civil 

Carga horária: 60 h 

Ementa: Temas sobre a Construção Civil, com foco nos Tópicos de Produtividade. A 

Construção Civil é um Negócio. O Engenheiro. O Administrador/Gerente. A Gestão da 

Construção Civil. A Evolução, Perdas e Ganhos em Tecnologia. Busca da Produtividade. 

Obra enxuta. Lean Construction. PMI e PMP. PMBook 

 

Bibliografia Básica: 

Project Management Institute. Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos: guia 

Pmbok® - 5ª Ed. saraiva, 2014. 

PORTUGAL, Marco Antonio. Como gerenciar projetos de construção civil: do orçamento à 

entrega da obra. Rio de Janeiro, RJ: Brasport, 2017. 140 p. ISBN 9788574528151 

THOMAZ, E. Tecnologia, gerenciamento e qualidade na construção. Pini, 2011. 

 

Bibliografia Complementar: 

Trentim, , M.H. (08/2014). Gerenciamento de Projetos: Guia para as Certificações CAPM® e 

PMP®, 2ª edição. [Minha Biblioteca]. Retirado de 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522490639/ 

MATTOS, A. D. Planejamento e controle de obras. Editora PINI, 2010. 

PINHEIRO, Bragança, A.C.D. F., CRIVELARO, Marcos. (06/2014). Planejamento e Custos 

de Obras, 1st edição. [Minha Biblioteca]. Retirado 

de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536518763/  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580551655/


 

SALGADO, Pereira, J. C. (06/2014). Estruturas na Construção Civil, 1st edição. [Minha 

Biblioteca]. Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536518671/  

PINHEIRO, Bragança, A.C.D. F., CRIVELARO, Marcos. (06/2014). Qualidade na Construção 

Civil, 1st edição. [Minha Biblioteca]. Retirado 

de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536518787/ 

 

Componente curricular: Projeto Integrado em Engenharia II. 

Carga horária: 30 h 

Ementa: Concepção de projeto de pesquisa e suas partes. Apresentação um projeto de 

pesquisa. Orientação à elaboração e desenvolvimento do projeto de pesquisa conforme as 

modalidades definidas para o curso de Engenharia Civil. 

 

Bibliografia Básica:  

BARROS, A. J. P de e LEHFELD, N. A. de S. Fundamentos de metodologia científica. 

São Paulo: McGraw  Hill, 1986. 

ECO, Umberto. Como se faz uma tese. 15ª ed. São Paulo: Perspectiva, 2000. 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia científica. 3ª ed. São 

Paulo: Atlas, 2000. 

 

Bibliografia Complementar:  

KÖCHE, José Carlos. Fundamentos de Metodologia Científica: teoria da ciência e 

prática da pesquisa. 26. ed. Petrópolis: Vozes, 2002. 182 p. 

CONTANDRIOPOULOS, André-Pierre et alii. Saber preparar uma pesquisa. São Paulo: 

HUCITEC/ABRASCO, 1999 

RUIZ, João Álvaro. Metodologia científica : guia para eficiência nos estudos. 4. ed. São 

Paulo: Atlas, 1996. 177 p. 

CERVO, Amado Luiz. Metodologia científica: para uso dos estudantes universitários. 

3.ed. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1983. 249 p. 

MARCONI, M.A.; LAKATOS, E.M. Metodologia do Trabalho Científico - Procedimentos 

Básicos, Pesquisa Bibliográfica, Projeto e Relatório, Publicações e Trabalhos 

Científicos. 7a Ed., São Paulo, Ed. Atlas, 2008. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536518787/


 

 

Componente Curricular: Disciplina Optativa II 

Carga Horária: 60 h 

Ementa: Ementa dependa da disciplina eletiva indicada na lista de disciplinas Optativa 

 

Bibliografia Básica:  

Bibliografia básica dependa da disciplina eletiva indicada na lista de disciplinas Optativa 

 

Bibliografia Complementar: 

Bibliografia básica ddependa da disciplina eletiva indicada na lista de disciplinas eletivas 

 

Componentes Curriculares Optativas: 

Disciplina:- Empreendedorismo  

 Carga Horária:-60 h 

Planejamento da Disciplina 

Ementa: Empreendedorismo e empreendedor. Perfil do empreendedor. Habilidades do 

empreendedor. Qualidades do empreendedor. A constituição de empreendimentos: aspectos 

estratégicos, gerenciais e operacionais. Empreendedorismo frente à gestão de pessoas e 

das organizações. O plano de Negócios. Perspectiva Financeira, Estratégica e 

Mercadológica. Fontes de Investimento e Financiamento. Atividades empreendedoras 

 

Bibliografia Básica:  

BERNARDI,. L.. A.. Manual de Empreendedorismo e Gestão: Fundamentos, Estratégias 

e 

Dinâmicas. 1ª ed. Atlas 2003. 

DORNELAS, J. C. A. Empreendedorismo - Transformando  Idéias em  Negócios. Ed. 

Campus, 2008. 

G.NEUMANN, CLÓVIS. Gestão de Sistemas de Produção e Operações - Produtividade, 

Lucratividade e Competitividade. Elsevier – Campus. 



 

 

Bibliografia Complementar: 

MARIANO, Holanda, S. R., MAYER, Feder, V. (12/2010). Empreendedorismo - 

Fundamentos e Técnicas para Criatividade. [Minha Biblioteca]. Retirado 

de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-1967-3/ 

BESSANT, John, TIDD, Joe. (01/2009). Inovação e Empreendedorismo - Adminsitração. 

[Minha Biblioteca]. Retirado 

de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577805112/ 

LENZI, César, F. (07/2009). A Nova Geração de Empreendedores : guia para elaboração 

de um plano de negócios. [Minha Biblioteca]. Retirado 

de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522470358/ 

 

Componente Curricular: Concreto Protendido 

Carga horária: 60 h 

Ementa: Fundamentos do Concreto Protendido. Evolução do Concreto Protendido na 

Construção Civil. Concreto Protendido 

na Construção Pesada e na Construção Civil Imobiliária. Armação Passiva e Ativa. Estudos 

Comparativos (vantagens e desvantagens) entre o Concreto Armado e o Concreto 

Protendido. Industrias de Pré-Fabricados e Pré-Moldados em Concreto Protendido. 

Equipamentos, Cabos de Aço e Bainhas Utilizados para a Protensão das Estruturas de 

Concreto Protendido. Pisos Industriais em Concreto Protendido. Lajes Alveolares. Lajes 

Nervuradas Protendidas. Método Construtivo de Acordo com as Forças de Protensão. Os 

Estados Limites nas Peças Protendidas. Perda de Força de Protensão. 

 

Bibliografia Básica: 

CLÍMACO, João Carlos Teatini de Souza. Estruturas de concreto armado: fundamentos de 

projeto, dimensionamento e verificação. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier; Brasília, DF: Ed. 

UnB, c 2016. 439 p. ISBN 9788535285765. 

LEONHARDT, Fritz. Construções de concreto. Rio de Janeiro: Interciência, 2013. 6 v. ISBN 

9788571933378 (v. 6). 

LEONHARDT, Fritz. Construções de concreto. Rio de Janeiro: Interciência, 2007. 6 v. ISBN 

9788571931688 (v.2). 

 



 

Bibliografia Complementar: 

GUERRIN, A. LAUAND, C. Tratado de concreto armado. São Paulo, Hemus, 2002. Volume 

III 

NETO, P., Egydio. (11/2017). Caderno de Receitas de Concreto Armado - Vol. Vigas. [Minha 

Biblioteca]. Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521634690/  

PINTO, Carlos de Sousa. Curso básico de mecânica dos solos com exercícios resolvidos. 

Oficina de Textos, 2006. 

Onishi, P.B.F.|. M. (2017-10-01). Introdução à engenharia de estruturas de concreto, 1st 

edição. [Minha Biblioteca]. Retirado 

de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522127771/  

LEET, M., K., UANG, M., C., GILBERT, M., A. (01/2009). Fundamentos da Análise Estrutural, 

3rd edição. [Minha Biblioteca]. Retirado 

de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788563308344/ 

 

Componente Curricular: Inglês Instrumental 

Carga horária: 60 h 

Ementa: Leitura e compreensão de textos, noções de estratégias de leitura (Skimming, 

Scanning), palavras Cognatas formação de palavras (sufixos e prefixos). Vocabulário 

culturalmente essencial e aspectos gramaticais básicos e freqüentemente utilizados: 

Pronomes interrogativos, vocabulário (partes do corpo, comida e bebida, aparência, roupas, 

ocupações, família, nacionalidades). Leitura e interpretação de textos técnicos de 

Engenharia Elétrica. Termos e expressões comumente utilizadas em Engenharia Elétrica, 

em eletrônica e informática. Unidades de medida imperiais e sua conversão ao sistema 

métrico. Números e cifras monetárias. Operações matemáticas. Abreviaturas e acrônimos. 

 

Bibliografia Básica:  

SWAN, Michael. Practical english usage. 3. ed. Oxford: Oxford University Press, 2005. xxiv, 

658 p. 

MURPHY, Raymond. English grammar in use: a self-study reference and practice book 

for intermediate students. 2nd Ed. Cambridge University Press, 1994 

PARKER, John. Password: English dictionary for speakers of Portuguese. 2. ed. São 

Paulo: Martins Fontes, 1998. 

 



 

Bibliografia Complementar: 

HALLIDAY et alii. As Ciências Lingüísticas e o Ensino de Línguas. Petrópolis: Vozes, 

1998. 

THOMSON, A . J.; MARTINET, André V. A practical english grammar. 4. th. Oxford: Oxford 

University Press, 1986. 383 p.  

REDSTON, Chris; CUNNINGHAM, Gillie. Face2face: intermediate student's book . New 

York: Cambridge University Press, 2006. 160 p 

GALANTE T. & POW, E. Inglês para Processamento de Dados. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 

1996. 

MCCARTHY, Michael.  English Vocabulary in Use.  New York: Cambridge University Press, 

1995. 

 

Gerenciamento de Projetos  

Carga Horária:-60 h 

Ementa: A natureza de um projeto. Definição do problema. Etapas, Áreas de Gerenciamento 

e Objetivos do projeto. Stakeholders. Concepção de um projeto. Planejamento de um projeto. 

Análise econômica de Projetos. Ferramentas de planejamento e controle. Gestão e controle 

de um projeto. Project Finance. 

 

Bibliografia Básica: 

DINSMORE, Paul et all. Projetos Brasileiros: Casos Reais de Gerenciamento. Rio de 

Janeiro: Brasport, 2007. 

KEELING, Ralph. Gestão de projetos: uma abordagem global. São Paulo: Saraiva, 2002. 

xviii, 293 p.  

XAVIER, Carlos Magno da Silva. Gerenciamento de projetos: como definir e controlar o 

escopo do projeto. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. 176 p. 

 

Bibliografia Complementar: 

CAVALCANTI, P., F. R., SILVEIRA, N., J. A. (03/2016). Fundamentos de Gestão de 

Projetos. [Minha Biblioteca]. Retirado 

de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597005622/ 



 

WARBURTON, Roger. (06/2012). Gestão de projetos - série fundamentos. [Minha 

Biblioteca]. Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502180109/ 

BREMER, Carlos, CARRASCO, Gilberto, GEROLAMO, Cecílio, M., CARPES, Zenkner, N. P. 

(03/2017). Gestão de Projetos - Uma Jornada Empreendedora da Prática à Teoria. 

[Minha Biblioteca]. Retirado 

de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597011517/ 

MOLINARI, Leonardo. (06/2010). Gestão de Projetos - Teoria, Técnicas e Práticas, 1st 

edição. [Minha Biblioteca]. Retirado 

de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536517827/ 

Jr., R., Roque, Carvalho, , M.M.D. (06/2015). Fundamentos em Gestão de Projetos: 

Construindo Competências para Gerenciar Projetos, 4ª edição. [Minha Biblioteca]. 

Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522498895/ 

 

Componente Curricular: Fontes Alternativas de Energia 

Carga horária: 60 h 

Ementa: Cenário Energético Brasileiro. Gerenciamento pelo lado da demanda. Tarifação e 

fator de potência. Uso eficiente de motores elétricos. Uso eficiente da iluminação elétrica. 

Uso eficiente de transformadores. Uso eficiente de sistemas térmicos. Qualidade de Energia. 

Roteiro para medição e auditoria energética. Fontes Alternativas de Energia. 

 

Bibliografia Básica:  

JANNUZZI, Gilberto de Martino. Políticas públicas para eficiência energética e energia 

renovável no novo contexto de mercado : uma análise da experiência recente dos EUA 

e do Brasil. São Paulo: Autores Associados, 2000. 116 p. 

MARQUES, Milton César Silva (Coord.). Eficiência energética: teoria & prática. 1. ed. 

Itajubá, MG: FUPAI, 2007. 224 p. 

CREDER, Hélio. Instalações de ar condicionado. 6.ed Rio de Janeiro: Livro Técnico, 2004. 

 

Bibliografia Complementar: 

VARGAS, Ricardo Viana.  Gerenciamento de projetos:   estabelecendo diferenciais 

competitivos . 7. ed.  Rio de Janeiro:  Brasport,  2009. 236 p.  ISBN 9788574522999 



 

CARRETEIRO, RONALD. Inovação Tecnológica - Como Garantir a Modernidade do 

Negócio - Col. Gestão Estratégica. Editora LTC.  

LEÃO, Ruth Pastôra Saraiva; SAMPAIO, Raimundo Furtado; ANTUNES, Fernando Luiz 

Marcelo. Harmônicos em Sistemas Elétricos. Rio de Janeiro: Campus, 2014. 354 p.  

TACHIZAWA, Takeshy. Gestão ambiental e responsabilidade social corporativa: 

estratégias de negócios focadas na realidade brasileira. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

HINRICHS, Roger A. Energia e meio ambiente. São Paulo: Thomson, c2004. 543 p. 

 

 

Componente Curricular: Gestão e Inovação Tecnológica 

Carga horária: 60 h 

Ementa: História da tecnologia. Abordagens sociológicas da tecnologia. sócio-técnica. 

Inovação tecnológica: definição e perspectivas; conceitos e propriedades da tecnologia, o 

processo de inovação tecnológica: conceito, fases e gerenciamento - criação e disseminação 

de tecnologia; adoção, implementação e disseminação da tecnologia, trabalho criativo, 

contexto da mudança, processos decisórios; formulação de estratégias. Robótica e 

automação 

 

Bibliografia Básica:  

DRUCKER, Peter Ferdinand. . Inovação e espírito empreendedor: prática e princípios. 

São Paulo: Pioneira, 2002. 378 p. 

MATTOS, João Roberto L; GUIMARÃES, Leonam dos Santos. Gestão da tecnologia e da 

inovação: uma abordagem prática . São Paulo, SP: Saraiva, 2005. 278 p. 

CAPALDO AMARAL, DANIEL. GERENCIAMENTO Ágil de Projetos - Aplicação Em 

Produtos Inovadores. SARAIVA 

 

Bibliografia Complementar: 

CARRETEIRO, RONALD. Inovação Tecnológica - Como Garantir a Modernidade do 

Negócio - Col. Gestão Estratégica. Editora LTC. 

ROZENFELD et al. Gestão de desenvolvimento de produtos: uma referência para a 

melhoria do processo. São Paulo: Saraiva, 2006. 



 

CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. 7. ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2004. 

CHIAVENATO, Idalberto. Administração: teoria, processo e prática. 3. ed. São Paulo: 

McGraw-Hill, 2000.  

BORZANI Walter [et. al.]. Biotecnología Industrial: Fundamentos. São Paulo. Blücher, 

2008. 

 

 

Componente Curricular: Computação Gráfica 

Carga horária: 60 h 

Ementa: Introdução. Transformações Geométricas em 2D e 3D. Conceitos Sobre 

Visualização 3D. Fundamentos de cor.  Realidade Virtual e Aumentada. 

 

Bibliografia Básica:  

FOLEY, James D.; VAN DAM, Andries; FEINER, Steven K. Computer graphics: principles 

and practice. 2. ed. Boston: Addison-Wesley, 1996. (reimp., 1997) 

GOMES, Jonas; VELHO, Luiz. Computação gráfica: imagem. Rio de Janeiro: Impa, 1994. 

HEARN, Donald; BAKER, M. Pauline. Computer graphics. 2nd ed. New Jersey: Prentice 

Hall, 1997. 

 

Bibliografia Complementar:  

ANTON, H e RORRES, C, Álgebra Linear com aplicações. Porto alegre Editoral Bookman, 

2001. 

AZEVEDO, Eduardo; CONCI, Aura. Computação gráfica: teoria e prática. Rio de Janeiro: 

Elsevier, c2003. 336p. ISBN 8535212533 

DEITEL, P, J. e Deitel, H. M. Java como programar. Editora Pearson Prentice Hall. 2005. 

LAFORE, Robert. Estruturas de dados & algoritmos em Java. Rio de Janeiro: Ciência 

Moderna, 2004. xxvi,702 p. : ISBN 8573933755  

VELHO, L.; GOMES, J. Sistemas gráficos 3D. Rio de Janeiro: Impa, 2001. 



 

 

Componente Curricular: Introdução ao Estudo de Libras  

Carga horária: 30 h 

Ementa: Libras no universo das línguas naturais.  Libras e Língua Portuguesa. A Libras no  

contexto histórico- cultural e educacional dos portadores de necessidades especiais 

auditivas. Noções básicas da gramática de Libras. Vocabulário básico visando a interação 

escolar. A inclusão/inserção dos portadores de necessidades especiais auditivas nos 

contextos de salas de aulas de comunidades de ouvintes. 

 

Bibliografia Básica:  

MANTOAN, M. T. E. Inclusão escolar – o que é? Por quê? Como fazer? São Paulo: 

Moderna, 2005. 

SOUZA, Tanya Amara Felipe. Libras em contexto: curso básico : livro do estudante . 9. 

ed. Brasília, DF: WalPrint Gráfica e Editora, 2009. 187 p.  

SALLES, H. M. M. L.  Ensino de Língua Portuguesa para surdos: caminhos para a 

prática pedagógica. Brasília: MEC, 2004. 

  

Bibliografia Complementar:  

SÁ, N. R. L. Cultura, poder e educação de surdos. São Paulo: Paulinas, 2006. 

DÓRIA, A. R. F. Compêndio de educação da criança surda-muda. Rio de Janeiro [s.n.], 

1954. 

GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna : aprenda a escrever, aprendendo 

a pensar. 3. ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas 

QUADROS, R. M. O tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais e língua 

portuguesa. Brasília: MEC, 2004. 

QUADROS, de, R. M. (04/2011). Educação de Surdos. [Minha Biblioteca]. Retirado de 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536316581/. 

 

Componente Curricular: Gestão da Qualidade  

Carga Horária:-60 h 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536316581/


 

Ementa: Qualidade nas organizações. Discursos sobre a qualidade. Ferramentas e técnicas 

da qualidade. Certificação da qualidade. Prêmios da qualidade. O lado humano da qualidade 

 

Bibliografia Básica: 

BATEMAN, Thomas S. Administração: novo cenário competitivo. 2. ed. São Paulo: Atlas, 

2004.  

JURAN, J. M. A qualidade desde o projeto: novos passos para o planejamento da qualidade 

em produtos e serviços. São Paulo: Pioneira, Cengage Learning, 2011. 551 p.   

CERQUEIRA NETO, Edgard Pedreira de. Gestão da qualidade: princípios e métodos. 3. ed. 

São Paulo: Pioneira, 1993. 156 p. 

 

Bibliografia Complementar: 

Paladini, , E.P. (05/2012). Gestão da Qualidade: Teoria e Prática, 3ª edição. [Minha 

Biblioteca]. Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522494644/ 

Oliveira, O. J. (10/2012). Gestão da Qualidade - Tópicos Avançados, 1st edição. [Minha 

Biblioteca]. Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522113897/ 

JURAN, M., J., DeFEO, A., J. (01/01/2015). Fundamentos da Qualidade para Líderes, 1st 

edição. [Minha Biblioteca]. Retirado de 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582603468/  

Paladini, Pacheco, E. (10/2009). Gestão estratégica da qualidade: princípios, métodos e 

processos, 2ª edição. [Minha Biblioteca]. Retirado de 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522483808/ 

TOLEDO, de, J. C., BORRÁS, Aires, M. Á., MERGULHÃO, Coser, R., MENDES, Henriqu, G. 

(12/2012). Qualidade - Gestão e Métodos. [Minha Biblioteca]. Retirado de 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2195-9/  

 

Componente Curricular: Engenharia de Processos e Produtos 

Carga Horária:-60 h 

Ementa: Introdução a Elementos de Máquinas. Introdução aos processos de fabricação 

mecânica. Processos de fundição (em areia, em moldes permanentes, etc.). Processos de 

conformação plástica (laminação, extrusão, trefilação, estampagem e corte, forjamento). 

Processos de usinagem (torneamento, fresamento, perfuração, etc). Processos de 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522494644/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522113897/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582603468/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522483808/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2195-9/


 

metalurgia do pó. Processos de tratamento térmico. Processos de tratamento superficiais. 

Processos de soldagem. 

 

Bibliografia Básica: 

SHIGLEY, Joseph Edward. Elementos de máquinas. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e 

Científicos, 1984. 

CHIAVERINI, Vicente. Tecnologia mecânica. 2. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 1986. v. 

FERRARESI, Dino,. Usinagem dos metais. São Paulo: Edgard Blücher, 1970. v.  
 

Bibliografia Complementar: 

MELCONIAN, Sarkis. (06/2015). Fundamentos de Elementos de Máquinas - Transmissões, 

Fixações e Amortecimento, 1st edição. [Minha Biblioteca]. Retirado de 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536518558/ 

COLLINS, A., J., BUSBY, R., H., STAAB, Hans, G. (04/2006). Projeto Mecânico de 

Elementos de Máquinas. [Minha Biblioteca]. Retirado de 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-1935-2/ 
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ANEXO I 

PORTARIA 544 DE 16 DE JUNHO DE 2020 – MEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 
Publicado em: 17/06/2020 | Edição: 114 | Seção: 1 | Página: 62 
Órgão: Ministério da Educação/Gabinete do Ministro 

PORTARIA Nº 544, DE 16 DE JUNHO DE 2020 
Dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto 
durar a situação de pandemia do novo coronavírus - Covid-19, e revoga as Portarias MEC 
nº 343, de 17 de março de 2020, nº 345, de 19 de março de 2020, e nº 473, de 12 de 
maio de 2020. 
O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, 
parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, e considerando o art. 9º, incisos II e VII, da 
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e o art. 2º do Decreto nº 9.235, de 15 de 
dezembro de 2017, resolve: 
Art. 1º Autorizar, em caráter excepcional, a substituição das disciplinas presenciais, em 
cursos regularmente autorizados, por atividades letivas que utilizem recursos 
educacionais digitais, tecnologias de informação e comunicação ou outros meios 
convencionais, por instituição de educação superior integrante do sistema federal de 
ensino, de que trata o art. 2º do Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017. 
§ 1º O período de autorização de que trata o caput se estende até 31 de dezembro de 
2020. 
§ 2º Será de responsabilidade das instituições a definição dos componentes curriculares 
que serão substituídos, a disponibilização de recursos aos alunos que permitam o 
acompanhamento das atividades letivas ofertadas, bem como a realização de avaliações 
durante o período da autorização de que trata o caput. 
§ 3º No que se refere às práticas profissionais de estágios ou às práticas que exijam 
laboratórios especializados, a aplicação da substituição de que trata o caput deve 
obedecer às Diretrizes Nacionais Curriculares aprovadas pelo Conselho Nacional de 
Educação - CNE, ficando vedada a substituição daqueles cursos que não estejam 
disciplinados pelo CNE. 
§ 4º A aplicação da substituição de práticas profissionais ou de práticas que exijam 
laboratórios especializados, de que trata o § 3º, deve constar de planos de trabalhos 
específicos, aprovados, no âmbito institucional, pelos colegiados de cursos e apensados 
ao projeto pedagógico do curso. 
§ 5º Especificamente para o curso de Medicina, fica autorizada a substituição de que 
trata o caput apenas às disciplinas teórico-cognitivas do primeiro ao quarto ano do curso 
e ao internato, conforme disciplinado pelo CNE. 
§ 6º As instituições deverão comunicar ao Ministério da Educação - MEC a opção pela 
substituição de atividades letivas, mediante ofício, em até quinze dias após o início 
destas. 
Art. 2º Alternativamente à autorização de que trata o art. 1º, as instituições de educação 
superior poderão suspender as atividades acadêmicas presenciais pelo mesmo prazo. 



 

§ 1º As atividades acadêmicas suspensas deverão ser integralmente repostas, para fins 
de cumprimento da carga horária dos cursos, conforme estabelecido na legislação em 
vigor. 
§ 2º As instituições poderão, ainda, alterar o calendário de férias, desde que cumpram a 
carga horária dos cursos, consoante estabelecido na legislação em vigor. 
Art. 3º Ficam revogadas: 
I - a Portaria MEC nº 343, de 17 de março de 2020; 
II - a Portaria MEC nº 345, de 19 de março de 2020; e 
III - a Portaria MEC nº 473, de 12 de maio de 2020. 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

ABRAHAM WEINTRAUB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II – ATA DE REUNIÃO DO NDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
UNIVERSIDADEDEVASSOURAS–CAMPUSMARICÁ 

PRÓ-REITORIA DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICA E EXATAS 

1 Ata da Reunião do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Engenharia Civil(Campus Maricá) 

 
No dia vinte e seis do mês de junho de dois mil e vinte, às dezessete horas, reuniu-se na sala de reuniões 

remota,Zoom Meeting,aplicativo utilizado em função da Pandemia, o Núcleo Docente Estruturante (NDE)do 

Curso de Engenharia Civil(Campus Maricá), sendo presidido pelo professor Enilson Salino Braga e com a 

presença dos seguintes membros, Docentes: Carlos Vitor de Alencar Carvalho,  Gustavo José da Costa Gomes; 

José Thomaz de Carvalho e Marcelle Brandão de Carvalho. Inicialmente, foi perguntado aos membros se haveria 

algum assunto da pauta a ser apresentado prioritariamente. Mantida a sequência proposta na pauta da ata, foi 

dado início aos trabalhos. Assunto único: Alteração das atividades práticas por metodologias remotas de 

acordo com a Portaria n 544 de 16 de junho de 2020. O coordenador do curso, professor Enilson Salino 

Braga, informou ao NDE no que se refere as práticas profissionais de estágio e as atividades que exijam 

laboratórios especializados. Após discussão deliberou por substituição das aulas presenciais por aulas remotas 

enquanto durar a situação da pandemia do novo coronavírus, incluindo todas as disciplinas de cunho teórico 

cognitivo e cunho prático. Como possibilidades de estratégias didáticas e metodológicas voltadas para o ensino 

remoto com vistas aos conteúdos práticos, o NDE sugere e norteia possibilidades aos professores: Seminários; 

Simulações; Demonstração das práticas remotamente; Vídeo aulas; Uso de softwares; Sugestão de trabalhos 

individuais com uso de recursos alternativos que possam ser feitos pelo aluno em sua residência sem riscos; 

Transmissão remota da aula prática de dentro do laboratório com a presença somente do professor respeitando 

as regras sanitárias; Permissão da saída de equipamentos específicos para produção de aulas práticas assistidas 

realizadas pelo professor remotamente. Fica a cargo do professor a elaboração do cronograma e sua implantação 

das disciplinas de cunho prático utilizando as metodologias aqui listadas e outras que porventura enquadra-se 

na necessidade de ministrar o conteúdo prático. Os professores dos conteúdos práticos serão instruídos pela 

coordenação.  
Eu, Enilson Salino Braga, Presidente do Núcleo Docente Estruturante, lavrei a presente ata assinada por mim 

e pelos demais membros.  

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III – ATA DE REUNIÃO DO COLEGIADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
PRÓ REITORIA DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS E EXATAS 

CURSO DE ENGENHARIA CIVIL - CAMPUS MARICÁ 
REUNIÃO DE COLEGIADO 

Aos oito dias do mês de julho dois mil e vinte, às dezessete horas e trinta minutos, reuniu-se na sala de reuniões 
remota, Zoom Meeting, aplicativo utilizado em função da Pandemia, o Colegiado do Curso de Engenharia Civil 
– Campus Maricá, sendo presidido pelo professor Enilson Salino Braga e com a presença dos seguintes 
membros a professora Fabiana da Silva Leite Nogueira, professor Gustavo José da Costa Gomes, o professor 
Igor Conrado da Silva Caetano e a professora Nirvana Bartko e os discentes Bianka Moraes, Camila Pinheiro 
Marchon de Oliveira, Joelma Silvestre Renó de Sousa, Luciano da Silva Monteiro, Luiz Felipe da Silva Pinheiro. 
Assunto único: Alteração das atividades práticas por metodologias remotas de acordo com a Portaria n 544 
de 16 de junho de 2020. O Coordenador do curso, professor Enilson Salino Braga, informou aos representantes 
do Colegiado o conteúdo da Portaria citada, apresentando a mesma e a ATA de reunião do NDE no que se 
refere as práticas profissionais de estágio e as atividades que exijam laboratórios especializados, que por sua 
vez deliberou por substituição das aulas presenciais por aulas remotas enquanto durar a situação da pandemia 
do novo coronavírus, incluindo todas as disciplinas de cunho teórico cognitivo e cunho prático. Ainda como 
possibilidades de estratégias didáticas e metodológicas voltadas para o ensino remoto com vistas aos 
conteúdos práticos, foram apresentadas as sugestões do NDE que visa nortear possibilidades aos professores 
como: Seminários; Simulações; Demonstração das práticas remotamente; Vídeo aulas; Uso de softwares; 
Sugestão de trabalhos individuais com uso de recursos alternativos que possam ser feitos pelo aluno em sua 
residência sem riscos; Transmissão remota da aula prática de dentro do laboratório com a presença somente 
do professor respeitando as regras sanitárias; Permissão da saída de equipamentos específicos para produção 
de aulas práticas assistidas realizadas pelo professor remotamente. Fica a cargo do professor a elaboração do 
cronograma e sua implantação das disciplinas de cunho prático utilizando as metodologias aqui listadas e 
outras que porventura enquadra-se na necessidade de ministrar o conteúdo prático. Os professores dos 
conteúdos práticos serão instruídos pela coordenação. Sem mais a tratar, o Coordenador do Curso e do 
Colegiado de Engenharia Civil, professor Enilson Salino Braga, agradeceu a todos e deu por encerrada a 
reunião.  

Vassouras, 08 de Julho de 2020.  
_________________________________                                  _________________________________ 

Enilson Salino Braga                                                                                Bianka Moraes 
_________________________________                                _________________________________ 

Fabiana da Silva Leite Nogueira                                              Camila Pinheiro Marchon de Oliveira 
_________________________________                               _________________________________ 

Gustavo José da Costa Gomes                                                      Joelma Silvestre Renó de Sousa 
_________________________________                                _________________________________ 

Igor Conrado da Silva Caetano                                                               Luciano da Silva Monteiro 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV  

PLANO DE ENSINO ATIVIDADES PRÁTICAS POR METODOLOGIAS REMOTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRÓ-REITORIA DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS E EXATAS 
PLANEJAMENTO ESPECIAL – DISCIPLINAS PRÁTICAS – ENGENHARIA CIVIL 2020.1 

 

Curso: Engenharia Civil 

Disciplina:  Desenho Técnico 

Professor(a): Rita de Cássia da Costa Rocha 

Período Acadêmico: 2º Período Carga Horária:  60 horas 

 

PERÍODO PRÉ PANDEMIA 

Item Período Ação 

1 10/02/2020 Início das Aulas (a partir do 2º Período) 

2 02/03/2020 Início das Aulas (1º Período) 

3 Até 13/03/2020 

Aulas Presenciais com materiais disponibilizados no Ambiente 
Virtual de Aprendizagem (AVA). O Cronograma das aulas 
ministradas nesse período, para essa disciplina, segue disponível 
no AVA.  

 

AÇÕES REALIZADAS PELO CURSO (Início da Pandemia) 

Item Período Ação 

1 16/03 a 28/03/2020 
Aulas ofertadas para os alunos pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem 
(AVA). 

2 30/03/2020 

Início das aulas remotas utilizando a ferramenta Zoom. Os conteúdos 
programados por cada disciplina continuaram sendo ofertados aos alunos 
através das aulas remotas nos respectivos horários das aulas, sendo 
gravadas e disponibilizadas no AVA para que alunos sem disponibilidade 
de assistir ao vivo pudessem assistir no momento que achar interessante. 

3 Até 02/06/2020 

Durante o período de quarentena, o Núcleo Docente Estruturante de Curso 
do curso de Engenharia Civil, juntamente com a coordenação e professor 
da disciplina definiram as melhores estratégias de Avaliação Remota do 
aluno para cada disciplina, referente a Avaliação P1. 

4 04/05 a 02/06/2020 

Mês das Engenharias – Engineering at Home: Breaking 
Codes com programação de palestras e minicursos ofertados 
aos alunos, intercaladas com as aulas remotas (de acordo com 
uma programação apresentada por semana para os alunos). 

 

CRONOGRAMA ESPECIAL DA DISCIPLINA  

Semana Período 
Dia 
da 

Aula 
Ação / Conteúdo Estratégica 

Semana 1 
01/06 a 
06/06 02/06 

Revisão/Reposição/Ajustes/Nivelamento 
de conteúdos ministrados remotamente. 

Aulas Remotas – Ministradas no horário da aula 
de acordo com o Quadro de Horário 2020.1 pela 
ferramenta Zoom Cloud / Disponibilização dos 



 

materiais e aula gravada no AVA – Ambiente 
Virtual de Aprendizagem / Disponibilidade para 
dúvidas através do Fórum no AVA e grupo de 
mensagens da Turma. Utilização de Casos 
práticos de aplicação de desenho técnico. 

Semana 2 
08/06 a 
13/06 09/06 

Revisão/Reposição/Ajustes/Nivelamento 
de conteúdos ministrados remotamente. 

Aulas Remotas – Ministradas no horário da aula 
de acordo com o Quadro de Horário 2020.1 pela 
ferramenta Zoom Cloud / Disponibilização dos 
materiais e aula gravada no AVA – Ambiente 
Virtual de Aprendizagem / Disponibilidade para 
dúvidas através do Fórum no AVA e grupo de 
mensagens da Turma. Utilização de Casos 
práticos de aplicação de desenho técnico.  

Semana 3 
15/06 a 
20/06 16/06 Desenho de Edificações 

Aulas Remotas – Ministradas no horário da aula 
de acordo com o Quadro de Horário 2020.1 pela 
ferramenta Zoom Cloud / Disponibilização dos 
materiais e aula gravada no AVA – Ambiente 
Virtual de Aprendizagem / Disponibilidade para 
dúvidas através do Fórum no AVA e grupo de 
mensagens da Turma. Utilização de Casos 
práticos de aplicação de desenho de 
edificações. 

Semana 4 
22/06 a 
27/06 23/06 Cortes e hachuras 

Aulas Remotas – Ministradas no horário da aula 
de acordo com o Quadro de Horário 2020.1 pela 
ferramenta Zoom Cloud / Disponibilização dos 
materiais e aula gravada no AVA – Ambiente 
Virtual de Aprendizagem / Disponibilidade para 
dúvidas através do Fórum no AVA e grupo de 
mensagens da Turma. Utilização de Casos 
práticos de levantamentos edilícios e aplicação 
de cortes.  

Semana 5 
29/06 a 
04/07 30/07 

Revisão/Reposição/Ajustes/Nivelamento 
de conteúdos ministrados remotamente. 
Exercícios. 

Aulas Remotas – Ministradas no horário da aula 
de acordo com o Quadro de Horário 2020.1 pela 
ferramenta Zoom Cloud / Disponibilização dos 
materiais e aula gravada no AVA – Ambiente 
Virtual de Aprendizagem / Disponibilidade para 
dúvidas através do Fórum no AVA e grupo de 
mensagens da Turma. Utilização de Casos 
práticos de aplicação de desenho técnico. 

Semana 6 
06/07 a 
11/07 07/07 Avaliação P1 

Avaliação Prática disponibilizada através da 
ferramenta de Avaliação do AVA – Ambiente 
Virtual de Aprendizagem / Disponibilidade 
para dúvidas através do Fórum no AVA e grupo 
de mensagens da Turma.  

Semana 7 
13/07 a 
18/07 12/07 Desenho de Instalações 

Aulas Remotas – Ministradas no horário da aula 
de acordo com o Quadro de Horário 2020.1 pela 
ferramenta Zoom Cloud / Disponibilização dos 
materiais e aula gravada no AVA – Ambiente 
Virtual de Aprendizagem / Disponibilidade para 
dúvidas através do Fórum no AVA e grupo de 
mensagens da Turma. Utilização de Casos 
práticos de aplicação de desenho de 
instalações. 



 

Semana 8 
20/07 a 
25/07 21/07 

Desenho assistido por computador (CAD) 
duas dimensões 

Aulas Remotas – Ministradas no horário da aula 
de acordo com o Quadro de Horário 2020.1 pela 
ferramenta Zoom Cloud / Disponibilização dos 
materiais e aula gravada no AVA – Ambiente 
Virtual de Aprendizagem / Disponibilidade para 
dúvidas através do Fórum no AVA e grupo de 
mensagens da Turma. Desenvolvimento de 
atividades práticas utilizando o software 
Autocad. 

Semana 9 
27/07 a 
01/08 28/07 

Desenho assistido por computador (CAD) 
duas dimensões 

Aulas Remotas – Ministradas no horário da aula 
de acordo com o Quadro de Horário 2020.1 pela 
ferramenta Zoom Cloud / Disponibilização dos 
materiais e aula gravada no AVA – Ambiente 
Virtual de Aprendizagem / Disponibilidade para 
dúvidas através do Fórum no AVA e grupo de 
mensagens da Turma. Desenvolvimento de 
atividades práticas utilizando o software 
Autocad. 

Semana 10 
03/08 a 
08/08 04/08 Revisão de Conteúdo P2 

Aulas Remotas – Ministradas no horário da aula 
de acordo com o Quadro de Horário 2020.1 pela 
ferramenta Zoom Cloud / Disponibilização dos 
materiais e aula gravada no AVA – Ambiente 
Virtual de Aprendizagem / Disponibilidade para 
dúvidas através do Fórum no AVA e grupo de 
mensagens da Turma. 

Semana 11 
10/08 a 
15/08 11/08 Resolução de exercícios/trabalhos P2 

Aulas Remotas – Ministradas no horário da aula 
de acordo com o Quadro de Horário 2020.1 pela 
ferramenta Zoom Cloud / Disponibilização dos 
materiais e aula gravada no AVA – Ambiente 
Virtual de Aprendizagem / Disponibilidade para 
dúvidas através do Fórum no AVA e grupo de 
mensagens da Turma. 

Semana 12 
17/08 a 
22/08 18/08 Avaliação P2 

Avaliação Prática disponibilizada através da 
ferramenta de Avaliação do AVA – Ambiente 
Virtual de Aprendizagem / Disponibilidade 
para dúvidas através do Fórum no AVA e grupo 
de mensagens da Turma. 

Semana 13 
24/08 a 
29/08 25/08 Segunda Chamada 

Avaliação Prática disponibilizada através da 
ferramenta de Avaliação do AVA – Ambiente 
Virtual de Aprendizagem / Disponibilidade 
para dúvidas através do Fórum no AVA e grupo 
de mensagens da Turma. 

Semana 14 
31/08 a 
05/09 01/09 Exame Final / Segunda Época 

Avaliação Prática disponibilizada através da 
ferramenta de Avaliação do AVA – Ambiente 
Virtual de Aprendizagem / Disponibilidade 
para dúvidas através do Fórum no AVA e grupo 
de mensagens da Turma. 

 

Maricá, 26 de junho de 2020. 

RITA ROCHA 

Nome do Professor / Assinatura Digital 



 

PRÓ-REITORIA DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS E EXATAS 
PLANEJAMENTO ESPECIAL – DISCIPLINAS PRÁTICAS – ENGENHARIA CIVIL 2020.1 

Curso: Engenharia Civil 

Disciplina:  Física Mecânica – Campus Maricá 

Professor(a): Gustavo José da Costa Gomes 

Período Acadêmico: 2º Período Carga Horária:  60 horas 

 

PERÍODO PRÉ PANDEMIA 

Item Período Ação 

1 10/02/2020 Início das Aulas (a partir do 2º Período) 

2 02/03/2020 Início das Aulas (1º Período) 

3 Até 13/03/2020 

Aulas Presenciais com materiais disponibilizados no Ambiente 
Virtual de Aprendizagem (AVA). O Cronograma das aulas 
ministradas nesse período, para essa disciplina, segue disponível 
no AVA.  

 

AÇÕES REALIZADAS PELO CURSO (Início da Pandemia) 

Item Período Ação 

1 16/03 a 28/03/2020 
Aulas ofertadas para os alunos pelo Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA). 

2 30/03/2020 

Início das aulas remotas utilizando a ferramenta Zoom. Os 
conteúdos programados por cada disciplina continuaram sendo 
ofertados aos alunos através das aulas remotas nos respectivos 
horários das aulas, sendo gravadas e disponibilizadas no AVA 
para que alunos sem disponibilidade de assistir ao vivo 
pudessem assistir no momento que achar interessante. 

3 Até 02/06/2020 

Durante o período de quarentena, o Núcleo Docente 
Estruturante de Curso do curso de Engenharia Civil, juntamente 
com a coordenação e professor da disciplina definiram as 
melhores estratégias de Avaliação Remota do aluno para cada 
disciplina, referente a Avaliação P1. 

4 04/05 a 02/06/2020 

Mês das Engenharias – Engineering at Home: 
Breaking Codes com programação de palestras e 
minicursos ofertados aos alunos, intercaladas com as 
aulas remotas (de acordo com uma programação 
apresentada por semana para os alunos). 

 

CRONOGRAMA ESPECIAL DA DISCIPLINA  

Semana Período 
Dia 
da 

Aula 
Ação / Conteúdo Estratégica 

Semana 1 
01/06 a 
06/06 01/06 

Revisão/Reposição/Ajustes/Nivelamento 
de conteúdos ministrados remotamente. 

Aulas Remotas – Ministradas no horário da 
aula de acordo com o Quadro de Horário 
2020.1 pela ferramenta Zoom Cloud / 
Disponibilização dos materiais e aula gravada 



 

no AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem 
/ Disponibilidade para dúvidas (Fóruns no 
AVA).  

Semana 2 
08/06 a 
13/06 08/06 

Revisão/Reposição/Ajustes/Nivelamento 
de conteúdos ministrados remotamente. 

Aulas Remotas – Ministradas no horário da 
aula de acordo com o Quadro de Horário 
2020.1 pela ferramenta Zoom Cloud / 
Disponibilização dos materiais e aula gravada 
no AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem 
/ Disponibilidade para dúvidas (Fóruns no 
AVA). 

Semana 3 
15/06 a 
20/06 

15/06 
Revisão/Reposição/Ajustes/Nivelamento 
de conteúdos ministrados remotamente. 

Aulas Remotas – Ministradas no horário da 
aula de acordo com o Quadro de Horário 
2020.1 pela ferramenta Zoom Cloud / 
Disponibilização dos materiais e aula gravada 
no AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem 
/ Disponibilidade para dúvidas (Fóruns no 
AVA). 

Semana 4 
22/06 a 
27/06 

22/06 
Revisão/Reposição/Ajustes/Nivelamento 
de conteúdos ministrados remotamente. 

Aulas Remotas – Ministradas no horário da 
aula de acordo com o Quadro de Horário 
2020.1 pela ferramenta Zoom Cloud / 
Disponibilização dos materiais e aula gravada 
no AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem 
/ Disponibilidade para dúvidas (Fóruns no 
AVA). 

Semana 5 
29/06 a 
04/07 

29/07 
Revisão/Reposição/Ajustes/Nivelamento 
de conteúdos ministrados remotamente. 

Aulas Remotas – Ministradas no horário da 
aula de acordo com o Quadro de Horário 
2020.1 pela ferramenta Zoom Cloud / 
Disponibilização dos materiais e aula gravada 
no AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem 
/ Disponibilidade para dúvidas (Fóruns no 
AVA). 

Semana 6 
06/07 a 
11/07 

06/07 Avaliação P1 (Presencial) 

Avaliação Prática disponibilizada através da 
ferramenta de Avaliação do AVA – 
Ambiente Virtual de Aprendizagem / 
Disponibilidade para dúvidas através do 
Fórum no AVA e grupo de mensagens da 
Turma.  

Semana 7 
13/07 a 
18/07 

13/07 Dinâmica do Ponto Material 

Aulas Remotas – Ministradas no horário da 
aula de acordo com o Quadro de Horário 
2020.1 pela ferramenta Zoom Cloud / 
Disponibilização dos materiais e aula gravada 
no AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem 
/ Disponibilidade para dúvidas (Fóruns no 
AVA).  

Semana 8 
20/07 a 
25/07 

20/07 Trabalho e Energia parte 1 

Aulas Remotas – Ministradas no horário da 
aula de acordo com o Quadro de Horário 
2020.1 pela ferramenta Zoom Cloud / 
Disponibilização dos materiais e aula gravada 
no AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem 
/ Disponibilidade para dúvidas (Fóruns no 
AVA).  

Semana 9 
27/07 a 
01/08 

27/08 Trabalho e Energia parte 2 
Aulas Remotas – Ministradas no horário da 
aula de acordo com o Quadro de Horário 
2020.1 pela ferramenta Zoom Cloud / 



 

Disponibilização dos materiais e aula gravada 
no AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem 
/ Disponibilidade para dúvidas (Fóruns no 
AVA).  

Semana 10 
03/08 a 
08/08 

03/08 Quantidade de Movimento 

Aulas Remotas – Ministradas no horário da 
aula de acordo com o Quadro de Horário 
2020.1 pela ferramenta Zoom Cloud / 
Disponibilização dos materiais e aula gravada 
no AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem 
/ Disponibilidade para dúvidas (Fóruns no 
AVA).  

Semana 11 
10/08 a 
15/08 

10/08 Dinâmica do Movimento de Rotação 

Aulas Remotas – Ministradas no horário da 
aula de acordo com o Quadro de Horário 
2020.1 pela ferramenta Zoom Cloud / 
Disponibilização dos materiais e aula gravada 
no AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem 
/ Disponibilidade para dúvidas (Fóruns no 
AVA).  

Semana 12 
17/08 a 
22/08 

17/08 Avaliação P2 (Presencial) 

Avaliação Prática disponibilizada através da 
ferramenta de Avaliação do AVA – 
Ambiente Virtual de Aprendizagem / 
Disponibilidade para dúvidas através do 
Fórum no AVA e grupo de mensagens da 
Turma. 

Semana 13 
24/08 a 
29/08 

24/08 Segunda Chamada 

Avaliação Prática disponibilizada através da 
ferramenta de Avaliação do AVA – 
Ambiente Virtual de Aprendizagem / 
Disponibilidade para dúvidas através do 
Fórum no AVA e grupo de mensagens da 
Turma. 

Semana 14 
31/08 a 
05/09 

31/09 Exame Final / Segunda Época 

Avaliação Prática disponibilizada através da 
ferramenta de Avaliação do AVA – 
Ambiente Virtual de Aprendizagem / 
Disponibilidade para dúvidas através do 
Fórum no AVA e grupo de mensagens da 
Turma. 

 

Vassouras, 08 de junho de 2020 

 

Gustavo José da Costa Gomes 

 

 

 

 

 

 



 

PRÓ-REITORIA DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS E EXATAS 
PLANEJAMENTO ESPECIAL – DISCIPLINAS PRÁTICAS – ENGENHARIA CIVIL 2020.1 

 

Curso: Engenharia Civil 

Disciplina:  Lógica de Programação 

Professor(a): Luis Edmundo Carlos Pinto Dantas 

Período Acadêmico: 2º Período Carga Horária:  60 horas 

 

PERÍODO PRÉ PANDEMIA 

Item Período Ação 

1 10/02/2020 Início das Aulas (a partir do 2º Período) 

2 02/03/2020 Início das Aulas (1º Período) 

3 Até 13/03/2020 

Aulas Presenciais com materiais disponibilizados no Ambiente 
Virtual de Aprendizagem (AVA). O Cronograma das aulas 
ministradas nesse período, para essa disciplina, segue 
disponível no AVA.  

 

AÇÕES REALIZADAS PELO CURSO (Início da Pandemia) 

Item Período Ação 

1 16/03 a 28/03/2020 
Aulas ofertadas para os alunos pelo Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA). 

2 30/03/2020 

Início das aulas remotas utilizando a ferramenta Zoom. Os 
conteúdos programados por cada disciplina continuaram sendo 
ofertados aos alunos através das aulas remotas nos respectivos 
horários das aulas, sendo gravadas e disponibilizadas no AVA 
para que alunos sem disponibilidade de assistir ao vivo 
pudessem assistir no momento que achar interessante. 

3 Até 02/06/2020 

Durante o período de quarentena, o Núcleo Docente 
Estruturante de Curso do curso de Engenharia Civil, juntamente 
com a coordenação e professor da disciplina definiram as 
melhores estratégias de Avaliação Remota do aluno para cada 
disciplina, referente a Avaliação P1. 

4 04/05 a 02/06/2020 

Mês das Engenharias – Engineering at Home: 
Breaking Codes com programação de palestras e 
minicursos ofertados aos alunos, intercaladas com as 
aulas remotas (de acordo com uma programação 
apresentada por semana para os alunos). 

 

CRONOGRAMA ESPECIAL DA DISCIPLINA  

Semana Período 
Dia 
da 

Aula 
Ação / Conteúdo Estratégica 



 

Semana 1 
01/06 a 
06/06 05/06 

Revisão/Reposição/Ajustes/Nivelamento 
de conteúdos ministrados remotamente.  

Aulas Remotas – Ministradas no horário da 
aula de acordo com o Quadro de Horário 
2020.1 pela ferramenta Zoom Cloud / 
Disponibilização dos materiais e aula gravada 
no AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem 
/ Disponibilidade para dúvidas (Fóruns no 
AVA). Desenvolvimento de atividades prática 
utilizando o software Visualg. 

Semana 2 
08/06 a 
13/06 12/06 

Revisão/Reposição/Ajustes/Nivelamento 
de conteúdos ministrados remotamente. 

Aulas Remotas – Ministradas no horário da 
aula de acordo com o Quadro de Horário 
2020.1 pela ferramenta Zoom Cloud / 
Disponibilização dos materiais e aula gravada 
no AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem 
/ Disponibilidade para dúvidas (Fóruns no 
AVA) Desenvolvimento de atividades prática 
utilizando o software Visualg.  

Semana 3 
15/06 a 
20/06 19/06 

Revisão/Reposição/Ajustes/Nivelamento 
de conteúdos ministrados remotamente. 

Aulas Remotas – Ministradas no horário da 
aula de acordo com o Quadro de Horário 
2020.1 pela ferramenta Zoom Cloud / 
Disponibilização dos materiais e aula gravada 
no AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem 
/ Disponibilidade para dúvidas (Fóruns no 
AVA) / Desenvolvimento de atividades 
prática utilizando o software Visualg.  

Semana 4 
22/06 a 
27/06 26/06 

Python. Tipos primitivos de dados; 
Constantes e variáveis; Operadores 
básicos; Expressões aritméticas, 
relacionais e lógicas; Comando de 
atribuição; Leitura e escrita. 

Aulas Remotas – Ministradas no horário da 
aula de acordo com o Quadro de Horário 
2020.1 pela ferramenta Zoom Cloud / 
Disponibilização dos materiais e aula gravada 
no AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem 
/ Disponibilidade para dúvidas (Fóruns no 
AVA) / Desenvolvimento de atividades 
prática utilizando o software Pycharm (IDE 
para o Python).  

Semana 5 
29/06 a 
04/07 03/07 

 
 
Python. Comando de desvio condicional. 

Aulas Remotas – Ministradas no horário da 
aula de acordo com o Quadro de Horário 
2020.1 pela ferramenta Zoom Cloud / 
Disponibilização dos materiais e aula gravada 
no AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem 
/ Disponibilidade para dúvidas (Fóruns no 
AVA) / Desenvolvimento de atividades 
prática utilizando o software Pycharm (IDE 
para o Python) e utilização do site URI online 
Judge. 

Semana 6 
06/07 a 
11/07 10/07 Avaliação P1 

Avaliação Prática disponibilizada através da 
ferramenta de Avaliação do AVA – Ambiente 
Virtual de Aprendizagem / Disponibilidade 
para dúvidas através do Fórum no AVA e 
grupo de mensagens da Turma.  

Semana 7 
13/07 a 
18/07 17/07 Python. Comandos de repetição. 

Aulas Remotas – Ministradas no horário da 
aula de acordo com o Quadro de Horário 
2020.1 pela ferramenta Zoom Cloud / 
Disponibilização dos materiais e aula gravada 
no AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem 
/ Disponibilidade para dúvidas (Fóruns no 



 

AVA) / Desenvolvimento de atividades 
prática utilizando o software Pycharm (IDE 
para o Python) e utilização do site URI online 
Judge. 

Semana 8 
20/07 a 
25/07 24/07 

Python. Comandos de seleção. 
Estruturas de Dados. 

Aulas Remotas – Ministradas no horário da 
aula de acordo com o Quadro de Horário 
2020.1 pela ferramenta Zoom Cloud / 
Disponibilização dos materiais e aula gravada 
no AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem 
/ Disponibilidade para dúvidas (Fóruns no 
AVA) / Desenvolvimento de atividades 
prática utilizando o software Pycharm (IDE 
para o Python) e utilização do site URI online 
Judge. 

Semana 9 
27/07 a 
01/08 31/07 Python. Manipulando arquivos. 

Aulas Remotas – Ministradas no horário da 
aula de acordo com o Quadro de Horário 
2020.1 pela ferramenta Zoom Cloud / 
Disponibilização dos materiais e aula gravada 
no AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem 
/ Disponibilidade para dúvidas (Fóruns no 
AVA) / Desenvolvimento de atividades 
prática utilizando o software Pycharm (IDE 
para o Python) e utilização do site URI online 
Judge. 

Semana 10 
03/08 a 
08/08 07/08 

Exercícios de Revisão. Construção de 
programas em Python.  

Aulas Remotas – Ministradas no horário da 
aula de acordo com o Quadro de Horário 
2020.1 pela ferramenta Zoom Cloud / 
Disponibilização dos materiais e aula gravada 
no AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem 
/ Disponibilidade para dúvidas (Fóruns no 
AVA) / Desenvolvimento de atividades 
prática utilizando o software Pycharm (IDE 
para o Python) e utilização do site URI online 
Judge. 

Semana 11 
10/08 a 
15/08 14/08 

Exercícios de Revisão. Construção de 
programas em Python. 

Aulas Remotas – Ministradas no horário da 
aula de acordo com o Quadro de Horário 
2020.1 pela ferramenta Zoom Cloud / 
Disponibilização dos materiais e aula gravada 
no AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem 
/ Disponibilidade para dúvidas (Fóruns no 
AVA) / Desenvolvimento de atividades 
prática utilizando o software Pycharm (IDE 
para o Python) e utilização do site URI online 
Judge. 

Semana 12 
17/08 a 
22/08 21/08 Avaliação P2 

Avaliação Prática disponibilizada através da 
ferramenta de Avaliação do AVA – Ambiente 
Virtual de Aprendizagem / Disponibilidade 
para dúvidas através do Fórum no AVA e 
grupo de mensagens da Turma. 

Semana 13 
24/08 a 
29/08 28/08 Segunda Chamada 

Avaliação Prática disponibilizada através da 
ferramenta de Avaliação do AVA – Ambiente 
Virtual de Aprendizagem / Disponibilidade 
para dúvidas através do Fórum no AVA e 
grupo de mensagens da Turma. 



 

Semana 14 
31/08 a 
05/09 04/09 Exame Final / Segunda Época 

Avaliação Prática disponibilizada através da 
ferramenta de Avaliação do AVA – Ambiente 
Virtual de Aprendizagem / Disponibilidade 
para dúvidas através do Fórum no AVA e 
grupo de mensagens da Turma. 

 

Vassouras, 27 de junho de 2020 

 

Prof. Me. Luis Edmundo Carlos Pinto Dantas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRÓ-REITORIA DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS E EXATAS 
PLANEJAMENTO ESPECIAL – DISCIPLINAS PRÁTICAS – ENGENHARIA CIVIL 2020.1 

 

Curso: Engenharia Civil 

Disciplina:  Laboratório de Topografia 

Professor(a): Bruno da Costa Marins 

Período Acadêmico: 3º Período Carga Horária:  30 horas 

 

PERÍODO PRÉ PANDEMIA 

Item Período Ação 

1 10/02/2020 Início das Aulas (a partir do 2º Período) 

2 02/03/2020 Início das Aulas (1º Período) 

3 Até 13/03/2020 

Aulas Presenciais com materiais disponibilizados no Ambiente 
Virtual de Aprendizagem (AVA). O Cronograma das aulas 
ministradas nesse período, para essa disciplina, segue 
disponível no AVA.  

 

AÇÕES REALIZADAS PELO CURSO (Início da Pandemia) 

Item Período Ação 

1 16/03 a 28/03/2020 
Aulas ofertadas para os alunos pelo Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA). 

2 30/03/2020 

Início das aulas remotas utilizando a ferramenta Zoom. Os 
conteúdos programados por cada disciplina continuaram sendo 
ofertados aos alunos através das aulas remotas nos respectivos 
horários das aulas, sendo gravadas e disponibilizadas no AVA 
para que alunos sem disponibilidade de assistir ao vivo 
pudessem assistir no momento que achar interessante. 

3 Até 02/06/2020 

Durante o período de quarentena, o Núcleo Docente 
Estruturante de Curso do curso de Engenharia Civil, juntamente 
com a coordenação e professor da disciplina definiram as 
melhores estratégias de Avaliação Remota do aluno para cada 
disciplina, referente a Avaliação P1. 

4 04/05 a 02/06/2020 

Mês das Engenharias – Engineering at Home: 
Breaking Codes com programação de palestras e 
minicursos ofertados aos alunos, intercaladas com as 
aulas remotas (de acordo com uma programação 
apresentada por semana para os alunos). 

 

CRONOGRAMA ESPECIAL DA DISCIPLINA  

Semana Período 
Dia 
da 

Aula 
Ação / Conteúdo Estratégica 



 

Semana 1 
01/06 a 
06/06 06/06 

Revisão/Reposição/Ajustes/Nivelamento 
de conteúdos ministrados remotamente.  

Aulas Remotas – Ministradas no horário da 
aula de acordo com o Quadro de Horário 
2020.1 pela ferramenta Zoom Cloud / 
Disponibilização dos materiais e aula gravada 
no AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem 
/ Disponibilidade para dúvidas (Fóruns no 
AVA). Desenvolvimento de atividades 
práticas utilizando vídeos da prática de 
campo, levantamentos, utilização dos 
equipamentos topográfico (teodolito, 
leituras de Mira, Estação Total, Níveis, 
Bússolas, GPS, distanciômetros) e exercícios 
práticos utilizando papel milimetrado e 
escalas para levantamento de poligonais, 
cálculo de áreas e volumes. 

Semana 2 
08/06 a 
13/06 13/06 

Revisão/Reposição/Ajustes/Nivelamento 
de conteúdos ministrados remotamente.  

Aulas Remotas – Ministradas no horário da 
aula de acordo com o Quadro de Horário 
2020.1 pela ferramenta Zoom Cloud / 
Disponibilização dos materiais e aula gravada 
no AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem 
/ Disponibilidade para dúvidas (Fóruns no 
AVA). Desenvolvimento de atividades 
práticas utilizando vídeos da prática de 
campo, levantamentos, utilização dos 
equipamentos topográfico (teodolito, 
leituras de Mira, Estação Total, Níveis, 
Bússolas, GPS, distanciômetros) e exercícios 
práticos utilizando papel milimetrado e 
escalas para levantamento de poligonais, 
cálculo de áreas e volumes. 

Semana 3 
15/06 a 
20/06 20/06 

Retificações de Trânsito e de Níveis, 
Altimetria-Nivelamento Geométrico. 

Aulas Remotas – Ministradas no horário da 
aula de acordo com o Quadro de Horário 
2020.1 pela ferramenta Zoom Cloud / 
Disponibilização dos materiais e aula gravada 
no AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem 
/ Disponibilidade para dúvidas (Fóruns no 
AVA). Desenvolvimento de atividades 
práticas utilizando vídeos da prática de 
campo, levantamentos, utilização dos 
equipamentos topográfico (teodolito, 
leituras de Mira, Estação Total, Níveis, 
Bússolas, GPS, distanciômetros) e exercícios 
práticos utilizando papel milimetrado e 
escalas para levantamento de poligonais, 
cálculo de áreas e volumes. 

Semana 4 
22/06 a 
27/06 27/06 Taqueometria. 

Aulas Remotas – Ministradas no horário da 
aula de acordo com o Quadro de Horário 
2020.1 pela ferramenta Zoom Cloud / 
Disponibilização dos materiais e aula gravada 
no AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem 
/ Disponibilidade para dúvidas (Fóruns no 
AVA). Desenvolvimento de atividades 
práticas utilizando vídeos da prática de 
campo, levantamentos, utilização dos 



 

equipamentos topográfico (teodolito, 
leituras de Mira, Estação Total, Níveis, 
Bússolas, GPS, distanciômetros) e exercícios 
práticos utilizando papel milimetrado e 
escalas para levantamento de poligonais, 
cálculo de áreas e volumes. 

Semana 5 
29/06 a 
04/07 04/07 

CÁLCULO DAS DISTÂNCIAS  
HORIZONTAIS  E VERTICIAIS ENTRE  DOIS 
PONTOS(REVISÃO) – Método das rampas 
e mira de base e Medições indiretas de 
distâncias. 

Aulas Remotas – Ministradas no horário da 
aula de acordo com o Quadro de Horário 
2020.1 pela ferramenta Zoom Cloud / 
Disponibilização dos materiais e aula gravada 
no AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem 
/ Disponibilidade para dúvidas (Fóruns no 
AVA). Desenvolvimento de atividades 
práticas utilizando vídeos da prática de 
campo, levantamentos, utilização dos 
equipamentos topográfico (teodolito, 
leituras de Mira, Estação Total, Níveis, 
Bússolas, GPS, distanciômetros) e exercícios 
práticos utilizando papel milimetrado e 
escalas para levantamento de poligonais, 
cálculo de áreas e volumes. 

Semana 6 
06/07 a 
11/07 11/07 Avaliação P1 

Avaliação Prática disponibilizada através da 
ferramenta de Avaliação do AVA – 
Ambiente Virtual de Aprendizagem / 
Disponibilidade para dúvidas através do 
Fórum no AVA e grupo de mensagens da 
Turma.  

Semana 7 
13/07 a 
18/07 18/07 LEVANTAMENTO DE UM QUADRILÁTERO 

Aulas Remotas – Ministradas no horário da 
aula de acordo com o Quadro de Horário 
2020.1 pela ferramenta Zoom Cloud / 
Disponibilização dos materiais e aula gravada 
no AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem 
/ Disponibilidade para dúvidas (Fóruns no 
AVA). Desenvolvimento de atividades 
práticas utilizando vídeos da prática de 
campo, levantamentos, utilização dos 
equipamentos topográfico (teodolito, 
leituras de Mira, Estação Total, Níveis, 
Bússolas, GPS, distanciômetros) e exercícios 
práticos utilizando papel milimetrado e 
escalas para levantamento de poligonais, 
cálculo de áreas e volumes. 

Semana 8 
20/07 a 
25/07 25/07 DIVISÃO DE PROPRIEDADES 

Aulas Remotas – Ministradas no horário da 
aula de acordo com o Quadro de Horário 
2020.1 pela ferramenta Zoom Cloud / 
Disponibilização dos materiais e aula gravada 
no AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem 
/ Disponibilidade para dúvidas (Fóruns no 
AVA). Desenvolvimento de atividades 
práticas utilizando vídeos da prática de 
campo, levantamentos, utilização dos 
equipamentos topográfico (teodolito, 
leituras de Mira, Estação Total, Níveis, 
Bússolas, GPS, distanciômetros) e exercícios 



 

práticos utilizando papel milimetrado e 
escalas para levantamento de poligonais, 
cálculo de áreas e volumes. 

Semana 9 
27/07 a 
01/08 01/08 

EFEITO DA CURVATURA DA TERRA E 
REFRAÇÃO 

Aulas Remotas – Ministradas no horário da 
aula de acordo com o Quadro de Horário 
2020.1 pela ferramenta Zoom Cloud / 
Disponibilização dos materiais e aula gravada 
no AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem 
/ Disponibilidade para dúvidas (Fóruns no 
AVA). Desenvolvimento de atividades 
práticas utilizando vídeos da prática de 
campo, levantamentos, utilização dos 
equipamentos topográfico (teodolito, 
leituras de Mira, Estação Total, Níveis, 
Bússolas, GPS, distanciômetros) e exercícios 
práticos utilizando papel milimetrado e 
escalas para levantamento de poligonais, 
cálculo de áreas e volumes. 

Semana 10 
03/08 a 
08/08 08/08 CONVERGÊNCIA DOS MERIDIANOS 

Aulas Remotas – Ministradas no horário da 
aula de acordo com o Quadro de Horário 
2020.1 pela ferramenta Zoom Cloud / 
Disponibilização dos materiais e aula gravada 
no AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem 
/ Disponibilidade para dúvidas (Fóruns no 
AVA). Desenvolvimento de atividades 
práticas utilizando vídeos da prática de 
campo, levantamentos, utilização dos 
equipamentos topográfico (teodolito, 
leituras de Mira, Estação Total, Níveis, 
Bússolas, GPS, distanciômetros) e exercícios 
práticos utilizando papel milimetrado e 
escalas para levantamento de poligonais, 
cálculo de áreas e volumes. 

Semana 11 
10/08 a 
15/08 15/08 REVISÃO PARA P2 

Aulas Remotas – Ministradas no horário da 
aula de acordo com o Quadro de Horário 
2020.1 pela ferramenta Zoom Cloud / 
Disponibilização dos materiais e aula gravada 
no AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem 
/ Disponibilidade para dúvidas (Fóruns no 
AVA). Desenvolvimento de atividades 
práticas utilizando vídeos da prática de 
campo, levantamentos, utilização dos 
equipamentos topográfico (teodolito, 
leituras de Mira, Estação Total, Níveis, 
Bússolas, GPS, distanciômetros) e exercícios 
práticos utilizando papel milimetrado e 
escalas para levantamento de poligonais, 
cálculo de áreas e volumes. 

Semana 12 
17/08 a 
22/08 22/08 Avaliação P2 

Avaliação Prática disponibilizada através da 
ferramenta de Avaliação do AVA – 
Ambiente Virtual de Aprendizagem / 
Disponibilidade para dúvidas através do 
Fórum no AVA e grupo de mensagens da 
Turma. 



 

Semana 13 
24/08 a 
29/08 29/08 Segunda Chamada 

Avaliação Prática disponibilizada através da 
ferramenta de Avaliação do AVA – 
Ambiente Virtual de Aprendizagem / 
Disponibilidade para dúvidas através do 
Fórum no AVA e grupo de mensagens da 
Turma. 

Semana 14 
31/08 a 
05/09 05/09 Exame Final / Segunda Época 

Avaliação Prática disponibilizada através da 
ferramenta de Avaliação do AVA – 
Ambiente Virtual de Aprendizagem / 
Disponibilidade para dúvidas através do 
Fórum no AVA e grupo de mensagens da 
Turma. 

 

Maricá, 08 de junho de 2020 

 

Bruno Marins/ Assinatura Digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRÓ-REITORIA DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS E EXATAS 
PLANEJAMENTO ESPECIAL – DISCIPLINAS PRÁTICAS – ENGENHARIA CIVIL 2020.1 

 

Curso: Engenharia Civil 

Disciplina:  Física Térmica 

Professor(a): Luis Edmundo Carlos Pinto Dantas 

Período Acadêmico: 3º Período Carga Horária:  60 horas 

 

PERÍODO PRÉ PANDEMIA 

Item Período Ação 

1 10/02/2020 Início das Aulas (a partir do 2º Período) 

2 02/03/2020 Início das Aulas (1º Período) 

3 Até 13/03/2020 

Aulas Presenciais com materiais disponibilizados no Ambiente 
Virtual de Aprendizagem (AVA). O Cronograma das aulas 
ministradas nesse período, para essa disciplina, segue disponível no 
AVA.  

 

AÇÕES REALIZADAS PELO CURSO (Início da Pandemia) 

Item Período Ação 

1 16/03 a 28/03/2020 
Aulas ofertadas para os alunos pelo Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA). 

2 30/03/2020 

Início das aulas remotas utilizando a ferramenta Zoom. Os 
conteúdos programados por cada disciplina continuaram 
sendo ofertados aos alunos através das aulas remotas nos 
respectivos horários das aulas, sendo gravadas e 
disponibilizadas no AVA para que alunos sem disponibilidade 
de assistir ao vivo pudessem assistir no momento que achar 
interessante. 

3 Até 02/06/2020 

Durante o período de quarentena, o Núcleo Docente 
Estruturante de Curso do curso de Engenharia Civil, 
juntamente com a coordenação e professor da disciplina 
definiram as melhores estratégias de Avaliação Remota do 
aluno para cada disciplina, referente a Avaliação P1. 

4 04/05 a 02/06/2020 

Mês das Engenharias – Engineering at Home: 
Breaking Codes com programação de palestras e 
minicursos ofertados aos alunos, intercaladas com 
as aulas remotas (de acordo com uma 
programação apresentada por semana para os 
alunos). 

 

CRONOGRAMA ESPECIAL DA DISCIPLINA  



 

Semana Período 
Dia 
da 

Aula 
Ação / Conteúdo Estratégica 

Semana 1 
01/06 a 
06/06 04/06 

Revisão/Reposição/Ajustes/Nivelamento 
de conteúdos ministrados remotamente.  

Aulas Remotas – Ministradas no horário da 
aula de acordo com o Quadro de Horário 
2020.1 pela ferramenta Zoom Cloud / 
Disponibilização dos materiais e aula 
gravada no AVA – Ambiente Virtual de 
Aprendizagem / Disponibilidade para 
dúvidas (Fóruns no AVA). 
Desenvolvimento de atividades práticas 
utilizando simuladores de Física Térmica 
obtidos no site Phet. 

Semana 2 
08/06 a 
13/06 11/06 Feriado (Corpus Christi)  

Semana 3 
15/06 a 
20/06 18/06 

Estudo da Propagação de Calor. Fluxo de 
Calor. Condução Térmica. Lei de Fourier. 
Aplicações da Condução Térmica 

Aulas Remotas – Ministradas no horário da 
aula de acordo com o Quadro de Horário 
2020.1 pela ferramenta Zoom Cloud / 
Disponibilização dos materiais e aula 
gravada no AVA – Ambiente Virtual de 
Aprendizagem / Disponibilidade para 
dúvidas (Fóruns no AVA) / 
Desenvolvimento de atividades práticas 
utilizando simuladores de Física Térmica 
obtidos no site Phet. 

Semana 4 
22/06 a 
27/06 25/06 

Estudo da Propagação de Calor. 
Convecção Térmica. Irradiação Térmica. 
Lei de Stefan-Boltzmann. Lei de 
Kirchhoff. Potência Irradiada. Aplicações 
e efeito da irradiação. Aplicações dos 
raios infravermelhos. 

Aulas Remotas – Ministradas no horário da 
aula de acordo com o Quadro de Horário 
2020.1 pela ferramenta Zoom Cloud / 
Disponibilização dos materiais e aula 
gravada no AVA – Ambiente Virtual de 
Aprendizagem / Disponibilidade para 
dúvidas (Fóruns no AVA) / 
Desenvolvimento de atividades práticas 
utilizando simuladores de Física Térmica 
obtidos no site Phet. 

Semana 5 
29/06 a 
04/07 02/07 

As leis da Termodinâmica. Trabalho 
numa transformação gasosa. 

Aulas Remotas – Ministradas no horário da 
aula de acordo com o Quadro de Horário 
2020.1 pela ferramenta Zoom Cloud / 
Disponibilização dos materiais e aula 
gravada no AVA – Ambiente Virtual de 
Aprendizagem / Disponibilidade para 
dúvidas (Fóruns no AVA) / 
Desenvolvimento de atividades práticas 
utilizando simuladores de Física Térmica 
obtidos no site Phet. 

Semana 6 
06/07 a 
11/07 09/07 Avaliação P1 

Avaliação Prática disponibilizada através 
da ferramenta de Avaliação do AVA – 
Ambiente Virtual de Aprendizagem / 
Disponibilidade para dúvidas através do 
Fórum no AVA e grupo de mensagens da 
Turma.  

Semana 7 
13/07 a 
18/07 16/07 

O princípio da conservação da energia 
aplicado à Termodinâmica. Energia 

Aulas Remotas – Ministradas no horário da 
aula de acordo com o Quadro de Horário 
2020.1 pela ferramenta Zoom Cloud / 



 

interna. Lei de Joule para os gases ideais. 
Primeira lei da Termodinâmica. 

Disponibilização dos materiais e aula 
gravada no AVA – Ambiente Virtual de 
Aprendizagem / Disponibilidade para 
dúvidas (Fóruns no AVA) / 
Desenvolvimento de atividades práticas 
utilizando simuladores de Física Térmica 
obtidos no site Phet. 

Semana 8 
20/07 a 
25/07 23/07 

Transformações termodinâmicas de um 
gás ideal. Transformação isotérmica, 
isobárica e isocórica. Relação de Mayer. 
Transformação Adiabática. Lei de 
Poisson. Variações da energia interna 
numa transformação qualquer. 

Aulas Remotas – Ministradas no horário da 
aula de acordo com o Quadro de Horário 
2020.1 pela ferramenta Zoom Cloud / 
Disponibilização dos materiais e aula 
gravada no AVA – Ambiente Virtual de 
Aprendizagem / Disponibilidade para 
dúvidas (Fóruns no AVA) / 
Desenvolvimento de atividades práticas 
utilizando simuladores de Física Térmica 
obtidos no site Phet. 

Semana 9 
27/07 a 
01/08 30/07 

Transformação cíclica. Segunda Lei da 
Termodinâmica. Máquina Térmica. 
Máquina frigorífica. Ciclo de Carnot. 

Aulas Remotas – Ministradas no horário da 
aula de acordo com o Quadro de Horário 
2020.1 pela ferramenta Zoom Cloud / 
Disponibilização dos materiais e aula 
gravada no AVA – Ambiente Virtual de 
Aprendizagem / Disponibilidade para 
dúvidas (Fóruns no AVA) / 
Desenvolvimento de atividades práticas 
utilizando simuladores de Física Térmica 
obtidos no site Phet. 

Semana 10 
03/08 a 
08/08 06/08 

Princípio da degradação da energia. 
Desordem e entropia.  

Aulas Remotas – Ministradas no horário da 
aula de acordo com o Quadro de Horário 
2020.1 pela ferramenta Zoom Cloud / 
Disponibilização dos materiais e aula 
gravada no AVA – Ambiente Virtual de 
Aprendizagem / Disponibilidade para 
dúvidas (Fóruns no AVA) / 
Desenvolvimento de atividades práticas 
utilizando simuladores de Física Térmica 
obtidos no site Phet. 

Semana 11 
10/08 a 
15/08 13/08 Revisão para a prova. 

Aulas Remotas – Ministradas no horário da 
aula de acordo com o Quadro de Horário 
2020.1 pela ferramenta Zoom Cloud / 
Disponibilização dos materiais e aula 
gravada no AVA – Ambiente Virtual de 
Aprendizagem / Disponibilidade para 
dúvidas (Fóruns no AVA) / 
Desenvolvimento de atividades práticas 
utilizando simuladores de Física Térmica 
obtidos no site Phet. 

Semana 12 
17/08 a 
22/08 20/08 Avaliação P2 

Avaliação Prática disponibilizada através 
da ferramenta de Avaliação do AVA – 
Ambiente Virtual de Aprendizagem / 
Disponibilidade para dúvidas através do 
Fórum no AVA e grupo de mensagens da 
Turma. 



 

Semana 13 
24/08 a 
29/08 27/08 Segunda Chamada 

Avaliação Prática disponibilizada através 
da ferramenta de Avaliação do AVA – 
Ambiente Virtual de Aprendizagem / 
Disponibilidade para dúvidas através do 
Fórum no AVA e grupo de mensagens da 
Turma. 

Semana 14 
31/08 a 
05/09 03/09 Exame Final / Segunda Época 

Avaliação Prática disponibilizada através 
da ferramenta de Avaliação do AVA – 
Ambiente Virtual de Aprendizagem / 
Disponibilidade para dúvidas através do 
Fórum no AVA e grupo de mensagens da 
Turma. 

 

Vassouras, 27 de junho de 2020 

 

Prof. Me. Luis Edmundo Carlos Pinto Dantas 

 


