
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPRROOJJEETTOO PPEEDDAAGGÓÓGGIICCOO DDEE  CCUURRSSOO  

CCUURRSSOO DE GGRRAADDUUAAÇÇÃÃOO  EEMM  EENNGGEENNHHAARRIIAA  CCIIVVIILL  

 

Unidade Águas Claras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brasília 

2017 

 

 



ii 

 

 

Centro Universitário UNIEURO 

 

 

 

 

 

Diretora-Presidente 

Prof.ª Ana Lúcia Chaves Fecury 

 

 

 

 

Diretor de Apoio Administrativo 

Clóvis Antônio Chaves Fecury 

 

 

 

 

 

 

Reitor 

Prof. Dr. Edson Luiz Zangrando Figueira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

 

PROCESSO 

 

Mantenedora: 

Instituto Euro-Americano de Educação, Ciência e Tecnologia – EUROAM 

 

 

Mantida: 

Centro Universitário Euro-Americano - UNIEURO 

 

 

Tipo de Processo: 

Reconhecimento de Curso de Graduação presencial em IES credenciada 

 

 

Curso Objeto da Avaliação: 

Curso de Graduação – GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL 

 

 

Endereço de Funcionamento do Curso: Avenida Castanheiras, Lote 3.700, Águas 

Claras, Brasília - Distrito Federal. 

 

 

 

Resolução de Autorização: CONSU n.º16 de 19 de dezembro de 2012.  

 

 



Projeto Pedagógico de Curso 

Curso de Graduação em Engenharia Civil (Bacharelado)                                 iv 

 

     

 

 

SUMÁRIO 

 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO EURO-AMERICANO .......................................................... 2 

1. PRINCIPAIS OBJETIVOS DO UNIEURO .................................................................. 2 

2. MISSÃO, VISÃO DE FUTURO E IDENTIDADE ....................................................... 4 

3. CONTEXTO REGIONAL .............................................................................................. 6 

3.1 HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL .................................................................................... 6 

3.2 DISTRITO FEDERAL EM NÚMEROS ................................................................................. 10 

3.3 SÍMBOLOS OFICIAIS ....................................................................................................... 11 

3.4 ECONOMIA DO ESTADO ................................................................................................. 12 

4. A INSTITUIÇÃO ........................................................................................................... 14 

4.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL ..................................................................................... 14 

a. Plano de Desenvolvimento Institucional .................................................................. 16 

b. Sistemas de Informação e Mecanismos de Comunicação ........................................ 16 

5. AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL ................................................................................ 17 

6. INSTALAÇÕES GERAIS (UNIDADE ÁGUAS CLARAS) ...................................... 21 

6.1 INSTALAÇÕES DOCENTES .............................................................................................. 21 

6.2 AUDITÓRIO .................................................................................................................... 21 

6.3 BIBLIOTECA ................................................................................................................... 21 

BIBLIOTECA RUI BARBOSA ............................. ERRO! MARCADOR NÃO DEFINIDO. 

DESCRIÇÃO DA BIBLIOTECA .......................... ERRO! MARCADOR NÃO DEFINIDO. 

6.4 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS – ADEQUAÇÃO E LIMPEZA .................................................. 31 

6.5 CONDIÇÕES DE ACESSO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) ............ 31 

6.6 INFRAESTRUTURA DE SEGURANÇA ................................................................................ 32 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL .................................................. 34 

1. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA ......................................................... 34 

1.1 CONTEXTO EDUCACIONAL ................................................................................... 34 

1.2 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO CURSO ..................................... 37 

1.2.1 Políticas Institucionais de Ensino ........................................................................... 37 

Ensino de Graduação .................................................................................................... 40 

Ensino de Pós-Graduação ............................................................................................. 41 

1.2.2 Políticas Institucionais de Pesquisa ..................................................................... 42 

1.2.3 Políticas Institucionais de Extensão ..................................................................... 44 

Monitoria ...................................................................................................................... 45 

Parcerias institucionais ................................................................................................. 46 

1.2 OBJETIVOS DO CURSO ............................................................................................ 46 

1.3 PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO ................................................................... 47 

1.4 ESTRUTURA CURRICULAR .................................................................................... 50 

1.5 CONTEÚDOS CURRICULARES ............................................................................... 55 

1.6 METODOLOGIA ......................................................................................................... 59 

1.7 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO ....................................................... 62 



Projeto Pedagógico de Curso 

Curso de Graduação em Engenharia Civil (Bacharelado)                                 v 

 

     

 

 

1.8 ATIVIDADES COMPLEMENTARES ....................................................................... 63 

1.9 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC).................................................. 64 

1.10 APOIO AO DISCENTE ........................................................................................... 65 

Núcleo de Atendimento ao Discente e Docente (NADD) ............................................ 65 

Atividades de Nivelamento .......................................................................................... 66 

Atendimento Extraclasse .............................................................................................. 66 

Monitoria ...................................................................................................................... 67 

Organização Estudantil ................................................................................................. 67 

Acompanhamento de Egressos ..................................................................................... 68 

Formas de Acesso ......................................................................................................... 68 

1.11 AÇÕES DECORRENTES DOS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO DO CURSO .... 70 

1.12 TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – TICS – NO 

PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM .......................................................................... 73 

1.13 PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENSINO-

APRENDIZAGEM ............................................................................................................... 75 

1.14 NÚMERO DE VAGAS ............................................................................................ 77 

2 CORPO DOCENTE E TUTORIAL ............................................................................. 77 

2.2 ATUAÇÃO DO  NÚCLEO ESTRUTURANTE - NDE ............................................... 78 

2.3 ATUAÇÃO DO (A) COORDENADOR (A) ................................................................ 78 

2.4 EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL, DE MAGISTÉRIO SUPERIOR E DE GESTÃO 

ACADÊMICA DO (A) COORDENADOR (A) ................................................................... 79 

2.5 REGIME DE TRABALHO DA COORDENADORA ................................................. 80 

2.6 CARGA HORÁRIA DE COORDENAÇÃO DE CURSO ........................................... 80 

2.7 TITULAÇÃO DO CORPO DOCENTE DO CURSO .................................................. 80 

2.8 TITULAÇÃO DO CORPO DOCENTE DO CURSO – PERCENTUAL DE DOUTORES .... 80 

2.9 REGIME DE TRABALHO DO CORPO DOCENTE DO CURSO ............................. 81 

2.10 EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DO CORPO DOCENTE ................................... 81 

2.11 EXPERIÊNCIA DE MAGISTÉRIO SUPERIOR DO CORPO DOCENTE ............ 81 

2.12 RELAÇÃO ENTRE O NÚMERO DE DOCENTES E O NÚMERO DE VAGAS .. 81 

2.13 FUNCIONAMENTO DO COLEGIADO DE CURSO OU EQUIVALENTE ......... 82 

2.14 PRODUÇÃO CIENTÍFICA, CULTURAL, ARTÍSTICA OU TECNOLÓGICA.... 83 

3 INFRAESTRUTURA ..................................................................................................... 83 

3.2 GABINETES DE TRABALHO PARA PROFESSORES EM TEMPO INTEGRAL – 

TI 83 

3.3 ESPAÇO DE TRABALHO PARA COORDENAÇÃO DO CURSO E SERVIÇOS 

ACADÊMICOS .................................................................................................................... 84 

3.4 SALA DE PROFESSORES .......................................................................................... 84 

3.5 SALAS DE AULA ....................................................................................................... 85 

3.6 ACESSO DOS ALUNOS A EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ....................... 85 

3.7 BIBLIOGRAFIA BÁSICA .......................................................................................... 87 

3.8 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR ........................................................................ 87 

3.9 PERIÓDICOS ESPECIALIZADOS ............................................................................ 87 

3.10 LABORATÓRIOS DIDÁTICOS ESPECIALIZADOS: QUANTIDADE .............. 88 

3.11 LABORATÓRIOS DIDÁTICOS ESPECIALIZADOS: QUALIDADE ................. 89 

3.12 LABORATÓRIOS DIDÁTICOS ESPECIALIZADOS: SERVIÇOS ....................... 93 

3.13 COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA (CEP) ........................................................... 93 

4 REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS ................................................................ 94 



Projeto Pedagógico de Curso 

Curso de Graduação em Engenharia Civil (Bacharelado)                                 vi 

 

     

 

 

APÊNDICES ........................................................................................................................... 99 

APÊNDICE A ......................................................................................................................... 100 

APÊNDICE B ......................................................................................................................... 129 

APÊNDICE C ......................................................................................................................... 136 

APÊNDICE D ......................................................................................................................... 141 

 

 



Projeto Pedagógico de Curso 

Curso de Graduação em Engenharia Civil (Bacharelado)                                 1 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO EURO-AMERICANO 

  

1. PRINCIPAIS OBJETIVOS DO UNIEURO 

2. MISSÃO, VISÃO DE FUTURO E IDENTIDADE 

3. CONTEXTO REGIONAL 

4. A INSTITUIÇÃO 

5. AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

6. INSTALAÇÕES GERAIS (UNIDADE ÁGUAS CLARAS) 

 

 

 

 



Projeto Pedagógico de Curso 

Curso de Graduação em Engenharia Civil (Bacharelado)                                 2 

 

     

 

 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO EURO-AMERICANO 

 

1. PRINCIPAIS OBJETIVOS DO UNIEURO 

 

O UNIEURO, com sede em Brasília, Distrito Federal, em sua trajetória, de 1992 até o 

momento atual, demonstra que a motivação inicial, de promover o desenvolvimento loco-

regional por meio de formação de profissionais qualificados, permanece, aperfeiçoando-se 

como Instituição de Educação Superior. 

No contexto de criação do UNIEURO, seus objetivos são: 

I. Oferecer à sociedade cursos e programas de educação superior, visando ao pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 

para o trabalho; 

II. Desenvolver o ensino, valorizando os cursos oferecidos, favorecendo o 

desenvolvimento do conhecimento em áreas específicas e construindo condições para uma 

crescente ação interdisciplinar; 

III. Promover, pela oferta de ensino de alto padrão, em todos os níveis da educação 

superior, a formação de valores humanos capazes de compreender, de atuar e de apresentar 

alternativas de intervenção e de transformação da realidade. 

IV. Desenvolver projetos pedagógicos para os cursos superiores, a partir de reflexões 

dos objetivos maiores do Centro Universitário, dos pressupostos, da concepção do saber, do 

ensino-aprendizagem que os sustentam e referente à pessoa, ao cidadão e ao profissional que 

se obstina formar; 

V. Promover a articulação do ensino com as demais funções universitárias, visando à 

integração, sempre que possível, do saber acadêmico com a realidade; 

VI. Promover o desenvolvimento de atividades de extensão e de prestação de serviços 

à sociedade, criando, dentro da estrutura acadêmica, órgãos específicos para tal finalidade; 

VII. Encaminhar as questões de qualidade e de avaliação tendo como referências os 

princípios delineados nos Projetos Pedagógicos de Cursos, essenciais para implementação de 

melhorias e fortalecimento dos cursos e programas de nível superior, bem como para 

informação à sociedade a respeito do desenvolvimento de suas atividades; 
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VIII. Desenvolver modelos de autoavaliação de todas as suas funções, com o 

envolvimento dos professores, dos funcionários, dos alunos e dos órgãos dirigentes, 

conduzindo e oferecendo parâmetros às iniciativas de avaliação externa; 

IX. Implementar uma estrutura administrativa flexível capaz de viabilizar nova 

postura em relação ao papel dos órgãos administrativos e acadêmicos, abrindo espaços para a 

discussão dos princípios e objetivos institucionais; 

X. Apoiar e incentivar atividades culturais e de Esporte e Lazer em seus vários 

âmbitos e caracterizações;  

XI. Desenvolver a consciência de cidadania do indivíduo, de seus direitos e deveres 

políticos, sociais, éticos, econômicos, culturais e de solidariedade e respeito ao meio 

ambiente.  

XII. Subsidiar o processo de construção da democracia e da integração nos espaços das 

conquistas sociais e políticas que vêm caracterizando, em particular, o Brasil, e os países das 

Américas nos últimos anos e que passa, necessariamente, pelo desenvolvimento da educação, 

da cultura, da ciência e da tecnologia. 

Entretanto, complementam ainda os objetivos institucionais do UNIEURO, os 

objetivos educacionais que expressam os pressupostos e encaminhamentos puramente 

acadêmicos do ato de educar, para os quais os docentes da instituição recebem orientação ao 

ingressar na instituição: 

 Proporcionar sólida fundamentação humanístico-técnico-científica, orientada à 

compreensão dos conceitos inerentes a cada profissão; 

 Relacionar conceitos e fatos históricos para compreender o panorama sócio-

econômico-cultural atual, suas necessidades e prioridades; 

 Estabelecer conexões entre o passado e o presente da sociedade, sob o ponto de 

vista sócio-econômico-cultural, a fim de compreender a evolução dos conceitos; 

 Estimular a pesquisa constante para a ampliação de perspectivas e abordagens 

dentro dos vários processos no âmbito profissional; 

 Favorecer condições para que o aluno atue como profissional capaz de interpretar 

e interagir em uma determinada realidade, de forma a trazer resultados positivos para a 

organização em que atua; 

 Proporcionar uma formação crítica e reflexiva que lhe dê condições de exercer a 

liderança e de apresentar capacidade de tomada de decisões assertivas; 

 Enfatizar sempre o exercício da cidadania e da ética na vida pessoal e profissional. 
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2. MISSÃO, VISÃO DE FUTURO E IDENTIDADE  

 

O Centro Universitário Euro-Americano, como instituição de educação superior, tem 

como missão a formação de profissionais competentes e atualizados, nos vários campos de 

conhecimento, com base nas inovações científicas e tecnológicas nacionais e internacionais, 

valorizando os princípios humanistas e éticos na busca da cidadania plena e universal.  

Sua visão de futuro é garantir a continuidade do reconhecimento como Centro 

Universitário que oferece cursos e programas superiores em várias áreas de conhecimento, 

consolidadas e emergentes, pautado nas ações de ensino, investigação científica e extensão, 

tendo como diretrizes a interdisciplinaridade, a sustentabilidade regional e nacional, a 

responsabilidade social, a educação continuada, a pluralidade filosófica e a diversidade, 

buscando o desenvolvimento da construção da aprendizagem com observância da legislação 

em vigor.  

Neste contexto, o UNIEURO tem como propósito promover a educação superior 

permitindo o desenvolvimento do cidadão de modo integral, preocupando-se com sua 

formação profissional generalista, multidisciplinar e contextualizada, portanto, 

conscientizando-os de seu papel social de envolvimento com as mudanças sem, no entanto, 

perder a perspectiva da visão empreendedora no sentido da consolidação de novos negócios, 

sempre em um contexto de atualização contínua, proporcionando aos alunos formação 

acadêmica que possibilite atuação no mundo do trabalho. 

A missão evidencia o investimento no processo de ensino-aprendizagem que capacita 

os seus egressos a atenderem às necessidades e expectativas do mercado de trabalho e da 

sociedade, com competência para formular, sistematizar e socializar conhecimentos em suas 

áreas de atuação.  

Visando atender esta missão, faz-se necessário assumir compromissos que norteiem o 

gerenciamento das atividades acadêmicas e administrativas do Centro Universitário Euro-

Americano: 

 Promover a interatividade harmônica entre os órgãos administrativos e 

colegiados, oferecendo qualidade e excelência no desenvolvimento de ensino, 

investigação científica e extensão, para atender às necessidades da sociedade 

brasiliense e brasileira; 

 Cumprir os princípios constitucionais que têm por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
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qualificação para o trabalho, a igualdade de condições para o acesso e 

permanência com liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o 

pensamento, a arte e o saber; o pluralismo de ideias e de concepções 

pedagógicas; a garantia de padrão de qualidade; a valorização da experiência 

extraescolar com vinculação entre a educação acadêmica, o trabalho e as 

práticas sociais; 

 Apoiar as finalidades da educação superior de estimular a produção e o 

desenvolvimento científico, o pensamento reflexivo, incentivar o trabalho de 

pesquisa e investigação, promover a divulgação dos conhecimentos, suscitar o 

desejo permanente de aperfeiçoamento, promover a extensão a todo o universo 

de pessoas interessadas em estimular o conhecimento dos problemas do mundo 

presente, além de formar profissionais para as diversas áreas do mercado de 

trabalho (art. 43 da Lei 9.394/96); 

 Promover um ambiente salutar e agradável de trabalho para os profissionais 

que compõem o corpo técnico-administrativo-docente da IES, oferecendo 

condições laborativas dignas e estimulantes para que todos vislumbrem atingir 

metas pessoais através da obtenção de objetivos organizacionais; 

 Implementar padrões de qualidade na organização por meio do estímulo à 

qualificação permanente dos seus recursos humanos, da eficiência dos 

processos internos e do acompanhamento tecnológico dos recursos de trabalho; 

 Contribuir com o avanço socioeconômico do Distrito Federal, não apenas com 

a qualificação de profissionais aptos ao ingresso no mercado de trabalho, mas 

também com ações solidárias que objetivam direta ou indiretamente maior 

qualidade de vida à população local; 

 Dotar o UNIEURO de mecanismos periódicos de avaliação da qualidade do 

serviço educacional, bem como garantir a sua implementação, o processamento 

dos dados e a tomada de ações preventivas e corretivas. 

Em seu PPI, o UNIEURO concebe que a identidade de uma IES, como a de qualquer 

outra organização social, é construída com trabalho contínuo e permanente, pautado na busca 

da excelência em todas as atividades, recursos e pessoas envolvidas, de forma a contribuir 

com a melhoria da qualidade de vida e das condições econômicas, culturais, sociais, 

ambientais e tecnológicas do meio onde atua. 

Pensar o futuro implica assumir as bases do conhecimento, em seus princípios 
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fundamentais, e igualmente, implica estabelecer os fins a serem perseguidos. Por conseguinte, 

assume-se como fim das diversas atividades, a consolidação de sujeitos competentes para o 

convívio social, desenvolvendo capacidades e habilidades para mobilização de recursos em 

prol da realização de objetivos pré-definidos. 

Registra-se que as ações da comunidade acadêmica se orientam para que o egresso 

seja um agente transformador de seu meio, agindo pautado na ética e na democracia. 

3. CONTEXTO REGIONAL 

 

O UNIEURO, com sede na cidade de Brasília, Distrito Federal, é uma instituição 

particular de educação superior, integrante do Sistema Federal de Ensino e, como tal, 

preocupada em cumprir sua missão educacional.  

 

3.1 História do Distrito Federal 

 

Figura 01: Plano Piloto 

 

 

 

Antes de adentrarmos nos dados históricos, relembremos o famoso sonho tido por 

Dom Bosco, Santo Italiano nascido em 1815 e fundador da Ordem dos Salesianos, em 30 de 

agosto de 1883. Neste sonho, Dom Bosco vislumbrou uma depressão bastante larga e 

comprida, partindo de um ponto onde se formava um grande lago, entre os paralelos 15º e 20º, 

e que repetidamente uma voz lhe dizia que "[...] quando vierem escavar as minas ocultas, no 

meio destas montanhas, surgirá aqui a terra prometida, vertendo leite e mel. Será uma riqueza 

inconcebível [...]" Diferentemente do que muitos pensam, Brasília tem suas origens muito 

antes do início da construção da capital nos idos de 1956.  
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A primeira ideia de localizar no sertão do Brasil a sede do governo deu-se no século 

XVIII e foi atribuída ao marquês de Pombal. Os inconfidentes mineiros, em 1789, incluíram a 

transferência da capital para o interior como um dos objetivos de seu movimento. Depois da 

independência, na sessão da Assembleia Geral Constituinte do Império de 7 de junho de 1823, 

o deputado Antônio Ferreira França leu o memorial de José Bonifácio de Andrada e Silva, que 

se propunha à instalação da capital na recém criada comarca de Paracatu do Príncipe. O nome 

seria Brasília ou Petrópole. 

 

Figura 02: Esboço Geográfico de Brasília 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de 1839, passou-se a imaginar a construção de uma cidade no Planalto Central 

entre os rios São Francisco, Maranhão ou Tocantins. A Constituição de 1891 estabeleceu a 

mudança da Capital, fato este ratificado pela Constituição de 1934. Na Assembleia Nacional 

Constituinte, em 1946, as opiniões se dividiram quanto ao local da nova capital. O deputado 

Juscelino Kubitschek defendeu a localidade de Pontal, no Triângulo Mineiro, como mais 

favorável para a instalação do novo Distrito Federal; o deputado Artur Bernardes sugeriu que 

se repetisse simplesmente o texto da constituição de 1891; já o deputado João Café Filho 

opinou a favor de Goiânia. Por fim, a Constituição de 18 de setembro de 1946 determinou que 

a capital fosse posteriormente transferida para o Planalto Central. No primeiro comício de sua 

campanha eleitoral, em Jataí/GO, no dia 4 de abril de 1955, o candidato a Presidente da 

República Juscelino Kubitschek, quando interpelado em praça pública se de fato efetuaria a 

mudança da capital, respondeu que cumpriria a Constituição.  

Em 15 de março de 1956, já empossado, Kubitschek assinou a Mensagem de 

Anápolis, lançando as bases da Companhia Urbanizadora da Nova Capital, NOVACAP, 

transformada na Lei nº 2.874, de 19 de setembro de 1956, cujo artigo 33 sacramentou o nome 

Brasília para a futura capital. O engenheiro Israel Pinheiro foi nomeado como o primeiro 
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presidente da NOVACAP, dando início aos trabalhos de terraplenagem em 3 de novembro de 

1956. Em 31/12/56, antes do início da construção do Plano Piloto, ficou pronta a Ermida Dom 

Bosco, às margens do Lago Paranoá, exatamente na passagem do paralelo de 15º. 

 

Figura 03: Primeiras construções da Capital do Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

As grandes máquinas acionadas pelos candangos, trabalhadores vindos 

espontaneamente de todos os pontos do país, sobretudo do Nordeste, começaram a tornar 

realidade o plano piloto elaborado por Lúcio Costa e executado por Oscar Niemeyer. Antes 

mesmo da inauguração de Brasília, Israel Pinheiro foi nomeado Prefeito da Capital, em 17 de 

abril de 1960. Em 21 de abril de 1960, com a inauguração de Brasília pelo Presidente da 

República Juscelino Kubitschek, encerrou-se a pré-história da nova capital brasileira. Com o 

desenrolar dos anos, foram nomeados prefeitos os Senhores Ivo de Magalhães, Plínio 

Cantanhede e Wadjô Gomide.  

O primeiro Governador do Distrito Federal foi Hélio Prates, seguido por Elmo Serejo 

Farias, Aimé Lamaison, José Ornelas, José Aparecido e Joaquim Roriz, todos indicados e 

nomeados pelo Presidente da República. Em novembro de 1986, houve pela primeira vez 

eleições na capital, mas apenas para a Assembleia Nacional Constituinte com a eleição de oito 

Deputados Federais e três Senadores. Em 1987, a Comissão de Sistematização da Assembleia 

Nacional Constituinte aprovou a autonomia política do Distrito Federal. Ainda em 1987, outra 

boa notícia: Brasília foi declarada pela UNESCO: Patrimônio Histórico e Cultural da 

Humanidade.  

Em 1988, com a promulgação da Constituição, ficaram estabelecidas, em seu artigo 

32, as eleições diretas para Governador, Vice-Governador e 24 (vinte e quatro) Deputados 

Distritais, estes tiveram como primeira atribuição a elaboração da Lei Orgânica do Distrito 

Federal, promulgada em 1993 e publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) de 

09/06/93. Na primeira eleição direta para Governador do Distrito Federal foi eleito o Sr. 
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Joaquim Roriz, que já havia governado o Distrito Federal no período de 20/09/88 a 12/03/90.  

Atualmente, o Distrito Federal encontra-se plenamente consolidado, tendo deixado de 

ser meramente uma cidade administrativa e se tornado um atuante partícipe na vida federativa, 

com forte presença na área de prestação de serviços e comércio. O Distrito Federal assume a 

sétima posição no ranking das maiores economias do Brasil, segundo os resultados do 

Produto Interno Bruto do Distrito Federal – PIB-DF relativos ao ano de 2014 divulgados pela 

Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan). 

No Distrito Federal há diversos núcleos urbanos, sendo o principal deles a região 

administrativa de Brasília, atualmente com aproximadamente 200 mil habitantes. Com 31 

regiões administrativas, cada Região Administrativa (RA) tem um administrador regional, 

nomeado pelo governador, que é responsável pela promoção e coordenação dos serviços 

públicos. Funcionalmente, a Administração Regional assemelha-se a uma prefeitura municipal 

e a atividade do administrador regional corresponde à de um prefeito.  As regiões 

administrativas são apresentadas no quadro 01.   

 

Quadro 01: Regiões Administrativas 

RA Data de Criação RA Data de Criação 

Plano Piloto 10/12/1964 Riacho Fundo 15/12/1993 

Gama 10/12/1964 Lago Norte 10/01/1994 

Taguatinga 10/12/1964 Candangolândia 27/01/1994 

Brazlândia 10/12/1964 Águas Claras 06/05/2003 

Sobradinho 10/12/1964 Riacho Fundo II 06/05/2003 

Planaltina 10/12/1964 Sudoeste/Octogonal 06/05/2003 

Paranoá 10/12/1964 Varjão 06/05/2003 

Núcleo Bandeirante 25/10/1989 Park Way 29/12/2003 

Ceilândia 25/10/1989 SCIA (Estrutural) 27/01/2004 

Guará 25/10/1989 Sobradinho II 27/01/2004 

Cruzeiro 25/10/1989 Jardim Botânico 31/08/2004 

Samambaia 25/10/1989 Itapoã 03/01/2005 

Santa Maria 04/11/1992 SIA(2) 14/07/2005 

São Sebastião 25/06/1993 Vicente Pires 26/05/2009 

Recanto das Emas 28/07/1993 Fercal 29/01/2012 

Lago Sul 10/01/1994   
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Fonte: Diário Oficial do Distrito Federal - DODF - Dados elaborados pela Codeplan Nota: (1) 

SCIA - Setor Complementar de Indústria e Abastecimento - inclui a Vila Estrutural, (2) SIA - 

Setor de Indústria e Abastecimento 

 

 

 

3.2 Distrito Federal em Números 

Nos quadros (2 a 4), o Distrito Federal é apresentado em números.  

 

Quadro 02: Dados Gerais do DF 

Categoria Dados 

Área 5.779,999 Km² 

Altitude 1.172 m 

Temperatura média 

anual 

22°C 

Umidade relativa do ar 7 a 70% 

Código de área +55 (internacional), 61 

(interurbano) 

                                                Fonte: Governo do Distrito Federal (2016) 

 

Quadro 03: Dados Populacionais 

Categoria Dados 

População 2.786.684 

habitantes 

Densidade demográfica 444,66 hab/Km² 

Crescimento demográfico 2,14% a.a. 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 0,824 

Eleitores 1.954.092 

Anafalbetismo 18.8% 

                    Fonte: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2016) 

Quadro 04: Economia 

Categoria Dados 

Postos de emprego formal 1.202 mil pessoas 

Arrecadação de ICMS R$ 13,6 bilhões 

Participação no PIB 

Brasileiro 

R$26,4 milhões 

                                           Fonte: Governo do Distrito Federal (2016) 

                         



Projeto Pedagógico de Curso 

Curso de Graduação em Engenharia Civil (Bacharelado)                                 11 

 

     

 

 

Gráfico 01: Divisão do PIB - DF 

 

                             Fonte: Codeplan - Governo do Distrito Federal (2014) 

 

3.3 Símbolos Oficiais 

 

O Brasão do DF foi idealizado pelo poeta Guilherme de Almeida, cujo o formato de 

um pilar do Palácio da Alvorada, apresentando as cores verde e ouro. Dentro, um escudo 

quadrangular com a inscrição em latim venturis ventis ("aos ventos que virão") e quatro setas 

indicativas para os pontos cardeais. Acima desse escudo a projeção de uma mesa de reuniões, 

lembrando Brasília como centro das decisões nacionais. O Brasão foi instituído pelo Decreto 

n° 11 de 12 de setembro de 1960. As figuras 4 e 5 apresentam a bandeira e o brasão do 

Distrito Federal. 

 

Figuras 04 e 05: Bandeira e Brasão do Distrito Federal 
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3.4 Economia do Estado 

 

A construção de Brasília na década de 1960 propiciou um acentuado crescimento 

econômico do Distrito Federal e da região que circunda o Estado, englobando 14 municípios, 

goianos e mineiros. 

Segundo o relatório Síntese de Informações Socioeconômicas e Geográficas – Distrito 

Federal 2014, elaborado pela Codeplan – Companhia de Planejamento do Distrito Federal, o 

crescimento econômico do DF foi marcado por 3 fases. Na primeira fase, a construção civil 

foi o principal setor de absorção de mão de obra local, período que se inicia com a 

inauguração de Brasília. Na segunda fase, o setor público passa a ser mais representativo na 

composição do PIB regional devido a consolidação de Brasília, sede do Governo Federal. Já 

na terceira fase, a economia se sustenta no comércio, no setor público e, principalmente, nos 

serviços em geral. 

Em abril de 2004, foi inaugurada a Estação Aduaneira do Interior de Brasília, Porto 

Seco, em Santa Maria, com objetivo de centralizar e facilitar a importação e exportação no 

DF, desafogando os serviços nos portos e aeroportos e reduzindo custos dessas operações. 

A economia de Brasília tem se expandido a cada ano, atraindo novos segmentos e 

revelando ao mundo seu potencial para se tornar um importante centro econômico.  O PIB per 

capita do DF é o mais alto do Brasil, embora sua participação no PIB nacional seja de apenas 

3,3% (Fonte: IBGE – Codeplan 2013).  

A tabela a seguir apresenta a evolução do PIB segundo setores e atividades 

econômicas. 
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Tabela 01 – Produto Interno Bruto e Valor Adicionado Bruto, segundo os setores e as 

atividades econômicas – Distrito Federal (201-2013) 

 

 

A cidade desde sua criação continua tendo uma relação bem próxima com o setor da 

construção civil, que é de tamanha relevância para a economia brasiliense. A indústria da 

construção inicia o ano de 2017 com indicadores melhores do que os registrados no mesmo 

período de 2016 (Fonte: Relatório SONDAGEM INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO - Ano 

VIII, n° 01, Janeiro de 2017).  
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4. A INSTITUIÇÃO 

 

4.1 Estrutura Organizacional 

 

A estrutura organizacional do UNIEURO atende à legislação vigente, bem como com 

as normas institucionais que preveem representação docente e discente em seus conselhos 

superiores e colegiados de cursos. As figuras a seguir mostram o organograma geral e por área 

da instituição. 
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Figura 7 - Organograma do UNIEURO 
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a. Plano de Desenvolvimento Institucional 

 

A IES apresenta viabilidade e aporte financeiro para a implementação do PDI (Plano 

de Desenvolvimento Institucional) aprovado pelo Ministério da Educação.   

Além disso, o PDI apresenta potencialidade de introduzir melhorias na Instituição e 

em seus cursos, conforme pode ser observado nos objetivos e metas traçados para o período 

de vigência do documento. 

Há completa interação epistemológica entre o PPI – Projeto Pedagógico Institucional, 

o PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional e os PPCs – Projetos Pedagógicos dos 

Cursos de Graduação e Pós-Graduação do UNIEURO. 

 

b. Sistemas de Informação e Mecanismos de Comunicação 

 

A IES possui sistema de informação que integra as áreas administrativas e acadêmicas, 

proporcionando gestão eficiente e eficaz. O objetivo do sistema de informação institucional é 

possibilitar ao administrador recuperar e divulgar com presteza as informações armazenadas.  

Os mecanismos de comunicação institucional possibilitam a articulação entre as 

diversas áreas da Instituição e permitem a comunicação horizontal, assim como o 

relacionamento entre os níveis hierárquicos. 

O objetivo fundamental do Sistema de Informação é prover, aos docentes, discentes e 

técnico-administrativos, ferramentas de apoio ao processo ensino-aprendizagem, baseadas nas 

tecnologias atuais. Estas ferramentas disponibilizam um leque de recursos que permite o 

enriquecimento do processo educacional e o estreitamento do relacionamento entre 

professores e alunos, constituindo-se em um instrumento sem paralelo no auxílio ao processo 

educacional. 

O UNIEURO possui jornal próprio elaborado com a colaboração dos alunos, site 

acessado pelo endereço eletrônico www.unieuro.edu.br no qual é disponibilizando o serviço 

de ouvidoria, etc., que constituem meios de comunicação utilizados para assegurar maior 

qualidade na comunicação externa e interna. Paralelamente aos mecanismos formais de 

comunicação, outros espaços informais se consolidam, como os apresentados no quadro a 

seguir: 

 

 

Quadro 05 – Mecanismos de Comunicação adotados no UNIEURO 

http://www.unieuro.edu.br/
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EIOS PÚBLICO ALVO 

Site da IES Público Interno e Externo 

Jornal de circulação interna Público Interno 

Cartazes nos quadros de avisos Público Interno 

Correspondência eletrônica ou via 

Correios 

Público Interno 

Reuniões periódicas com 

representantes do corpo docente, 

discente e técnico-administrativo 

Público Interno 

Reuniões periódicas com 

representantes da comunidade 
Público Externo 

Meios de comunicação de massa  

(jornais, revistas, televisão, rádio e 

sites diversos) 

Público Interno e Externo 

Ouvidoria Público Interno e Externo 

 

 

Para que a comunicação seja eficaz e eficiente, a escolha do meio a ser utilizado leva 

em consideração a informação que se pretende transmitir e, principalmente, o público a que se 

dirige (interno ou externo).  

5. AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

As condições de gestão apresentam coerência entre a estrutura organizacional e a 

prática administrativa e garantem a suficiência e consistência administrativas. Além do 

exposto, pode-se constatar a importância do processo de autoavaliação do UNIEURO que se 

pautou pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, instituído pela 

Lei Nº 10.861, de 14 de abril de 2004.  

No contexto do SINAES, a autoavaliação é percebida como um processo contínuo por 

meio do qual a Instituição constrói conhecimento acerca de sua própria realidade, buscando 

compreender os significados do conjunto de suas atividades para melhorar a qualidade 

educativa e alcançar maior relevância social. Constitui-se em condição básica para o 

necessário aprimoramento do planejamento e gestão da Instituição, uma vez que propicia a 

constante reorientação de suas ações. 

Para o UNIEURO, a autoavaliação é um importante instrumento para a tomada de 

decisão e dela resulta uma autoanálise valorativa da coerência entre a missão e as políticas 

institucionais efetivamente realizadas, assim como, uma autoconsciência nos membros da 
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comunidade acadêmica de suas qualidades, problemas e desafios para o presente e para o 

futuro. 

O processo de autoavaliação institucional considera como parâmetros os seguintes 

princípios norteadores: 

 Universalidade: participação no processo de avaliação que se traduz no envolvimento 

de todos os núcleos (departamentos e coordenações), órgãos, unidades auxiliares, 

conselhos, docentes, pesquisadores, técnico-administrativos, administradores (chefes 

de unidades ou órgãos, coordenadores, diretores) e representantes da comunidade; 

 Globalidade: refere-se à integração da totalidade das atividades ao processo avaliativo, 

ou seja, ensino, pesquisa, extensão, serviços administrativos, gestão, responsabilidade 

social, inclusão social, etc.; 

 Igualdade: implica na consideração e associação do conjunto de aspectos básicos que 

devem subsidiar a avaliação integral da instituição, ou seja, as ações serão 

consideradas como produtos institucionais e não de órgãos ou indivíduos isolados; 

 Especificidade: enfoca as particularidades de cada curso, em acréscimo aos aspectos 

gerais que serão necessariamente avaliados, uma vez que não se pode avaliar a 

diversidade ou singularidade de maneira uniforme, bem como não se deve converter a 

diversidade em símbolo do único; 

 Periodicidade: define os espaçamentos temporais ajustados aos diferentes segmentos, 

atividades e unidades da instituição; 

 Racionalidade: implica a não multiplicação de procedimentos idênticos para os 

mesmos fins, considerando todos os docentes, discentes pesquisadores, pessoal 

técnico-administrativo bem como os órgãos de gestão como partes integrantes da 

comunidade acadêmica, fundamentais ao processo avaliatório, que se inicia com eles e 

por eles; 

 Transparência: diz respeito à identificação precisa e objetiva do processo avaliatório, 

especialmente quanto aos níveis de participação de todos os envolvidos, no que 

concerne à participação e aos resultados esperados; 

 Integração: parte do princípio de que há um mínimo que deve ser produzido bem 

como um máximo que pode ser alcançado, e, tendo em vista o princípio da 

especificidade, valoriza os processos compensatórios nos quais, dentro de 

determinados limites, as atividades desenvolvidas em uma categoria poderiam 

complementar outras, em outras categorias. Pressupõe o reconhecimento pela 
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instituição de que, no contexto de suas funções básicas, os docentes, discentes, 

coordenações, pessoal técnico-administrativo, podem apresentar salutar variação 

quanto ao envolvimento de cada uma delas; mas compartilham a consciência de que 

uns fazem coisas diferentes dos outros e todos juntos realizam, de uma ou de outra 

forma, o projeto pedagógico institucional e preenchem um feixe de funções 

harmônicas voltado aos mesmos fins; 

 Retribuição: contempla a diversidade de retornos que os processos avaliativos podem 

e devem gerar para docentes, discentes, pessoal técnico-administrativo, pesquisadores, 

gestores e toda comunidade acadêmica, da alocação racional de recursos à elaboração 

de princípios mais includentes e ágeis; 

 Cumulatividade: focaliza o acúmulo progressivo de todas as modalidades de trabalhos 

acadêmicos relativos aos docentes, pesquisadores e coordenações, de tal sorte que a 

avaliação seja traduzida em um processo contínuo e não apenas em episódios e 

momentos. 

 

Perante o conjunto de parâmetros, cada docente e cada coordenação deve ser encarada 

e avaliada mediante sua história de trabalho e não pontualmente. 

Em conformidade com o disposto no Art. 03º, da Lei nº. 10.861/04, as dimensões a 

seguir são objetos de avaliação no UNIEURO: 

- Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional; 

- Política para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão; 

- Responsabilidade Social da Instituição; 

- Comunicação com a Sociedade; 

- Políticas de Pessoal; 

- Organização e Gestão da Instituição; 

- Infraestrutura Física; 

- Planejamento e Avaliação; 

- Políticas de Atendimento aos Estudantes; 

- Sustentabilidade Financeira. 

 

Ao se basear no modelo norteador exposto e no direcionamento empregado aos pontos 

avaliativos do MEC, o Programa de Autoavaliação do UNIEURO propõe-se a: 



Projeto Pedagógico de Curso 

Curso de Graduação em Engenharia Civil (Bacharelado)                                 20 

 

     

 

 

 Elaborar, acompanhar e avaliar os projetos pedagógicos dos cursos de graduação, pós-

graduação lato sensu, em parceria com os coordenadores de cursos; 

 Avaliar o corpo acadêmico (docentes e gestores da área acadêmica); 

 Avaliar o Núcleo de Estágios, a responsabilidade social e extensão universitária, a 

pesquisa e a iniciação científica em interface com as áreas; 

 Pesquisar, disseminar e arquivar a legislação educacional de Ensino Superior afeta ao 

Sistema Federal; 

 Disseminar e arquivar relatórios de avaliação MEC/INEP e pareceres normativos do 

Conselho Nacional de Educação; 

 Avaliar, atualizar e disseminar o Plano de Desenvolvimento Institucional; 

 Avaliar o egresso dos cursos de graduação, graduação tecnológica e de cursos de pós-

graduação lato sensu; 

 Participar das reuniões de Conselho Superior e Intermediário e orientar, quando 

cabível, acerca da Legislação Educacional vigente e normas institucionais; 

 Manter atualizados o Estatuto e o Regimento com as normas vigentes; 

 Estabelecer interface com os órgãos administrativos, com a coordenação de Projetos 

Sociais e com a pós-graduação stricto sensu, recebendo os relatórios anuais oriundos 

dos projetos de avaliação desenvolvidos nas áreas e articulá-los com as demais áreas 

acadêmicas e administrativas da instituição; 

 Elaborar e aplicar treinamento à área acadêmica e administrativa acerca da legislação 

educacional vigente, missão institucional e objetivos; 

 Avaliar e disseminar o Projeto Pedagógico Institucional, em parceria com todos os 

órgãos envolvidos; 

 Avaliar as ações, resultados e procedimentos da Comissão de Avaliação; 

 Orientar, acompanhar e promover as avaliações externas dos cursos e da Instituição; 

 Verificar e acompanhar as recomendações oriundas dos processos avaliativos internos 

e externos, oficiais e do sistema avaliativo próprio; 

 Participar, em parceria com a área de Recursos Humanos, na elaboração e execução de 

treinamentos/oficinas de trabalho para docentes e gestores acadêmicos, de caráter 

formativo; 

 Avaliar a satisfação do corpo docente, discente e técnico administrativo em relação à 

cadeia de serviços;  
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 Orientar e acompanhar as autoavaliações das áreas, consolidando informações e 

recomendações. 

6. INSTALAÇÕES GERAIS (UNIDADE ÁGUAS CLARAS) 

 

6.1 Instalações Docentes 

 Salas de Professores  

Os docentes têm a sua disposição uma sala com aproximadamente 265 m2, composta 

por diversos ambientes, entre eles: sala coletiva, sala de descanso, sanitários, copa, sala de 

informática e NAP – Núcleo de Atendimento ao Professor. Esses ambientes são 

suficientemente iluminados e climatizados, equipados com computadores e mobiliários 

específicos (mesas coletivas, armários individuais, sofás, TV, micro-ondas, geladeira, etc.) em 

número suficiente para o desenvolvimento das atividades relacionadas à docência. 

Diariamente, são executados serviços de limpeza, manutenção e conservação dos móveis, 

pisos e equipamentos. 

A referida sala de professores é coletiva e utilizada de maneira rotativa por docentes 

em regime de trabalho parcial e/ou integral. Como espaço atrelado ainda à sala de professores, 

duas salas de reuniões específicas para Atendimento a alunos.  

 

6.2 Auditório 

 

A instituição possui no campus de Águas Claras um Auditório com cerca de 150 m2, 

capacidade para 150 assentos, provido de equipamentos audiovisuais e mobiliários próprios, 

sistema de comunicação em rede, iluminação adequada e aparelhos de ar condicionado para 

climatização, que obedecem aos índices estabelecidos segundo normas para esta finalidade.  

 

6.3 Biblioteca  

A instituição dispõe de três bibliotecas, uma em cada campus. O curso de Engenharia 

Civil opera na Unidade de Aguas Claras, Campus II, e consequentemente, os alunos do curso 

fazem usso da Biblioteca da unidade: BIBLIOTECA RUI BARBOSA. 
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6.3.1 Biblioteca Rui Barbosa 

 

Instalações para o acervo, estudos individuais e em grupo na Biblioteca. 

A Área total da Biblioteca é de 595m2; dividida da seguinte forma:  

a) 265m2 para o acervo;  

b) 330m2 para o salão de estudo dos quais: 

 29m2 para salas de estudo em grupo;  

 216m2 para a área para estudo individual;   

 14m2 para as Ilhas de computadores;  

 71m2 para área de circulação. 

O Setor possui excelente iluminação obtida por meio de 68 luminárias distribuídas 

uniformemente por toda a área da Biblioteca, além da grande incidência de iluminação natural 

devido à belíssima arquitetura do prédio; contando com 4 extintores de incêndio localizados 

em pontos estratégicos e 12 aparelhos de ar-condicionado que juntamente com os mobiliários 

e os equipamentos, à disposição dos usuários, propiciam condições adequadas e agradáveis 

estimulando o estudo nestas instalações, sendo adequados a cada tipo de ambiente e possuem 

acabamentos dentro dos padrões utilizados para o grande fluxo de pessoas.  

A preservação das instalações da Biblioteca Rui Barbosa, bem como do acervo e 

equipamentos, é realizada por meio de limpeza diária de toda a área, assim como, do acervo, 

prateleiras e equipamentos, e de acordo com as especificações para conservação de materiais 

bibliográficos. Não há problemas de umidade no setor, as áreas utilizadas são amplas e 

arejadas, e devido as condições climáticas de Brasília de baixa umidade não houve 

necessidade de implantação do sistema anti-mofo. Cabe resaltar que o acervo da Biblioteca 

Rui Barbosa é recente e também por essa condição conta com ótimas condições para 

satisfação dos usuarios. 

A área de estudo é adequada aos padrões estabelecidos para bibliotecas universitárias e 

ao volume de usuários, sendo composta por 54 mesas coletivas e 40 mesas individuais, 

perfazendo um total de 217 assentos. Existem ainda 6 cabines disponíveis para grupos de 

estudos que comportam até 8 pessoas por sala.  

Situada em andar térreo, possui em sua área externa banheiros e bebedouros, assim 

como rampa, porta especial e terminal de pesquisa exclusivo para portadores de necessidades 
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especiais, de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, 

bem como atendimento preferencial a estes usuários.   

Os usuários possuem acesso à Internet nos computadores disponíveis para pesquisa e 

consulta ao acervo, além de rede Wireless para os dispositivos pessoais. 

 

Informatização da Biblioteca 

Todos os processos e serviços da Biblioteca encontram-se informatizados em uma base 

de dados, interligada por toda instituição, desde o momento da aquisição até a disseminação 

da informação.  

Pesquisas, empréstimos, renovações e reservas de livros, periódicos, mapas e materiais 

de multimeios, são controlados pelo próprio sistema, não havendo necessidade de ferramentas 

manuais para essas atividades. 

O acervo está totalmente inserido no Sistema de Controle da Biblioteca – SCB, 

desenvolvido na própria Instituição utilizando a linguagem de programação Visual Basic com 

base de dados em SQL Server, protocolo de comunicação direta via rede local e protocolo 

TCP/IP para acesso às informações via remota.  

O SCB é utilizado como gerenciador de informações, pois além dos procedimentos 

normais de um centro de informação como: recuperação de informação, empréstimo, 

renovação e devolução de material, ele também auxilia enviando mensagens de alerta 

relativos a atraso de livros, disponibilidade de reserva e disseminador de informação, pois 

sempre que um material é incluído na base, o próprio sistema cria um alerta na área de apoio 

ao aluno, informando a chegada do material, este procedimento é viável, graças a interligação 

entre todos os sistemas da Instituição, assim como, aqueles alunos que abandonam o curso são 

automaticamente desligados dentro do sistema da Biblioteca, impedindo que continuem a 

utilizar os serviços do setor irregularmente.  

O sistema possui ainda relatórios que auxiliam no controle e administração do setor 

bem como permite a importação e exportação de seus dados para outras bases, o que é um 

facilitador em casos de compartilhamento de base. Todas as publicações estão identificadas 

com etiqueta de registro de tombo e de lombada com código de barras impressos pelo sistema, 

facilitando o empréstimo e diminuindo a incidência de erro humano.  
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O catálogo geral encontra-se totalmente informatizado, permitindo a consulta por 

autor, título ou assunto. As Bibliotecas do Grupo vêm investindo na disponibilização de 

acervos virtuais, sendo o acesso às bases de dados também feito pela área do aluno, 

professores e funcionários no Site da Instituição. 

Está em processo de desenvolvimento a criação de uma rede cooperativa de 

catalogação e comutação de informações entre as Bibliotecas pertencentes ao Grupo Ceuma 

que abrange: UNIVERSIDADE CEUMA, no Maranhão, FACULDADE DO AMAZONAS – 

FAMAZ, em Belém do Pará, Centro de ensino unificado do Piauí - CEUPI, em Teresina, e as 

pertencentes ao Centro Universitário UNIEURO, agilizando o processo de inserção de dados 

nas bases, assim como possibilitando o processo de comutação bibliográfica. 

Devido ao alto nível de informatização é permitido à comunidade do Centro 

Universitário UNIEURO agendar empréstimos, efetuar reservas e renovações, além de 

acompanhar sua movimentação bibliográfica junto à biblioteca, com código e senha pessoal 

intransferível para cada usuário.  

As Bibliotecas do Grupo vêm investindo na disponibilização de acervos virtuais. O 

acesso às bases de dados também é feito pela área do aluno, professores e funcionários no 

sitio da Instituição, oferecendo o catálogo geral totalmente informatizado, permitindo a 

consulta por autor, título ou assunto. 

 

Políticas Institucionais de aquisição, expansão e atualização do acervo e formas de sua 

operacionalização 

O acervo geral da biblioteca físico atualmente é composto por 27.609 títulos e 143.101 

exemplares distribuídos, proporcionalmente ao número de vagas ofertadas, nas áreas de 

concentração dos cursos ministrados pela Instituição, além de assuntos a estes correlatos.  

A coleção de livros conta com 22.524 títulos e 125.077 exemplares distribuidos nas 

unidades I, II e III conforme quadro a seguir: 

Unidade Asa Sul Águas Claras Asa Norte 

Títulos 12.116 6.471 3.937 

Exemplares 69.535 38.888 16.654 
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 O acervo físico de livros da Unidade Águas Claras, Biblioteca Rui Barbosa, está 

dividido por áreas do conhecimento conforme abaixo: 

 Ciências Sociais = aproximadamente 3.106 títulos e 22.166 exemplares 

 Ciências Exatas = aproximadamente 647 títulos e 3.111 exemplares 

 Ciências da Saúde = aproximadamente 1.173 títulos e 6.590 exemplares 

 Demais áreas = aproximadamente 1.877 títulos e 8556 exemplares 

Já o acervo virtual é composto pelas bases de dados e bibliotecas virtuais, perfazendo 

um total de aproximadamente 12.176 livros eletronicos e 7.329 periódicos eletronicos que 

abrangem todas as áreas do conhecimento científico. 

A política de atualização visa à manutenção e ampliação do acervo de acordo com a 

necessidade de cada curso tornando a coleção, não somente atualizada, mas devidamente 

adequada ao currículo proposto. A proporção adotada segue rigorosamente a indicação do 

Instrumento do INEP/MEC, de no mínimo 1 livro para cada 14 vagas ofertadas aos alunos, 

podendo esta proporção variar para mais conforme a demanda das obras. 

A biblioteca procede à aquisição de acordo com o que determina o documento de 

política de aquisição e seleção, que observa os seguintes aspectos: A área de interesse da 

Instituição; crescimento racional e equilibrado do acervo; estimular programas cooperativos 

de aquisição, como intercâmbio; identificar os interesses dos usuários; traçar diretrizes para a 

avaliação da coleção; analisar o uso efetivo da coleção de periódicos, e a obsolescência dos 

livros, através do controle bibliométrico; atender os documentos indicados nos planos de 

ensino, tanto da bibliografia básica quanto a complementar; estabelecer parâmetros para o 

descarte e reposição de material. 

O processo de aquisição é efetuado pela Biblioteca em concordância com as 

solicitações dos coordenadores de cursos. A cada semestre são enviadas à Biblioteca ementas 

dos cursos para que sejam adquiridos os materiais bibliográficos delas constantes. É feito 

acompanhamento, mensal, de verificação se as quantidades adquiridas atendem realmente às 

necessidades dos usuários. Sendo assim, é feita a cada seis meses uma nova solicitação para 

adequação do acervo conforme ao semestre que irá se iniciar, baseada na necessidade dos 

cursos ministrados pela Instituição.  
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Caso seja detectada a necessidade de maior número de exemplares para determinada 

disciplina, será feita a adequação antes mesmo do final do semestre. 

A Biblioteca, com anuência do coordenador do curso, providencia a lista de 

solicitações, que é encaminhada à cotação, e após a finalização do relatório de custos, é 

encaminhada ao gabinete do Reitor para a aprovação e autorização. 

O processamento técnico dos documentos é feito mediante instrumentos padrões de 

descrição, o AACR2 como código de catalogação e a CDU como sistema de classificação 

bibliográfica. Todos os documentos estão preparados com etiqueta de lombada disponíveis 

para empréstimo, segundo normas e procedimentos da instituição. 

A assinatura de periódicos é feita de acordo com as solicitações dos coordenadores e 

necessidade dos usuários, dando-se preferência aos periódicos em formato virtual. Periódicos 

informativos: jornais e revistas gerais que são assinados ininterruptamente. 

 

Bibliotecas virtuais e bases de dados: 

Desde o ano de 2007, a Instituição vem implementando novas bases de dados como 

incentivo a pesquisa e aprimoramento pessoal de toda a comunidade acadêmica. 

Em 2013 foi disponibilizado o acesso ao portal de periódicos CAPES e a assinatura de 

mais uma base de dados, VLex.  

Devido a grande satisfação dos usuários com essas aquisições, em 2014 foram 

adquiridas as Bases da EBSCO (conforme acima mencionado) e duas Bibliotecas virtuais: 

Pearson e Saraiva ambas de conteúdo multidisciplinar, sendo esta última substituída pela 

Minha Biblioteca em 2017. 

No ano de 2016 passou a incorporar a coleção virtual a base de dados TARGET 

GEDWEB, a qual disponibiliza normas técnicas (ABNT, ISO, dentre outras), Diário oficial, 

Resoluções de agências reguladoras e Ministérios. Sendo de grande importancia para todas as 

áreas do conhecimento. 

Importante salientar que, desde o ano de 2011, as Instituições do Grupo Ceuma, vêm 

priorizando o incentivo ao acesso virtual a periódicos e e-books, que agrega inestimável 

conteúdo científico à coleção das Instituições, por meio de bases de dados. Tal ação possui o 

intuito de disponibilizar conteúdo abrangente, atual e de fácil acesso ao usuário, assim como 

economizar o espaço necessário para acomodar a coleção física.  
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Atualmente o acervo virtual é composto por bases de dados e bibliotecas virtuais, que 

perfazem um total de aproximadamente 12.176 livros eletrônicos e 7.329 periódicos 

eletrônicos abrangendo todas as áreas do conhecimento científico. 

Estas informações são disponibilizadas gratuitamente à toda comunidade acadêmica 

por meio da BIBLIOTECA VIRTUAL. Segue abaixo o conteúdo disponível em meio virtual: 

I. EBSCO Host: Bases de Periódicos científicos. Possui acesso multiusuário contínuo e 

reprodução ilimitada. Composta atualmente por 5 Bases de diferentes áreas do conhecimentos, 

conforme abaixo: 

 Academic Search Elite (Conteúdo Multidisciplinar) – 2.300 títulos  

 Medline (em Texto Completo) – 1.400 títulos 

 Dentistry & Oral Sciences Source – 255 títulos 

 Engineering Source – 2.989 títulos 

 Dynamed – Medicina Baseada em Evidências (base de estudos de casos, conteúdo 

dinâmico) 

 

II. VLex – Base de dados Jurídica, de conteúdo nacional e internacional. Acesso 

multiusuário contínuo e reprodução ilimitada. Disponibiliza informação atual que abrange o 

âmbito nacional e internacional, conforme abaixo: 

 11.200.000 documentos 

 8352 títulos de Doutrina (ebooks e periódicos eletrônicos) 

 120 jornais de notícias de todo o mundo 

 122 contratos e formulários 

Legislação: 

 Códigos – 592 mais relevantes (Leis com força de Código e Constituição) 

 Diário Oficial da União (DOU) – Seção 1 – Atos normativos 

 Diário Oficial do Estado de São Paulo  - Seção 1 

Jurisprudência: 

 Tribunais Superiores 

 Justiça Estadual  

 Justiça Federal 

 TRT’s 

Doutrina: 
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 Livros eletrônicos nacionais – 564 títulos 

 Periódicos – 49 

 Periódicos qualificados pela Capes e Latindex - 17 

 

Notícias: 

 O Globo  

 Consultor Jurídico 

 

III. Biblioteca Virtual PEARSON (LIVROS/Multidisciplinar) – Composta por 

aproximadamente 5.680 títulos nas diversas áreas do conhecimento. Acesso multiusuário 

ilimitado para consulta online. Possui ferramentas de formatação a acessórios para facilitar o 

estudo. Agrupa editoras de renome no mercado editorial como: Pearson, Manole, Contexto, 

Papirus, Casa do Psicólogo, Ática, Educs, Companhia das letras, Oficina de textos, 

EdiPUCRS, Vozes, Summus, etc. 

 

IV. Biblioteca Virtual MINHA BIBLIOTECA (LIVROS/Multidisciplinar) – Composta por 

8.935 títulos nas diversas áreas do conhecimento. Acesso multiusuário ilimitado para consulta 

online. Possui ferramentas de formatação a acessórios para facilitar o estudo. Agrupa editoras 

do grupos GEN e grupo A além de editoras de renome como Saraiva, Érica, Manole, Zahar, 

Cengage Learning, etc. 

 

V. Portal Capes – 126 coleções disponíveis com acesso aberto. Base parcialmente disponível 

para as Instituições do Grupo CEUMA. Possui acesso limitado, ao âmbito das Instituições, 

aos periódicos disponibilizados. Reprodução ilimitada dos artigos científicos. 

 

VI. Target GedWeb (base de normas, resoluções e documentos técnicos)  

Acesso ilimitado a normas ABNT, ISO dentre outros documentos técnicos. Possui 

ferramentas de criação de alertas periódicos sobre novas aquisições. Acesso multiusuário 

ilimitado para consulta online. Disponibiliza atualmente mais de 16.886 documentos para 

acesso irrestrito. 
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Forma de acesso aos serviços da Biblioteca (Condições, abrangência e qualidade) 

 A biblioteca Rui Barbosa, Campus II (Águas Claras), está aberta ao público de 

segunda-feira a sexta-feira das 8h às 22h e aos sábados das 8h às 13h.  

Oferece a seus usuários serviços via Internet e intranet, como pesquisa ao acervo, 

reserva de livros e renovação (até 5 vezes) do material anteriormente emprestado. Estes 

mesmos procedimentos podem ser efetuados dentro da própria biblioteca por meio dos 

terminais de consulta ou nas ilhas de computadores para acesso à internet. Fica a critério do 

usuário a forma que irá escolher para proceder a renovações, consultas e reservas. 

Em termos gerais os serviços disponibilizados pela biblioteca são: 

 Acesso à Internet; 

 Acesso gratuito à base de dados EBSCO 

 Acesso gratuito à base de dados V-lex 

 Acesso gratuito ao portal CAPES 

 Acesso gratuito à Biblioteca Virtual Pearson 

 Acesso gratuito à Biblioteca Virtual Minha Biblioteca 

 Acesso gratuito à base de dados Target GedWeb 

 Caixa de sugestões e atendimento ao aluno (biblioteca@unieuro.edu.br); 

 Computadores para uso acadêmico. 

 Comutação bibliográfica  

 Consulta ao acervo pela internet e intranet; 

 Consulta local a Periódicos informativos e Jornais diários; 

 Elaboração de fichas catalográficas; 

 Empréstimo domiciliar (ver tabela de empréstimo no manual do usuário); 

 Empréstimo interbibliotecas (Os usuários podem utilizar qualquer uma das Unidades I, 

II e III); 

 Espaço para palestras, eventos e exposições externas; 

 Orientação à Levantamentos bibliográficos; 

 Orientação à normalização de trabalhos e publicações; 

 Orientação individual ao usuário; 

 Renovação e Reserva on-line; 

mailto:biblioteca@unieuro.edu.br
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 Salas de estudo em grupo; 

 Serviço de alerta; 

 Serviço de referência; 

 Visitas técnicas; 

 Rede Wireless; 

 

A biblioteca oferece aos usuários atividades complementares às de cunho acadêmico 

como: treinamentos e orientações à pesquisa em base de dados e bibliotecas virtuais, busca de 

informações para desenvolvimento de pesquisas; orientação individual aos alunos graduandos 

sobre normatização de trabalhos acadêmicos, confecção de fichas catalográficas e 

acompanhamento do processo de preparação e finalização de monografias. 

É disponibilizado por meio de convênio com COMUT, o acesso a informações de 

outros centros de informação a nível nacional e internacional, incentivando o uso de 

repositórios de teses e dissertações, bases de dados EBSCO, Scielo, BVS, Domínio Público, 

portal de periódicos Capes, portal SBE (Saúde baseada em evidencias), dentre outras 

referendadas pelos pesquisadores e professores que compõem o corpo docente Institucional. 

A biblioteca funciona como suporte para toda comunidade acadêmica da Instituição 

alem de receber, diariamente, a visita de ex-alunos que procuram um ambiente agradável de 

paz e tranqüilidade com a finalidade de estudarem para provas de concursos e posgraduação. 

Entretanto, ex-alunos possuem acesso apenas ao espaço físico e acervos virtuais, pois a partir 

do rompimento do vinculo com a Instituição não é possível a utilização do acervo destinado à 

graduação. 

 

Recursos Humanos da Biblioteca 

A contratação de funcionários para o setor de Bibliotecas é responsabilidade do 

Departamento de Recursos Humanos da Instituição. É feito processo seletivo de acordo com o 

cargo a ser preenchido.  

Num primeiro momento é verificado se o candidato possui os pré-requisitos mínimos 

exigidos. Para o cargo de Bibliotecário é exigido que seja graduado em Biblioteconomia e que 

tenha no mínimo 1 ano de experiência, já no caso de auxiliares e vigilantes deverão ter ensino 

médio concluído. 
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Após a seleção de currículos, baseada nos critérios acima informados, há ainda uma 

etapa de provas escritas e entrevista com o(a) Bibliotecário(a) chefe. 

A biblioteca do campus II está atuando com uma equipe de 1 Bibliotecário e 5 

auxiliares.  

 

 

6.4 Instalações Sanitárias – Adequação e Limpeza 

As instalações sanitárias apresentam dimensões adequadas e suficientes para o número 

de usuários, sendo iluminadas e ventiladas, obedecendo às normas e padrões 

estabelecidos para o seu tipo de uso. Possuem pisos e revestimentos laváveis e de fácil 

manutenção, vasos e pias em quantidades suficientes, bem como materiais de higiene 

adequados para a sua utilização. 

Os serviços de limpeza são realizados diariamente, de forma contínua, em todos os 

turnos, de forma a garantir a conservação e manutenção das instalações sanitárias. 

 

6.5 Condições de Acesso para Pessoas com Necessidades Especiais (PNE) 

 

A instituição vem constantemente adequando a infraestrutura de acessibilidade a 

Pessoas com Necessidades Especiais, podendo ser destacados os seguintes itens: 

 Rampas de acesso com corrimãos, para o acesso do estudante com dificuldades físicas 

(Pessoas com Necessidades Especiais) aos espaços de uso coletivo do UNIEURO. As 

rampas obedecem às inclinações especificadas na legislação vigente; 

 Banheiros especiais (masculinos e femininos), adaptados, que dispõem de portas 

largas, barras de apoio nas paredes e espaço suficiente para permitir o acesso de 

cadeira de rodas;  

 Vagas especiais permanentes no estacionamento, devidamente identificadas para uso 

exclusivo de pessoas com necessidades especiais; 

 Lavabos e bebedouros instalados em altura acessível aos cadeirantes. 

 

Além das instalações mencionadas, sempre que detectada a existência de turmas com 

alunos portadores de necessidades especiais, o UNIEURO disponibiliza, preferencialmente 

para essas turmas, salas de aula no andar térreo. Quando isso não é possível, o portador de 

necessidades especiais pode utilizar o elevador ou as rampas internas dos blocos. 
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6.6 Infraestrutura de Segurança 

 

A Infraestrutura de Segurança do UNIEURO é compostas por:  

(i) Vigilância Interna e  

(ii) Prevenção de Incêndio e de Acidentes de Trabalho.  

O serviço de vigilância interna é terceirizado e controlado por uma equipe própria IES, 

responsável pela conservação, manutenção e segurança da instituição.  

O UNIEURO possui uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) e uma 

brigada de incêndio que, além de outras atribuições, são responsáveis pela garantia das 

condições de infraestrutura e higiene dos ambientes de trabalho de forma a prevenir incêndios 

e acidentes. Todas as necessidades institucionais, no que diz respeito à segurança do trabalho 

e higienização do ambiente, são levantadas por esta comissão e pela brigada. Além disso, a 

brigada de incêndio está preparada para prestar os primeiros socorros, sempre que necessário. 
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CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL 

 

1. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

 

1.1 CONTEXTO EDUCACIONAL  

 

 Antes de expor argumentos e considerações gerais, é necessário informar que o 

Distrito Federal possui área territorial total de 5.779,99 km², com densidade populacional de 

444,66 hab./km², cuja população atinge mais de 2,7 milhões de habitantes. O Distrito Federal 

é a única unidade da Federação em que mais da metade da população passa, pelo menos, dez 

anos da vida estudando, sendo que mais de 51% deles passam mais de uma década em sala de 

aula. Apresenta mais de 500 mil alunos na educação básica, distribuídos em aproximadamente 

800 escolas públicas e privadas do ensino fundamental e do ensino médio. Outro dado 

importante é que o percentual de adolescentes, entre 15 e 17 anos, na escola chega a 91,7%. 

Nesse contexto, o UNIEURO, em suas três unidades, atende a grande parte da população do 

Distrito Federal, alcançando, em especial, as regiões Centrais, Norte, Nordeste, Noroeste, 

Sudeste e Oeste da Capital Federal. 

O Distrito Federal, e seu entorno, apresenta cerca de quatro milhões de habitantes, 

distribuídos por trinta e uma regiões administrativas do DF e vários municípios dos Estados 

de Goiás e Minas Gerais. É o ente territorial nacional que detém o maior índice de 

alfabetizados, concluintes do ensino médio e de cursos superiores, em relação à população 

citada, além de sediar os Poderes da República e os respectivos órgãos. Nessa conjuntura 

exerce demanda qualificada em relação aos cursos superiores de graduação e, especialmente, 

de pós-graduação. 

O Centro Universitário Euro-Americano - UNIEURO quer ser parceiro do 

desenvolvimento cultural, educacional e socioeconômico do Distrito Federal, e de seu 

entorno, implementando cursos e programas de nível superior, como resposta ágil e 

competente às demandas de sua comunidade.  

O processo de globalização em curso no mundo do terceiro milênio deixa cada vez 

mais evidente o valor, praticamente incomensurável, da informação e da capacidade de criá-

la, de geri-la e dela se aproveitar para a criação de riquezas e promoção do bem-estar social. 

Ademais, as organizações/corporações, por sua importância na conjuntura mundial, provocam 

repercussões econômicas, políticas, sociais e culturais. As novas configurações econômicas 
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que vêm sendo delineadas – a crise do Estado e a competitividade – e a própria importância da 

atividade empresarial têm gerado um movimento internacional que busca o aprimoramento de 

seus quadros de colaboradores. A atual capacidade das organizações/corporações – públicas e 

privadas – de empregar seus recursos de forma mais eficiente e eficaz não somente influencia 

diretamente seus resultados como também afeta sua capacidade de sobrevivência no mercado. 

Os modelos de gestão aplicados às organizações têm sido incapazes de acompanhar a 

evolução pela qual passam tais organizações, seja na área tecnológica, seja na gerencial ou, 

ainda, quanto à regulação estatal/mercadológica, que busca um atendimento de qualidade com 

baixo custo.  

Para adequar-se a essas mudanças, a administração das organizações vem evoluindo da 

simples integração e do simples funcionamento de seus subsistemas operacionais, para um 

processo mais complexo de diagnósticos e análises gerenciais. O investimento crescente na 

capacitação/qualificação de seu capital intelectual, a incorporação contínua de tecnologia de 

ponta e a demanda por qualidade de serviços têm obrigado as instituições a selecionar 

funcionários com grau de conhecimento especializado maior a cada instante, esgotando tal 

demanda nas grandes capitais e tornando dispendioso o investimento na formação direta de 

tais colaboradores.  

Destarte, o Curso de Graduação em Engenharia Civil busca atender a essa demanda 

por pessoal especializado formando profissionais generalistas, capacitados para resolução de 

problemas e atendimento às necessidades do mercado. 

 Perante esse contexto, o UNIEURO justifica a oferta do curso com base nos seguintes 

argumentos e considerações: 

 

a) A população do ensino médio regional, a quantidade de vagas ofertadas na 

educação superior, a demanda pelo curso e as taxas brutas e líquidas de 

matriculados na educação superior, apresentadas nos Censos da Educação Básica e 

da Educação Superior, anos 2010, 2011 e 2012, elaborados pelo INEP/MEC e 

publicados, na íntegra, no site desse Instituto; 

b) As metas definidas no Plano Nacional de Educação (PNE), para o decênio 2011 

a 2020; 

c) As políticas públicas de educação, expressas na legislação em vigor; 
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d) A ampliação da participação da área de conhecimento de Engenharia Civil na 

vida acadêmica da região, participando dos debates sobre a educação, científicos e 

tecnológicos e das atividades de pesquisa e de extensão; 

e) Número de vagas disponibilizado está de acordo com a dimensão e qualificação 

do corpo docente e técnico-administrativo, com a proposta pedagógica do referido 

curso e com as instalações do UNIEURO; 

f) O UNIEURO conta com as instalações necessárias para o desenvolvimento do 

curso de graduação; 

g) A fixação do engenheiro, graduado no UNIEURO, à região educacional, amplia 

a concentração de profissionais e serviços e possibilita o preenchimento dos postos 

interiorizados de trabalho; 

h) A consolidação das atividades do UNIEURO, no que se refere à função social de 

seu desempenho não só em ensino, pesquisa e extensão, como também no 

atendimento às necessidades sociais de sua área de influência para a promoção do 

desenvolvimento dos programas de extensão, com as populações carentes do 

Distrito Federal e entorno; 

i) A interação do Curso de Engenharia Civil com os demais cursos oferecidos pelo 

UNIEURO e estruturados para o atendimento das necessidades sociais da área de 

influência deste Centro Universitário nos diversos campos do saber; 

j) O Curso de graduação em Engenharia Civil do UNIEURO conta com Núcleo 

Docente Estruturante (NDE), composto por docentes com dedicação preferencial ao 

curso, responsáveis pela formulação da proposta pedagógica e com a estabilidade 

que lhes permita acompanhar o desenvolvimento do projeto pedagógico e do curso; 

k) Este projeto pedagógico atende, plenamente, às Diretrizes Curriculares 

Nacionais de Engenharia Civil (RESOLUÇÃO CNE/CES 11, DE 11 DE MARÇO 

DE 2002) e está em consonância com a multidisciplinaridade, permitindo a 

integração e a complementação entre os diversos conteúdos; contempla a formação 

básica, profissional, quantitativas, tecnológicas e complementares dos estudantes; 

garante que o ensino-aprendizagem será conduzido prioritariamente em atividades 

teórico-práticas e demonstra adequação dos conteúdos teórico e prático à proposta 

global, com integração entre conhecimentos, habilidades, competências e atitudes 

concretizados nos espaços de ensino, pesquisa e extensão; 



Projeto Pedagógico de Curso 

Curso de Graduação em Engenharia Civil (Bacharelado)                                 37 

 

     

 

 

l) O Projeto Pedagógico do curso (PPC) de Graduação em Engenharia Civil 

assegura que o processo de ensino-aprendizagem ocorra principalmente em 

cenários apropriados, comprovando que nas atividades práticas os estudantes sejam 

sempre supervisionados por membros do corpo docente; 

m) O PPC possibilita a inserção do corpo discente em atividades de monitoria e 

extensão. Garante, também, o desenvolvimento de estágios curriculares, sob 

supervisão docente. Este estágio é desenvolvido de forma articulada e com 

complexidade crescente ao longo do processo de formação. A carga horária do 

estágio curricular supervisionado do Curso de Engenharia Civil é de 160 horas. 

Conta com núcleo para apoio psicopedagógico aos estudantes e desenvolve todo o 

processo de autoavaliação periódica, conforme preconizado pela Lei nº 

10.861/2004, que dispõe acerca do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior – SINAES; 

n) O PPC corresponde à necessidade social que justifica a existência do curso de 

Graduação em Engenharia Civil, buscando a formação de profissionais capacitados 

e atualizados, com vistas a participar do processo de melhoria da qualidade de vida. 

 

1.2 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO CURSO  

 

 1.2.1 Políticas Institucionais de Ensino 

 

Dentro do espírito de articulação dos documentos norteadores do UNIEURO, a 

política institucional deste Centro Universitário encontra-se de acordo com o estabelecido no 

Projeto Pedagógico Institucional (PPI), no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e no 

Projeto Pedagógico de Curso (PPC), nos quais o estudante representa o centro do processo da 

relação institucional ensino/aprendizagem. 

Nesse sentido, a Política Institucional de Ensino prioriza a sólida formação 

profissional e de cidadania e um ensino teórico-prático que amplia as fronteiras do saber e 

contribui para um aprendizado alicerçado na tríade: ensino, pesquisa e extensão.  

A intervenção pedagógica na formação do Engenheiro Civil deve privilegiar o 

aprofundamento teórico na sua relação com a prática da Gestão Empresarial em seus 

diferentes espaços de atuação. Para tanto, o educador formador deve ser, antes de tudo, um 
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conhecedor das teorias e práticas relacionadas às áreas de conhecimento que compõem o 

projeto pedagógico do curso. 

As políticas de ensino adotadas pela instituição promovem a disponibilização dos mais 

modernos instrumentos de ensino, pesquisa e extensão, bem como de instrumentos virtuais de 

aproximação professor/aluno, por meio dos quais são disponibilizados planos de ensino, 

materiais de apoio ao aluno, exercícios, atividades extraclasse, dentre outros. 

Além disso, a formação teórica está aliada às práticas do exercício profissional e à 

combinação de conteúdos básicos, profissionalizantes e específicos ministrados nas 

disciplinas do curso, com permanente atenção às demandas metodológicas e pedagógicas. 

A ação didático-pedagógica é voltada para a formação de um profissional capaz de 

questionar de forma crítica, reflexiva e construtiva, a partir da sua realidade no âmbito interno, 

regional ou nacional, formulando e resolvendo problemas, contribuindo para a construção das 

comunidades onde atua a partir da excelência em seu desempenho profissional. 

Dentre as políticas institucionais do UNIEURO, pode-se destacar: 

 Programa de Reforço ao Aprendizado: Permite aos discentes reforçar conhecimentos 

básicos ou profissionalizantes e aprimorar seus conhecimentos, oferecendo cursos de 

nivelamento, cursos de língua estrangeira, cursos de extensão, projetos de pesquisa e 

produção científica, visitas técnicas, jornadas acadêmicas entre outras atividades, com 

vistas a ampliar a autonomia intelectual do aluno por meio da iniciação científica e 

trabalho de núcleos temáticos multidisciplinares; 

 Programa de Estímulo às Ações Interdisciplinares: Constitui-se na integração dos 

planos de ensino das diferentes disciplinas ao longo dos cursos, incentivando 

avaliações de trabalhos e projetos interdisciplinares, instrumentalizados por pesquisa, 

visitas técnicas e atividades de extensão, promovendo a articulação das diferentes 

áreas do conhecimento;  

 Programa de Apoio ao Docente: Consiste na oferta de Cursos de Capacitação 

Docente abrangendo o uso de novas tecnologias e metodologias de ensino, abertura de 

editais prevendo incentivo financeiro para publicação científica e tecnológica, apoio 

psicopedagógico oferecido pelo Núcleo de Apoio ao Docente e ao Discente (NAPP), 

entre outros mecanismos, com fins de estimular a busca constante pelo aprendizagem e 

atualização profissional, promovendo o aprimoramento do docente-profissional, não 

somente na esfera do ensino;  

 Programa de Apoio ao Educando: O UNIEURO conta com um núcleo de apoio 
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efetivo ao discente tanto para as necessidades psicopedagógicas e acadêmicas, quanto 

para as necessidades humanas. Dessa forma, oferece ao educando apoio 

psicopedagógico para seguimento da situação acadêmica, monitorias acadêmicas, 

bolsas sociais, cursos de nivelamento, entre outros, com a finalidade de acompanhar o 

processo de aprendizagem em todas as disciplinas e atividades curriculares dos 

estudantes de forma integral; 

 Programa de Ampliação dos Espaços para as Práticas de Engenharia: Os NDEs e as 

Coordenações dos Cursos são responsáveis por captar e firmar convênios e parcerias 

com empresas/instituições, permitindo com isso a diversificação dos ambientes 

apropriados para desenvolvimento do estágio curricular e extracurricular, bem como 

proporcionando possibilidades de atuação dentro da própria IES para vivências das 

condições reais de trabalho no Escritório Modelo; 

 Programa de Acompanhamento de Egressos: A partir da formação da primeira turma 

de Egressos do curso de Engenharia Civil, será atualizada semestralmente uma base de 

dados de Egressos com o intuito de manter e facilitar o canal de comunicação bem 

como para incentivar a busca permanente pela atualização profissional e pela 

continuidade do aprendizado. Este programa permite o monitoramento da 

empregabilidade, bem como a coleta de informações pertinentes para atualização da 

matriz curricular do curso ministrado, no tocante às demandas laborais. Além disso, 

possibilita a interação entre Alunos e Egressos nas atividades de Extensão, Pesquisa e 

Eventos organizados pela IES; 

 Programa de Observatório Curricular e Empregabilidade: Realização de reuniões e 

confraternizações nas quais serão coletadas informações que permitam avaliar a matriz 

curricular vigente, a empregabilidade dos Egressos e o canal de comunicação, bem 

como estreitar relacionamentos para firmar futuros convênios e parcerias com as 

empresas de atuação dos egressos; 

 Programa de Iniciação Científica: Por meio da Coordenação de Pesquisa e Iniciação 

Científica, torna-se público o lançamento de editais anuais que tem por objetivo dar o 

suporte financeiro e institucional para atividades de pesquisa e iniciação científica que 

contribuam, de forma sustentável, para o desenvolvimento científico e tecnológico da 

região, mediante a geração e apropriação de conhecimento e a elevação da capacidade 

tecnológica nos temas selecionados por sua relevância estratégica e que levem à 

melhoria da qualidade de vida dos seus cidadãos, bem como a produção de 
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documentos técnico-científicos que possam ser publicados para conhecimento da 

sociedade; 

 Programa de Extensão: São oferecidos no UNIEURO Cursos de Extensão, regulares 

ou por demanda dos discentes/docentes à Coordenação do curso, cujo objetivo 

principal é complementar a matriz curricular abrangendo conteúdos básicos ou 

profissionalizantes, estimulando a busca pelo conhecimento, o acompanhamento de 

avanços técnicos/tecnológicos e a qualificação profissional; 

 

Ensino de Graduação 

 

As atividades de ensino de graduação são consideradas atividades indissociáveis da 

pesquisa e da extensão e objetivam a integração da vida acadêmica com a realidade social, de 

forma participativa e mútua.  

O Curso de Graduação em Engenharia Civil possibilita a formação profissional do 

aluno, atendendo, dentre outros, os conhecimentos requeridos para o exercício das 

competências e habilidades gerais previstas nas Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Resolução CNE/CES 11, de 11 de março de 2002. 

As reformas curriculares de cursos da Instituição e a criação de novos cursos procuram 

sempre atender a pressupostos e princípios orientadores contidos no Projeto Pedagógico 

Institucional, na legislação educacional e profissional vigentes, e, no caso da Engenharia 

Civil, nas Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Engenharia Civil. 

Citam-se, também, os princípios do compromisso da Instituição com os interesses 

coletivos, com a indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão, o entendimento do 

processo de ensino/aprendizagem como multidirecional e interativo, o respeito às 

individualidades inerentes a cada aprendiz e a importância da figura do professor como 

pilar fundamental na motivação e  aplicação das novas tecnologias. 

O Projeto Pedagógico Institucional valoriza a interdisciplinaridade e a 

transdisciplinaridade como meios de melhorar a formação geral e profissional, de incentivar a 

formação de pesquisadores e de oferecer condições para uma educação permanente capaz de 

superar dicotomias entre ensino e pesquisa. 
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Ensino de Pós-Graduação 

 

Os cursos de pós-graduação têm como objetivo geral uma qualificação profissional de 

alto nível em áreas específicas do conhecimento, proporcionando ao aluno ferramentas para 

que ele possa gerar conhecimento por meio do desenvolvimento de projetos de pesquisa ou 

para que ele tenha condições de exercer, de forma mais qualificada, uma determinada 

atividade profissional. 

O egresso dos programas de pós-graduação é capacitado para utilizar critérios 

científicos na análise e solução de problemas, para trabalhar na geração de conhecimento em 

sua área de atuação e ter habilidade para a formação de novos recursos humanos. 

Por outro lado, a Política de Pós-Graduação do UNIEURO tem como objetivos 

centrais: 

 Ensejar a aquisição de independência intelectual, criatividade e competitividade 

para o desempenho profissional; 

 Dar sustentação aos projetos científicos relevantes e socialmente pertinentes, 

visando ao bem-estar da sociedade e ao desenvolvimento científico, tecnológico e 

cultural do País; 

 Assegurar a participação ativa da Instituição na identificação das necessidades 

futuras e dos anseios da sociedade dinâmica; 

 Aprimorar as atividades de ensino que garantam a aquisição e o desenvolvimento 

do saber, visando à formação cultural e profissional; 

  Promover a excelência do ensino, da pesquisa e da extensão; 

 Qualificar os recursos humanos – docente, técnico e administrativo – que atuam 

nesse nível de ensino; 

 Diversificar a oferta de ensino de pós-graduação, tendo em vista o atendimento da 

demanda nacional por recursos humanos qualificados, bem como as 

transformações profissionais impostas pelos avanços do conhecimento e pelas 

inovações tecnológicas e, ainda, as peculiaridades regionais do País; 

 Proporcionar maior integração entre o ensino de pós-graduação e o ensino de 

graduação. 
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 1.2.2 Políticas Institucionais de Pesquisa  

 

A política institucional que orienta a pesquisa e a extensão no UNIEURO, aplicada no 

Curso de Engenharia Civil e nos demais cursos da IES, encontra-se em consonância com o 

preconizado no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). 

As políticas para o desenvolvimento da pesquisa e da iniciação científica têm como 

elo a associação do ensino e da extensão com o objetivo maior de ampliar e renovar o 

aprofundamento dos conhecimentos ministrados nos cursos. 

Objetiva-se despertar no acadêmico o interesse para a prática investigativa, 

fomentando a formação de novos pesquisadores e, com isso, a proposição de ações 

transformadoras da realidade social, para a melhoria da qualidade de vida individual e 

coletiva. 

A política de pesquisa a ser implementada no curso se assenta na percepção de que a 

investigação científica não é somente instrumento de fortalecimento do ensino, mas também, 

e, sobretudo, um meio de renovação do conhecimento. O UNIEURO reconhece o 

desenvolvimento da pesquisa como um valioso instrumental pedagógico. A participação em 

projetos de iniciação científica tem importante papel na formação do aluno, no despertar e 

aprimorar de qualidades que se refletem no preparo de um profissional adaptável e com 

suficiente autonomia intelectual e de conhecimento para que se ajuste sempre às necessidades 

emergentes. A realização das atividades de pesquisa no curso será incentivada por meio de 

diversos mecanismos institucionais.   

Como filosofia empregada nas Políticas Institucionais e vigente no âmbito do curso de 

Engenharia Civil, parcela significativa do corpo docente possui carga horária atribuída para a 

realização das atividades de pesquisa, afora o incentivo à apresentação de produção científica 

e de resultados em eventos científicos. O UNIEURO oferece, também, subsídios para 

viabilizar a execução dos projetos de pesquisa apresentados pelos docentes, subsidiando desde 

a disponibilização de infraestrutura para a realização da pesquisa até o seu apoio financeiro.  

Para o corpo discente, o UNIEURO oferece bolsas de iniciação científica. Além das 

bolsas oferecidas pela própria IES, os alunos podem ser beneficiados com bolsas destinadas 

por órgãos de fomento com os quais a IES firma convênio. Considerando que a oferta de 

bolsas não alcança a todos os alunos inscritos em projetos de pesquisa, o UNIEURO incita a 

participação voluntária, consubstanciada em mecanismos de divulgação dos trabalhos 

realizados: publicação e apresentação em eventos científicos. 
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A pesquisa e a iniciação científica devem ser desenvolvidas no âmbito do curso ou 

programa, ao qual estão vinculados os professores, ficando sob a coordenação imediata do 

responsável pela execução do PPC e sob a supervisão do Pró-Reitor Acadêmico. 

A política geral de pesquisa na instituição segue as seguintes diretrizes: 

 Priorizar os grupos de pesquisa formados por professores e alunos; 

 Priorizar projetos de pesquisa com qualidade acadêmica e mérito científico; 

 Garantir aos alunos participantes do grupo de pesquisa orientação adequada, 

individual e continuada; 

 Enfatizar a produção acadêmica dos grupos de pesquisa; 

 Adotar como critérios de produtividade os consagrados pelas instituições 

brasileiras de fomento à pesquisa; 

 Estimular a publicação dos professores em periódicos de reconhecido mérito 

acadêmico e a produção dos alunos nos periódicos dos respectivos cursos; 

 Estimular os diversos cursos e estabelecer núcleos temáticos multidisciplinares 

como mecanismos para centrarem suas ações em temas estratégicos; 

 Fortalecer a parceria interna e institucional com organizações dos setores 

público e privado; 

 Internalizar a necessidade de apropriação e uso dos direitos de propriedade 

intelectual. 

Objetiva-se despertar no acadêmico o interesse para a prática investigativa, 

fomentando a formação de novos pesquisadores e, com isso, a proposição de ações 

transformadoras da realidade social, para a melhoria da qualidade de vida individual e 

coletiva. 

 Uma das competências gerais preconizadas nas Diretrizes Curriculares Nacionais do 

Curso de Graduação em Engenharia é a Educação permanente: “os profissionais devem ser 

capazes de aprender continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua prática.” Dessa 

forma, os profissionais de engenharia devem “aprender a aprender” e ter responsabilidade e 

compromisso com a sua educação e o treinamento das futuras gerações de profissionais, 

proporcionando condições para que haja benefício recíproco entre os futuros egressos e os 

profissionais em exercício, inclusive, estimulando e desenvolvendo a mobilidade 

acadêmico/profissional, a formação e a cooperação através de redes nacionais e 

internacionais. 
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 Nesse sentido, o UNIEURO tem como compromisso institucional oferecer Cursos de 

Pós-Graduação lato sensu nas áreas de Educação Superior/Engenharias, preferencialmente, 

em Engenharia Civil, visando contribuir com as interfaces das políticas institucionais de 

ensino e pesquisa, assim como com a formação continuada dos egressos do Curso de 

Graduação em Engenharia Civil, possibilitando a integração desses dois níveis educacionais – 

Graduação e pós-graduação.  

 Seguindo o protocolo de trabalho da graduação, o Colegiado do Curso de Engenharia 

Civil aprovará as propostas dos cursos de especialização a serem implantados e 

implementados pelo UNIEURO sob supervisão da Coordenação de Pós-graduação, Pesquisa 

e Extensão. A previsão é iniciar os Cursos de Especialização após o reconhecimento do Curso 

de Graduação em Engenharia Civil e formação da primeira turma de Engenheiros.  

   

1.2.3 Políticas Institucionais de Extensão 

 

 O UNIEURO reconhece que a articulação entre a Instituição e a sociedade por meio da 

extensão é um processo que permite a transferência para a comunidade dos conhecimentos 

desenvolvidos com as atividades de ensino e pesquisa. Por outro lado, a captação das 

demandas e necessidades da sociedade permite orientar a produção e o desenvolvimento de 

novos conhecimentos. Esse processo estabelece relação dinâmica entre a Instituição e seu 

contexto social. 

  No Curso de Engenharia Civil, a Extensão é uma atividade que será desenvolvida de 

diversas formas: Cursos de Extensão, Eventos, Programas de ação contínua e Prestação 

de serviços. 

 Cursos de Extensão: cursos ministrados no âmbito do Unieuro, que têm como requisito 

algum nível de escolaridade, como parte do processo de educação continuada, e que não 

se caracterizam como atividades regulares do ensino formal de graduação; 

 Eventos: compreendem atividades de curta duração, como palestras, seminários, 

congressos, entre outras modalidades; 

 Programas de ação contínua: compreendem o conjunto de atividades implementadas 

continuamente, que têm como objetivos o desenvolvimento da comunidade, a integração 

social, étnica e cultural, bem como a integração com outras instituições de ensino; 
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 Prestação de serviços: compreende a realização de consultorias, assessoria e outras 

atividades não incluídas nas modalidades anteriores e que utilizam recursos humanos e 

materiais do Unieuro. 

O planejamento e a organização das atividades de Extensão são responsabilidades da 

Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, que organiza as atividades e 

estabelece prerrogativas para colocá-las em prática, com o aval da Reitoria.  

 

Monitoria 

 

 O projeto de monitoria no Curso de Engenharia Civil tem como objetivo propiciar 

formação acadêmica mais ampla e aprofundada ao aluno, incentivar o interesse pela dedicação 

à docência e à pesquisa bem como ampliar a participação destes nas atividades do UNIEURO. 

 Existem duas modalidades de monitoria: Monitoria não-remunerada (Voluntária) e 

Monitoria remunerada por bolsa - não gera qualquer tipo de vínculo empregatício entre o 

aluno e o UNIEURO, devendo o aluno assinar um Termo de Compromisso.  

O monitor selecionado para cada uma das vagas, participa juntamente com o professor 

da disciplina ou do projeto de pesquisa, de tarefas condizentes com o seu grau de 

conhecimento e experiência: planejamento das atividades, preparação e acompanhamento de 

aulas teóricas e práticas, processo de avaliação e orientação dos alunos, realização de 

trabalhos práticos, produção de documentos acadêmicos e trabalhos experimentais. As 

atividades do monitor obedecem à programação elaborada pelo professor responsável, sempre 

sob a supervisão da Coordenação do Curso. 

O horário de exercício das atividades de monitoria não se sobrepõe e/ou interfere nos 

horários das disciplinas nas quais o aluno está matriculado ou em outras atividades imperiosas 

à sua formação acadêmica, bem como a jornada não ultrapassa 60 horas mensais. A 

frequência mensal do monitor é encaminhada à Coordenação do Curso ou à Coordenação do 

Núcleo de Pesquisa e Iniciação Científica pelo professor responsável pelo monitor sendo 

registrada em formulário apropriado. 

Ao final do semestre letivo, tanto monitor quanto professor, entregam na Coordenação 

correspondente um relatório das atividades desenvolvidas durante a monitoria. 
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Parcerias institucionais 

 

O UNIEURO propõe-se a manter parcerias com entidades e instituições públicas e 

privadas e associações de classe, vislumbrando a cooperação científica, técnica, tecnológica e 

pedagógica, ampliando e diversificando os cenários de aprendizagem para os alunos do Curso 

de Graduação em Engenharia Civil. 

As parcerias têm como objetivo o desenvolvimento do profissional como precursor de 

iniciativas que possibilitem a integração étnico-racial, contextualização social e ambiental. 

Desta forma, o discente aplicará seus conhecimentos técnicos nas parcerias desenvolvidas 

pelo UNIEURO de forma integrada às necessidades da sociedade dentro dos projetos de 

atuação. 

 

1.2 OBJETIVOS DO CURSO  

 

 O Curso de Engenharia Civil do UNIEURO, amparado nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Resolução CNE/CES 11, de 11 de março de 2002, exibe como objetivos gerais: 

 Capacitar tecnicamente os profissionais para atuar de forma eficaz e eficiente nas 

diferentes áreas da Engenharia, integrados e comprometidos com as transformações 

sociais e ambientais, com competências e habilidades preconizadas pelos órgãos 

governamentais, pelo mercado de trabalho e pela sociedade e preparados para 

trabalhar em equipes multiprofissionais ou isoladamente; 

 Preparar o egresso para que possa atuar de forma ativa no desenvolvimento do país, 

por meio da oferta de educação superior de Engenharia, de qualidade e acessível, 

formando profissionais com percepção crítica da realidade social, econômica, cultural, 

ambiental e política, aptos a desenvolver atividades técnicas e científicas no campo da 

Engenharia. 

 Desenvolver um perfil humanista, de forma a capacitar o egresso a adotar soluções de 

engenharia que promovam a inclusão e respeitem os direitos humanos, a diversidade 

étnico-racial e social, preservando o ambiente com o uso racional, sustentável e 

humano dos recursos disponíveis. 

 

Na operacionalização desses objetivos gerais, temos os seguintes objetivos específicos: 
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 Ofertar disciplinas com referencial teórico integrado e proporcionar atividades práticas 

que promovam a conexão dos conteúdos ministrados; 

 Assegurar a qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão, bem como a 

aplicabilidade conteúdos curriculares, tendo em vista a qualificação para o exercício 

profissional nas áreas de atuação do Engenheiro Civil; 

 Qualificar o futuro profissional para a ação conjunta à equipe de trabalho, na 

perspectiva do bem-estar do indivíduo e da coletividade; 

 Capacitar o discente a desenvolver novas tecnologias, dentro de uma postura de 

permanente busca da atualização profissional; 

 Desenvolver nesses profissionais atitudes que caracterizem uma atuação profissional 

ética, respeitando os valores de cidadania e responsabilidade social e ambiental. 

 

1.3 PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO  

 

O Curso de Engenharia desenvolve competências e habilidades profissionais com base 

na relação direta com o princípio da articulação entre teoria e prática, rompendo com a 

dicotomia entre o academicismo puro e o pragmático sem reflexão.  

O Engenheiro Civil deverá desenvolver todas as competências gerais e específicas 

preconizadas na Resolução CNE/CES 11, de 11 de março de 2002, que institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia Civil. 

 Consequentemente, o perfil profissional do egresso do Curso de Engenharia Civil do 

UNIEURO conforma-se às delimitações presentes nas citadas diretrizes: 

 

“Art. 3º O Curso de Graduação em Engenharia tem como perfil do formando 

egresso/profissional o engenheiro, com formação generalista, humanista, crítica e 

reflexiva, capacitado a absorver e desenvolver novas tecnologias, estimulando a sua 

atuação crítica e criativa na identificação e resolução de problemas, considerando 

seus aspectos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais, com visão ética 

e humanística, em atendimento às demandas da sociedade.” 

 

 

 A partir desses pilares de formação do Engenheiro Civil evocados pelas Diretrizes, 

surge o imperativo de direcionamento do curso em prol de competências gerais que definam 

no futuro profissional o potencial para mobilizar seus recursos cognitivos, ou seja, 
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principalmente saberes, habilidades, capacidades, para conseguirem lidar com aporte crítico às 

diferentes “situações problema” manifestas no cotidiano profissional (PERRENOUD, 2000).1 

Dentre competências gerais a serem desenvolvidas no curso de graduação em 

Engenharia Civil, destacam-se: 

 Capacidade de aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e 

instrumentais à engenharia; 

 Habilidade para projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados; 

 Capacidade para conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos; 

 Preparação para planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e 

serviços de engenharia; 

 Fornecimento de ferramentas para identificar, formular e resolver problemas de 

engenharia; 

 Competência para desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas; 

 Capacidade para supervisionar a operação e a manutenção de sistemas; 

 Habilidade para avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas; 

 Comunicação eficiente nas formas escrita, oral e gráfica; 

 Atuação em equipes multidisciplinares; 

 Compreensão e aplicação da ética e responsabilidade profissionais; 

 Avaliação do impacto das atividades da engenharia no contexto social e 

ambiental; 

 Avaliação da viabilidade econômica de projetos de engenharia; 

 Capacidade de assumir a postura de permanente busca de atualização 

profissional. 

A formação do Engenheiro Civil tem por objetivo dotar o profissional dos seguintes 

conhecimentos e ações requeridos para o exercício de competências e habilidades específicas 

da área de Engenharia Civil: 

 Capacidade empreendedora para incentivar a produção, a compreensão do 

processo tecnológico e a inovação científica, avaliando suas aplicações e 

impactos sociais, econômicos, culturais e ambientais, resultantes da produção, 

gestão e incorporação de novas tecnologias; 

 Capacidade de desenvolver competências profissionais tecnológicas, gerais e 

                                                 
1 Philippe PERRENOUD, 10 Novas competências para ensinar, Porto Alegre, Artmed, 2000. 
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específicas, para a gestão de processos e a produção de bens e serviços; 

 Capacidade pessoal de mobilizar, articular e colocar em ação conhecimentos, 

habilidades, atitudes e valores necessários para o desempenho eficiente e eficaz 

de atividades requeridas pela natureza do trabalho e pelo desenvolvimento 

tecnológico; 

 Aprimorar continuamente seus conhecimentos por meio de estudos em cursos 

de pós-graduação, acompanhando as mudanças no ramo da Engenharia Civil 

bem como em relação às exigências do mercado de trabalho; 

 Habilidade para atuar de forma segura e flexível perante às diferentes 

necessidades do mercado; 

 Capacidade de trabalhar em equipes multiprofissionais e de assumir posições 

de liderança, sempre tendo em vista os direitos humanos, a diversidade étnico-

racial e social, preservando o ambiente com o uso racional, sustentável e 

humano dos recursos disponíveis, garantindo o bem estar da comunidade; 

 Capacidade de integrar os diferentes conhecimentos ao longo do curso a fim de 

avaliar, sistematizar e decidir as soluções mais adequadas, baseadas em 

evidências científicas, técnicas e realidade social, étnico-racial, ambiental, 

econômica e cultural, para resolução dos problemas de Engenharia; 

 Competência e habilidade para tomar iniciativa, gerenciar e administrar tanto a 

força de trabalho quanto os recursos físicos, materiais e de informação, dentro 

dos prazos estabelecidos e dentro dos padrões de qualidade técnica compatíveis 

e regulamentados pelas normas vigentes. 

Conceituado, como já explicitado, nos quatro pilares da educação – aprender a 

conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos (atitude) e aprender a ser (ação-reflexão-

ação) –, o trabalho desenvolvido durante o curso enfoca, comprometendo-se com o sucesso 

dos alunos, o respeito à diversidade cultural; vislumbra o conhecimento como instrumento de 

compreensão do mundo e de si mesmo e promove uma visão ampla do mundo profissional, 

articulando os processos com o conhecimento, ambos inseparáveis, sempre voltados para o 

crescimento integral. 

O curso desenvolve conteúdos teórico-práticos sintonizados com o conjunto de 

competências e habilidades inerente à gestão empresarial e de pessoas, garantindo, assim, ao 

profissional egresso o pleno domínio de sua função. Para tanto, o estudante recebe sólida 

formação técnica, geral e humanística, apercebendo-se dos instrumentos indispensáveis ao 
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enfrentamento das diferentes situações, sempre determinado a agir criteriosamente de forma a 

identificar os pontos relevantes e a mobilizar os recursos disponíveis para a implementação da 

melhor solução técnica e economicamente possível. 

Em seu processo didático-pedagógico, concebido e ofertado segundo a demanda do 

mercado (local e regional) e com a base científica, tecnológica e humanista, a instituição de 

Ensino apresenta conteúdos verticalizados, organização curricular interdisciplinar, flexível e 

contextualizada. 

Em suma, o profissional formado pelo Curso de Graduação em Engenharia Civil do 

UNIEURO, está habilitado a atuar desde as fases de concepção, elaboração de projetos, 

planejamento, construção, operação e manutenção dos vários tipos de obras de Construção 

Civil. É um profissional treinado para realizar estudos de viabilidade técnica, econômica e 

ambiental, para resolver problemas e encontrar soluções que proporcionem bem-estar, 

segurança, funcionalidade e economia para a sociedade.  

As soluções adotadas pelo Profissional habilitado, terão em vista aspectos sociais,  

étnico-raciais, culturais e civis no Brasil e no mundo, de forma a aprimorar soluções 

adequadas ao entorno, que permitam atender com excelência às demandas da sociedade onde 

o profissional atúa. 

O curso de Engenharia Civil fornece, ainda, um embasamento físico-lógico-

matemático ao profissional, ajudando-o, assim, a atuar com desenvoltura em vários setores da 

atividade humana, além daqueles que compõem seu núcleo comum de estudos. 

 

1.4 ESTRUTURA CURRICULAR 

 

  A estrutura curricular tem como base as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso 

de Graduação em Engenharia Civil dispostas na Resolução CNE/CES 11/2002 e as definições 

de carga horária mínima e procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de 

graduação, bacharelados, na modalidade presencial da Resolução CNE/CES 2/2007. 

A matriz curricular enfatiza a interdisciplinaridade, a transversalidade, as relações 

teoria e prática, assim como a tríade “ensino, pesquisa e extensão”. Para tanto a estrutura 

curricular possui um conjunto de disciplinas subdivididas em um Núcleo de Conteúdos 

Básicos, um Núcleo de Conteúdos Profissionalizantes e um Núcleo de Conteúdos Específicos. 

Na concepção do currículo, as competências implícitas nos conteúdos programáticos 

estão refletidas no encaminhamento e no entrelaçamento didático-pedagógico das disciplinas 
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do curso, ou seja, os trabalhos resultantes das práticas didáticas nas disciplinas de um mesmo 

período refletem a interdisciplinaridade tão necessária à construção do conhecimento aos 

profissionais de Engenharia Civil. As disciplinas de formação básica, formação profissional e 

formação específica se articulam de forma a possibilitar aos alunos uma visão integralizadora 

entre as diversas áreas, culminando no processo transdisciplinar, exigido para a prática 

profissional e para a definição do perfil do egresso. 

A estrutura curricular sistematizada por períodos possibilita a complementaridade dos 

conteúdos, priorizando a aprendizado de conceitos, fundamentos e abordagens básicas nos 

primeiros grupos de disciplinas, ou seja, do 1º ao 4º período. Nesses primeiros períodos, bem 

como em diversos momentos no decorrer do Curso, desenvolve-se a integralização de 

conhecimentos com outras áreas, como por exemplo, Ciências Sociais, Economia e 

Administração, conduzindo à formação multidisciplinar do egresso.  

Na Formação Profissionalizante, cerca de 15% da carga horária mínima do curso, 

trabalha-se um conjunto de disciplinas que visa à aquisição teórica e/ou prática 

de conhecimentos, habilidades e atitudes exigidos para o exercício das funções próprias do 

Engenheiro Civil. Dentre essas disciplinas, tem-se: Construção Civil, Gestão Ambiental, 

Hidráulica, Hidrologia Geral, Saneamento Básico, Materiais de Construção Civil, Teoria das 

Estruturas, Topografia, Mecânica dos Solos, Fundações, entre outros. 

  Cada período expõe disciplinas que trabalham de maneira interdisciplinar 

internamente e conjuntas aos demais períodos, percebendo-se que conteúdos expostos em uma 

disciplina prolongam-se por todo o curso, mesmo que sob um novo olhar, sobretudo, 

vigorando a prioridade à experimentação prática nos últimos períodos condizente com as 

imperiosas relações teoria e prática e educação permanente previstas nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais. Nos últimos períodos da matriz curricular, nota-se a presença de 

disciplinas que contemplam a Formação Específica. 

A carga horária total do curso é de 3.600 horas, distribuídas em cinco anos (10 

semestres) respeitado o mínimo de 200 dias letivos anuais, contemplando as atividades 

teóricas, práticas, complementares, estágio curricular supervisionado e trabalho de 

conclusão de curso (TCC). Esta estrutura curricular favorece maior intercâmbio entre teoria e 

prática.  

 O desenvolvimento curricular possibilita não só a consideração do contexto 

socioeconômico da realidade nacional, como também a ampliação da visão de mundo, 

amparada por teorias que sustentam a prática da gestão empresarial em face das circunstâncias 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conhecimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Habilidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atitude
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atuais que exigem decisões rápidas e enfrentamento de questões pertinentes aos profissionais 

de Engenharia perante inovações tecnológicas. A matriz curricular do curso foi concebida de 

modo a construir formação acadêmica que possibilite o egresso atuar em diversos ramos da 

Engenharia Civil. 
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Quadro 07 - MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL(2017) 

COMPONENTE CURRICULAR CH TOTAL
CH 

SEMANAL

CIÊNCIAS SOCIAIS 40 2

ECONOMIA 40 2

ADMINISTRAÇÃO 60 3

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 60 3

PLANEJAMENTO URBANO E GESTÃO DE OBRAS 40 2

FUNDAMENTOS DA ENGENHARIA 40 2

TOTAL DE HORAS (SEMESTRAL) 280 14

COMPONENTE CURRICULAR CH TOTAL
CH 

SEMANAL

QUÍMICA GERAL E TECNOLÓGICA 80 4

GEOMETRIA ANALÍTICA 60 3

CÁLCULO I 80 4

FÍSICA I 80 4

GEOLOGIA APLICADA A ENGENHARIA 40 2

METODOLOGIA CIENTÍFICA 40 2

TOTAL DE HORAS (SEMESTRAL) 380 19

COMPONENTE CURRICULAR CH TOTAL
CH 

SEMANAL

ÁLGEBRA LINEAR 40 2

CÁLCULO II 80 4

PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 60 3

FÍSICA II 80 4

DESENHO TÉCNICO 40 2

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO I 60 3

TOTAL DE HORAS (SEMESTRAL) 360 18

COMPONENTE CURRICULAR CH TOTAL
CH 

SEMANAL

CÁLCULO III 80 4

PROGRAMAÇÃO 60 3

FÍSICA III 80 4

PROJETO ARQUITETÔNICO 80 4

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO II 80 4

TOTAL DE HORAS (SEMESTRAL) 380 19

COMPONENTE CURRICULAR CH TOTAL
CH 

SEMANAL

CÁLCULO IV 40 2

MÉTODOS NUMÉRICOS 40 2

MECÂNICA BÁSICA 60 3

TOPOGRAFIA 80 4

SISTEMAS CONSTRUTIVOS 80 4

FENÔMENOS DE TRANSPORTE 80 4

TOTAL DE HORAS (SEMESTRAL) 380 19

PRIMEIRO SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE

TERCEIRO SEMESTRE

QUARTO SEMESTRE

QUINTO SEMESTRE
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COMPONENTE CURRICULAR CH TOTAL
CH 

SEMANAL

GESTÃO AMBIENTAL 40 2

RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS I 80 4

CONCRETO ARMADO I 80 4

HIDRÁULICA 80 4

MECÂNICA DOS SOLOS 80 4

TOTAL DE HORAS (SEMESTRAL) 360 18

COMPONENTE CURRICULAR CH TOTAL
CH 

SEMANAL

RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS II 80 4

PLANEJAMENTO DE TRANSPORTE 80 4

CONCRETO ARMADO II 80 4

HIDROLOGIA GERAL 60 3

FUNDAÇÕES I 80 4

TOTAL DE HORAS (SEMESTRAL) 380 19

COMPONENTE CURRICULAR CH TOTAL
CH 

SEMANAL

ANÁLISE ESTRUTURAL 80 4

ESTRADAS 80 4

ESTRUTURAS METÁLICAS E DE MADEIRA 80 4

SANEAMENTO BÁSICO 80 4

FUNDAÇÕES II 40 2

TOTAL DE HORAS (SEMESTRAL) 360 18

COMPONENTE CURRICULAR CH TOTAL
CH 

SEMANAL

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 80 4

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E SPDA 40 2

FERROVIAS 40 2

PONTES E VIADUTOS 80 4

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 40 2

BARRAGENS E OBRAS DE TERRA 40 2

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I 20 1

TOTAL DE HORAS (SEMESTRAL) 340 17

COMPONENTE CURRICULAR CH TOTAL
CH 

SEMANAL

INTEGRAÇÃO DE PROJETOS 40 2

AEROPORTOS 40 2

PORTOS, RIOS E CANAIS 40 2

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II 20 1

ESTÁGIO SUPERVISIONADO 160 8

TOTAL DE HORAS (SEMESTRAL) 300 15

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 80 4

LIBRAS (DISCIPLINA OPTATIVA) 60 3

SÉTIMO SEMESTRE

OITAVO SEMESTRE

NONO SEMESTRE

DÉCIMO SEMESTRE

SEXTO SEMESTRE
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Regime de Matrícula: Seriado semestral. 

Carga Horária Total do Curso: 3.600 horas. 

Duração para Integralização Curricular do Curso: Mínima = 5 (cinco) anos – 10 (dez) 

semestres e máxima = 10 (dez) anos – 20 (vinte) semestres. 

Diploma: Engenheiro Civil 

Hora-aula: 60 minutos  

 

Nessa oportunidade, vale registrar que a carga horária total do curso está mensurada 

em hora-aula de 60 minutos de atividades acadêmicas e de trabalho discente efetivo 

(RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 3, DE 02/07/2007).   

Conforme previsto no Decreto nº. 5.626, publicado no D.O.U de 22/12/2005, que 

regulamenta a Lei nº. 10.436/2002, acerca da Língua Brasileira de Sinais - Libras e o art. 18 

da Lei nº. 10.098/2000, a Disciplina Libras está inserida na estrutura curricular do curso como 

disciplina optativa, com carga horária de 60 horas, sendo oferecida em qualquer semestre do 

Curso de Graduação em Engenharia Civil do UNIEURO. 

 

1.5 CONTEÚDOS CURRICULARES  

 

O curso de Graduação em Engenharia Civil estrutura-se desde a definição de sua grade 

curricular à seleção de conteúdos e metodologias, tendo como foco desenvolver uma 

formação contextualizada ao Engenheiro Civil, compreendendo que cada disciplina disposta 

160
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TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

TOTAL

CURRÍCULO

CONTEÚDO BÁSICO

CONTEÚDO PROFISSIONALIZANTE

CONTEÚDO ESPECÍFICO

ESTÁGIO SUPERVISIONADO

ATIVIDADES COMPLEMENTARES

INTEGRALIZAÇÃO DA CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO DE GRADUAÇÃO 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL

ESTÁGIO SUPERVISIONADO

ATIVIDADES COMPLEMENTARES

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

DISCIPLINAS FUNDAMENTAIS, PROFISSIONALIZANTES E ESPECÍFICAS

CARGA HORÁRIA TOTAL

DISCIPLINA OPTATIVA (LIBRAS: LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS)
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em determinado período e seus respectivos conteúdos devem apresentar e manter um vínculo 

direto com o restante através de um “desenho” de processo e integração dos conhecimentos. 

Logo, nenhuma disciplina e nenhum conteúdo deve induzir o educando à uma visão estanque, 

mas sim integrada com a perspectiva geral de sua formação ao observar as disciplinas que 

compõem o currículo de seu curso e, sobretudo, tendo competência para perceber o elo dos 

conhecimentos teóricos com suas possibilidades de aplicação prática em todas as fases de sua 

formação profissional nesta IES e em sua inserção no mercado de trabalho. 

Os conteúdos curriculares são desenvolvidos visando desenvolver as habilidades e 

competências indispensáveis ao profissional para que ele possa atuar de forma dinâmica, 

segura e mostrando-se apto ao enfrentamento das questões pertinentes à sua área de atuação. 

O presente Projeto Pedagógico de Curso guarda estreita coerência com a organização 

dos conteúdos curriculares, com os objetivos do curso e com o perfil desejado dos egressos.  

A estrutura geral das atividades acadêmicas que compõe o plano de estudos do curso 

apoia-se em três tipos de abordagens diferenciadas em termos dos conteúdos curriculares. 

Conforme organização disposta nas Diretrizes Curriculares do Curso (RESOLUÇÃO 

CNE/CES 11/2002), esses conteúdos devem ser alocados nos seguintes Núcleos de 

Conteúdos: 1) Básicos; 2) Profissionalizantes; e 3) Específicos. 

Os enfoques desenvolvidos por essas abordagens constituem importantes elementos 

organizadores dos conhecimentos e habilidades que devem ser adquiridos pelos alunos para 

obterem pleno domínio no campo de estudo e atuação na Engenharia Civil. Por conseguinte, 

as disciplinas que explicitam os conteúdos organizados por esses Núcleos estão distribuídas 

em um esquema com o objetivo de estruturar o processo ensino-aprendizagem, permitindo ao 

estudante construir uma linha de raciocínio na qual “teoria e prática” estão interligadas e 

possibilitando, ao final, a integralização dos diversos conteúdos.  

No Núcleo de Conteúdos Básicos são trabalhados conteúdos iniciais de formação 

acadêmico-profissional, desenvolvendo conceitos e fundamentos que subsidiarão o crescente 

grau de especificidade dos conteúdos Profissionalizantes e Específicos da área de Engenharia 

Civil. Mesmo nas disciplinas de caráter básico, o curso emprega continuamente a relação 

“teoria e prática”, portanto, já no núcleo básico são implementadas atividades práticas, de 

laboratórios e estudos de caso de problemas relacionados à Engenharia Civil de forma 

contextualizada. Este núcleo é composto por disciplinas que contabilizam 1120 horas (31,11% 

da carga horária total do curso), atendendo à carga horária mínima de 30% para este núcleo 

conforme estabelecido nas DCNs. 
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Dentro do Núcleo de Conteúdos Básicos, são previstas atividades práticas e de 

laboratório nas seguintes disciplinas: “Química geral e tecnológica”, “Física I”, “Física II”, 

“Física III”, “Desenho Técnico” e “Fenômenos de Transporte”. Nas demais disciplinas deste 

núcleo, podem ser realizadas atividades práticas e de laboratórios, com enfoques e 

intensividade compatíveis com a modalidade pleiteada. 

O Núcleo de Conteúdos Profissionalizantes é uma “ponte” entre os Núcleos de 

Conteúdos Básicos e Específicos. No Núcleo de Conteúdos Profissionalizantes são abordados 

conhecimentos técnicos, científicos, tecnológicos e instrumentais necessários para a atuação 

na Engenharia, nas seguintes disciplinas: “Saúde e segurança do trabalho”, “Fundamentos da 

Engenharia”, “Geologia aplicada à Engenharia”, “Materiais de Construção I”, “Programação”, 

“Materiais de Construção II”, “Métodos numéricos”. “Topografia”, “Sistemas construtivos”, 

“Gestão ambiental”, “Resistência dos materiais I”, “Hidráulica”, “Mecânica dos solos”, 

“Resistência dos materiais II”, “Planejamento de transporte”, “Hidrologia geral”, “Análise 

estrutural” e “Saneamento básico”. Contabilizam 1200 horas (33,33% da carga horária total 

do curso), atendendo à carga horária mínima de 15% para este núcleo. 

O núcleo de conteúdos Específicos é composto por disciplinas que constituem 

extensões e aprofundamentos em relação aos demais núcleos, capacitando o futuro 

profissional para atuação em áreas específicas da Engenharia Civil, de maneira complementar 

e integrada na estrutura curricular e metodologia do curso.  

Portanto, os conteúdos curriculares relacionados a cada Núcleo são desenvolvidos 

tendo como finalidade a formação generalista, técnica, científica, crítica e reflexiva dos 

egressos, capacitando-os à análises profundas e contextualizadas perante as disciplinas da 

matriz curricular do curso de Engenharia Civil do UNIEURO. 

Como um curso atento às mudanças socioculturais e evolução de recursos para a 

análise crítica de seu papel na sociedade, o curso de Engenharia Civil estimula e orienta a 

todos os professores para que sejam avaliadas continuamente as possibilidades de atualização 

do direcionamento das disciplinas, bem como de suas respectivas bibliografias.  

A análise de uma eventual alteração das ementas e, respectivamente, das bibliografias 

que as complementam, é realizada periodicamente nas reuniões do Núcleo Docente 

Estruturante. É sugerido aos docentes, durante as reuniões de Colegiado de Curso (reuniões 

pedagógicas) que formem grupos de discussão a fim de balizarem os programas de ensino 

referentes a cada disciplina, e caso for, que apresentem novas listas bibliográficas à 

Coordenação do Curso. 
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Nada obsta, porém, que no decorrer do semestre o Coordenador tome a iniciativa de 

apresentar ao Colegiado do Curso as necessidades de atualização das ementas e/ou das 

bibliografias. 

A definição e distribuição dos conteúdos curriculares atendem às temáticas definidas 

pelas (1) Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e 

para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Indígena (Lei n° 11.645 de 10/03/2008 

que Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei no 10.639, de 9 de 

janeiro de 2003). Assim como acata as disposições da lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999 e 

Decreto n. 4.281 de 25 de junho de 2002, agregando as (2) Políticas de Educação Ambiental. 

A estrutura curricular do curso também adita questões associadas às (3) Diretrizes Nacionais 

para a Educação em Direitos Humanos, conforme disposto no Parecer CNE/CP N° 8, de 

06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP N° 1, de 30/05/2012. 

Em atendimento às Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações 

Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena (LEI N.11.645 

DE 10/03/2008; RESOLUÇÃO CNE/CP N.01 DE 17 DE JUNHO DE 2004), o curso de 

Engenharia Civil adequou as ementas de disciplinas à abordagem de conteúdos curriculares 

relacionados ao tema e direcionamento disposto pelas diretrizes. Nesse contexto, para 

exemplificação, aparecem ajustadas a esse requisito legal, as seguintes disciplinas: “Ciências 

Sociais”, “Fundamentos da Engenharia” e “Gestão Ambiental”, que abordam em seus 

conteúdos as questões pertinentes a importância da cultura africana e indígena em nosso país. 

O curso também atende às disposições da lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto 

n. 4.281 de 25 de junho de 2002, agregando as políticas de educação ambiental às disciplinas 

do curso de modo transversal, contínuo e permanente. A adequação da educação ambiental às 

abordagens pedagógicas do curso pode ser constatada, por exemplo, nas disciplinas: “Ciências 

Sociais”, “Economia, “Planejamento urbano e gestão de obras”, “Fundamentos de 

Engenharia”, “Geologia aplicada à Engenharia”, “Materiais de Construção I”, “Materiais de 

Construção II”, “Projeto Arquitetônico”, “Sistemas Construtivos”, “Gestão Ambiental”, 

“Hidrologia Geral”, “Estradas”, “Estruturas metálicas e de madeira”, “Saneamento Básico”, 

“Barragens e obras de terra”, “Ferrovias”, “Aeroportos”, “Integração de projetos” e “Estágio 

Supervisionado”, todas se ocupam em analisar os espaços e recursos de atuação da 

Engenharia, respeitando e estimulando a formação de uma consciência ambiental. 

 Em relação às Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, conforme 

disposto no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP N° 1, 
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de 30/05/2012, são adequadas as seguintes disciplinas do curso: “Ciências Sociais”, 

“Economia”, “Saúde e Segurança do Trabalho”, “Planejamento Urbano e Gestão de Obras”, 

“Fundamentos da Engenharia”, “Projeto Arquitetônico” e “Gestão Ambiental”, colaborando 

para a mudança e a transformação social, por meio da formação para a vida e para a 

convivência durante o exercício profissional. 

Todas as atividades acadêmicas realizadas pelos alunos, inclusive as atividades 

extraclasses e supervisionadas, constam nos Planos de Ensino das disciplinas, bem como são 

descritas pelos professores no sistema de registro acadêmico do UNIEURO. Neste contexto, o 

Curso de Graduação em Engenharia Civil do UNIEURO atende, integralmente, aos requisitos 

legais, bem como aos padrões de qualidade definidos pelo MEC. 

 

1.6 METODOLOGIA  

 

A metodologia do curso de Engenharia Civil emprega os princípios, fundamentos, 

condições e procedimentos de formação de engenheiros civis dispostos nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais (Resolução CNE/CES Nº 11/2002). Nesse sentido, o curso organiza a 

formação de alunos em prol de competências e habilidades que sejam desenvolvidas de modo 

processual no decorrer do curso, percebendo cada conhecimento integrado ao outro, em 

análises teórico-práticas das diferentes perspectivas de atuação do Engenheiro Civil.  

O Modelo Pedagógico proposto fundamenta-se na metodologia interativa, com 

práticas interdisciplinares e possibilidade ampla de atividades acadêmicas, o mais precoce 

possível, nos espaços de atuação do Engenheiro Civil, garantindo a diversidade de cenários de 

aprendizagem. A formação do aluno centrada no caráter social do processo ensinar-aprender 

tem como influência à concepção dialética que preconiza o educando como ser histórico e 

agente de transformações sociais. Dessa forma, o UNIEURO reconhece a importância da 

mediação do professor e outros agentes sociais de formação para o favorecimento das 

múltiplas aprendizagens.  

Como o egresso do curso de Engenharia Civil deve estar aparelhado por saberes 

teórico-práticos e preparado para aplicá-los em diferentes contextos, a metodologia do curso 

deve oferecer aos discentes um “olhar” investigativo sob quais critérios e cuidados se emprega 

a atuação de um Engenheiro Civil, reconhecendo cada ambiente em seus recursos naturais e 

tipologias sociais, culturais e econômicas específicas, a partir disso adotando um conjunto de 

ações mais viáveis na execução de suas atividades, entre elas: supervisão, coordenação e 
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gerenciamento, orientação técnica, estudo, planejamento, elaboração de projetos e 

especificações técnicas, estudos de viabilidade técnico-econômica, avaliação de impactos 

ambientais e sociais, assistência técnica, assessoria e consultoria, dentre outras ações.  

Perante essa configuração, a metodologia do curso deve preparar de maneira integral o 

Engenheiro Civil, tendo condições de resgatar conhecimentos básicos e conduzi-los a uma 

adequação prática, por exemplo, ante um projeto de construção civil. Da mesma forma, esse 

egresso deve assimilar a importância de suas práticas no contexto social, o que leva o curso a 

cultivar continuamente uma visão contextualizada dos saberes e das reflexões. Logo, como 

componentes ininterruptos da formação de competências e habilidades ao Engenheiro Civil, 

considera-se a ética, a segurança, a legislação, a inclusão social e os impactos 

socioambientais. 

Nesse sentido, a fundamentação teórica desse entendimento metodológico emana da 

educação emancipatória e transformadora: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a 

viver junto e aprender a ser.  

 Aprender a conhecer – o prazer da descoberta, da curiosidade, de compreender, construir 

e reconstruir o conhecimento; 

 Aprender a fazer – valoriza a competência pessoal que capacita o indivíduo a enfrentar 

novas situações de emprego, a trabalhar em equipe, em detrimento da pura qualificação 

profissional; 

 Aprender a viver juntos – significa compreender o outro, ter prazer no esforço comum, 

participar em projetos de cooperação; 

 Aprender a ser – desenvolvimento integral do ser humano: inteligência, sensibilidade, 

sentido ético e estético, responsabilidade pessoal, espiritualidade, pensamento autônomo e 

crítico, imaginação, criatividade e iniciativa. 

A metodologia para organização das atividades do curso de Engenharia Civil está 

comprometida com a interdisciplinaridade, com o desenvolvimento do espírito científico e 

com a formação de sujeitos autônomos e cidadãos. Por conseguinte, a leitura integrada de 

conteúdos de diferentes disciplinas é tratada metodologicamente por recursos críticos que 

subsidiam os discentes com o processo interdisciplinar de formação.  

Nesse sentido, a metodologia está integrada às políticas de ensino definidas pela IES, 

nas quais se estabelece que a formação teórico-prática do Engenheiro Civil ocorrerá junto à 

realidade social, utilizando-se a interdisciplinaridade como uma forma de conciliar diferentes 
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análises, sob diferentes óticas, em convergência a simulações de problemas que serão 

encontrados em seu futuro profissional.  

O direcionamento metodológico do curso permite o uso de diferentes metodologias de 

ensino, para promover a aquisição de conhecimentos em prol da geração de competências e 

habilidades necessárias para formação de excelência do Engenheiro Civil do UNIEURO, 

conforme defende as Diretrizes Curriculares Nacionais. Dessa forma, são objetivos do 

processo metodológico formar um profissional capaz de: avaliar de forma crítica e objetiva 

processos e procedimentos promovendo o desenvolvimento acadêmico e tecnológico, projetar 

e conduzir experimentos e interpretar resultados, resolver problemas de engenharia de forma 

assertiva e adequada, realizar projetos de engenharia avaliando sua viabilidade técnica, 

econômica, social e ambiental, dentre outros intuitos, que são implantados através da 

dinâmica acadêmica dentro e fora das salas de aula, da promoção de visitas técnicas, da 

contratação de docentes com ampla experiência tanto profissional quanto acadêmica, da 

disponibilidade de laboratórios específicos e da realização de atividades práticas alocadas em 

todo o decorrer do curso. 

No contexto do laboratório2, os discentes têm a oportunidade não apenas de empregar 

na prática seus conhecimentos e avaliações técnicas, mas, sobretudo, conseguem acompanhar 

ponderações holísticas dos problemas avaliados em cada disciplina, permitindo conjuntamente 

análises próprias, críticas e ligações com os conteúdos de outras disciplinas, promovendo a 

interdisciplinaridade e transversalidade como ponto inicial de estruturação dos currículos até 

a prática pedagógica junto ao alunado.  

O curso também promove continuamente visitas técnicas em canteiros de obras e 

empresas do ramo nos quais os alunos conseguem se aproximar da conjuntura profissional 

futura, analisando ações de projeto, administração e gerenciamento, visualizando a 

aplicabilidade prática dos conhecimentos teorizados e observando as decisões mais adequadas 

dentre as diferentes possibilidades de soluções aos problemas de Engenharia discutidos em 

outros espaços pedagógicos. 

 

 

                                                 
2 No capítulo da “Infraestrutura” serão apresentados dados referentes aos laboratórios didáticos especializados 

do curso. 
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1.7 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO  

 

É considerado Estágio Curricular o ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido 

no ambiente de trabalho, que visa a preparação do estudante que esteja frequentando o ensino 

regular em instituições de educação superior para o mercado de trabalho. O Estágio 

Supervisionado propicia o aprendizado de competências próprias da atividade profissional e a 

contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e 

para o trabalho. Ele é contemplado como um procedimento didático que conduz o aluno a 

situar, observar e aplicar, criteriosa e reflexivamente, princípios e referências teórico-práticas 

assimiladas entre a teoria e prática, sendo uma etapa de aplicação do conhecimento e do 

aperfeiçoamento de habilidades em situação real.  

O Estágio Curricular Supervisionado do Curso de Engenharia Civil tem como objetivo 

principal fornecer aos alunos a oportunidade de aplicar e desenvolver as competências e as 

habilidades adquiridas por meio dos conteúdos práticos das disciplinas profissionalizantes e 

específicas, resgatando toda a fundamentação teórica, geral e específica, para alcançar o perfil 

profissional preconizado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais do curso (RESOLUÇÃO 

CNE Nº 11/2002) 

O Estágio Curricular deverá ser executado de forma a cumprir as exigências da Lei Nº 

11.788, de 25 de setembro de 2008, também conforme Regulamento do Estágio Curricular 

Supervisionado do Curso de Graduação em Engenharia Civil (Apêndice B) deste projeto 

pedagógico. O estágio oferece a oportunidade de aprendizagem aos estagiários, constituindo-

se em instrumento de integração, treinamento prático, aperfeiçoamento técnico-cultural, 

científico e de relacionamento humano.  

A carga horária mínima do estágio curricular deverá atingir 160 (cento e sessenta) horas 

e o estágio curricular poderá ser realizado na própria Instituição de Educação Superior ou em 

Instituições/Empresas conveniadas com o UNIEURO, sob a orientação e supervisão local de 

um docente da IES, devendo existir uma programação previamente definida em razão do 

processo de formação do estudante de Engenharia Civil, considerando o perfil do egresso, os 

objetivos e competências a serem alcançados no curso.  
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1.8 ATIVIDADES COMPLEMENTARES  

 

O Curso de Graduação em Engenharia Civil do UNIEURO inclui no seu currículo, 

obrigatoriamente, as Atividades Complementares (teórico-práticas), Trabalho de Conclusão 

de Curso (TCC) e Estágio Supervisionado (estágios curriculares sob supervisão docente). 

Essas atividades propiciarão a integração do ensino, da pesquisa e da extensão, visando ao 

alcance do almejado perfil profissional.  

As Atividades Complementares são componentes curriculares enriquecedores e 

complementadores do perfil do formando, desenvolvidas no decorrer do curso de graduação, e 

realizadas dentro ou fora do ambiente acadêmico da IES, que possibilitam o aprimoramento 

do conhecimento assim como o desenvolvimento de habilidades e competências no aluno, 

incluindo a prática de estudos e atividades independentes, transversais, inclusivas, opcionais, 

interdisciplinares, compatibilizando o seu conhecimento, especialmente, com as exigências do 

mercado do trabalho e com as ações de extensão junto à comunidade. 

Nesses termos, o desenvolvimento de atividades complementares abarcam os seguintes 

objetivos: 

I – complementar os conhecimentos técnico-científicos do discente para sua inserção no 

mercado de trabalho; 

II – proporcionar experiências multidisciplinares, possibilitando a integralização das diversas 

áreas e disciplinas; 

III – proporcionar experiência voltada à docência e pesquisa, destacando a importância da 

multiplicação das informações e aplicação dos resultados dos trabalhos, propiciando 

enriquecimento curricular e ampliando os horizontes do conhecimento; 

IV – diversificar as temáticas abordadas no curso, assim como possibilitar o aprofundamento 

interdisciplinar. 

As atividades complementares no Curso de Engenharia Civil possuem carga horária 

total de 80 horas e são integralizadas por meio de participação em eventos acadêmicos e extra 

acadêmicos, devidamente comprovados, pertinentes a sua formação, conforme segue abaixo 

quadro explicativo das diversas modalidades de atividades complementares: 
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Quadro 08: Modalidades de Atividades Complementares 

ATIVIDADES 

I - Seminários integrados: Congressos e Seminários assistidos e comprovados com certificação e/ou 

declaração do evento. 

II – Monitorias: Exercício a satisfação de Monitoria Voluntaria ou Remunerada em disciplina do 

Curso de Engenharia Civil do UNIEURO. 

III – Estágios: Realização de Estágios não computados na carga horária relativa ao Estágio 

Curricular Supervisionado nem nas Atividades Práticas vinculadas às disciplinas da matriz 

curricular do PPC, aprovados e comprovados com certificação e/ou declaração da Empresa. 

IV - Programas de iniciação científica: Exercício a satisfação de Monitoria Voluntaria ou 

Remunerada dentro da participação de Projeto de Iniciação Científica Institucional do UNIEURO. 

V - Programas de extensão: Aprovação comprovada de programas oferecidos pelo UNIEURO, de 

nivelamento ou aprimoramento de conhecimentos básicos, profissionalizantes ou específicos e 

afins ao Curso de Engenharia Civil. 

VI - Estudos Dirigidos: Projetos Aprovados e desenvolvidos dentro das disciplinas curriculares, 

que por sua complexidade, importância e abrangência são considerados dentro dos planos de ensino 

com uma intensidade horária específica. 

VII - Cursos de Extensão: Cursos realizados em áreas afins assistidos e aprovados, comprovados 

com certificação. 

VIII - Disciplinas optativas: Disciplinas optativas aprovadas, disponibilizadas pelo UNIEURO 

dentro do Curso de Engenharia ou Cursos afins, bem como disciplinas eletivas aprovadas e afins 

não computadas como disciplinas optativas. 

IX – Trabalhos publicados em periódicos: Artigos relacionados ao Curso de Engenharia Civil, 

publicados em revistas acadêmicas indexadas ou como capítulos de livros. 

X – Apresentação de trabalhos em eventos oficiais: Apresentação em Eventos Científicos de 

Trabalhos relacionados ao Curso de Engenharia Civil. 

XI – Desenvolvimento de projeto socioambientais dentro da IES. 

 

 

No Regulamento das Atividades Complementares (Apêndice C) do curso de 

Engenharia Civil, aparece, de maneira detalhada, a sistematização definida no cumprimento 

da carga horária em atividades complementares, assim como demais dados relacionados. 

 

 

1.9 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)  

 

O Trabalho de Conclusão Curso (TCC) é componente curricular obrigatório, a ser 

desenvolvido no final do Curso de Engenharia Civil do UNIEURO. O aluno desenvolverá 

durante as disciplinas de Trabalho de Conclusão de Curso I e II, sob orientação docente, um 

trabalho de monografia ou artigo científico, sob a forma de pesquisa bibliográfica e/ou de 

campo (estudo de caso). 

Os objetivos gerais do TCC são os de propiciar aos acadêmicos do Curso de 

Engenharia Civil a oportunidade de demonstrar o grau de habilitação adquirido, o 

aprofundamento temático, compreender e apreender os elementos envolvidos no processo de 

pesquisa, o estímulo à produção científica, à consulta de bibliografia especializada e o 
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aprimoramento da capacidade de interpretação e crítica das diversas ciências e de sua 

aplicação no ramo da Engenharia Civil, estimulando a produção de conhecimento na área. 

O Regulamento de Elaboração do TCC (Apêndice D) seguirá as exigências do 

UNIEURO e servirá para orientar alunos e professores, permitindo a sistematização e 

padronização dos trabalhos tanto na etapa de projeto de pesquisa quanto no documento final 

de TCC, quanto na necessidade de adequação às normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) e a estruturação no seu desenvolvimento. 

A IES no seu desenvolvimento curricular garantirá a estruturação de espaços didático-

pedagógicos para o curso de Engenharia Civil, permitindo aos alunos a oportunidade de 

realizar seus projetos de pesquisa de TCC através das atividades práticas desenvolvidas nos 

laboratórios, estágios, visitas técnicas, empresas e instituições parceiras, atendendo a 

identificação de problemas a serem solucionados no decorrer da profissão graças às 

indagações acadêmicas realizadas em locais propícios para pesquisas de campo. 

 

1.10 APOIO AO DISCENTE  

 

Núcleo de Atendimento ao Discente e Docente (NADD)  

 

O Núcleo de Atendimento ao Discente e Docente (NADD) é um órgão de apoio à Pró-

reitora Acadêmica e tem os seguintes objetivos: 

 Apoiar o processo de aprendizagem dos alunos, zelando pelas condições de ensino 

e de convivência institucional; 

 Prestar assistência psicológica e pedagógica aos alunos e professores; 

 Garantir aos Discentes e Docentes acesso ao conjunto de informações acadêmicas 

e administrativas; 

 Servir de canal de comunicações entre os diferentes órgãos da IES para aprimorar 

o bom relacionamento entre eles e a resolução harmônica diante desentendimentos. 

Por meio do NADD, o UNIEURO dispõe de Ouvidoria e de atendimento extraclasse, 

apoio psicopedagógico ao discente e atividades de nivelamento, em programa sistemático, 

para atender, mediar e solucionar situações que possam surgir no decorrer da vida acadêmica 

do corpo discente de todos os seus cursos de graduação com outros órgãos da IES.  

Há o acompanhamento psicopedagógico aos alunos e professores, aportando aos 

Discentes subsídios para melhoria do desempenho de alunos que apresentem dificuldades. O 
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Núcleo contribui para o desenvolvimento do processo de aprendizagem em geral, restaurando 

as motivações, promovendo a integridade psicológica dos alunos e professores, realizando 

orientação e aconselhamento, assegurando a adaptação, especialmente, dos alunos 

ingressantes. 

O NADD possui ainda iniciativas para atender os discentes e docentes com 

necessidades especiais, segundo os princípios da inclusão, diversidade  por meio do núcleo de 

acessibilidade com ênfases nas áreas pedagógica, metodológica, programática, atitudinal, 

paralelamente, a arquitetônica e tecnológica. 

 

Atividades de Nivelamento 

Com o objetivo de minimizar as dificuldades decorrentes das carências de formação 

dos ingressantes no Curso de Engenharia Civil, o UNIEURO oferece, ainda, aos seus alunos, 

os cursos de nivelamento de: 

 Português;  

 Inglês;  

 Matemática;  

 Geometria Construtiva e Desenho Técnico. 

Esses cursos se dispõem a atender às dificuldades básicas dos alunos que por ventura 

não consigam acompanhar adequadamente o aprendizado. A Coordenação do Curso pode 

solicitar outras temáticas sempre que necessário. Dessa maneira, acredita-se estar agregando 

os alunos que estavam temporariamente afastados da vida escolar e aqueles que necessitam de 

reforço das bases do ensino médio.  

Os cursos têm uma carga horária acima de 30 horas. As aulas são realizadas, 

preferencialmente, aos sábados, sem nenhum custo adicional aos alunos. 

 

Atendimento Extraclasse 

O atendimento extraclasse aos alunos é realizado pela Coordenação do Curso, pelos 

professores em regime de trabalho de Tempo Integral e Tempo Parcial, com jornada semanal 

específica para atendimento ao aluno, assim como pelo Apoio Psicopedagógico ao Discente. 
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Monitoria 

Existem duas modalidades de monitoria dentro do UNIEURO: Monitoria não-

remunerada (Voluntária) e Monitoria remunerada por bolsa, sendo que nenhuma gera 

qualquer tipo de vínculo empregatício entre o aluno e o UNIEURO, devendo o aluno assinar 

um Termo de Compromisso. A cada semestre, é lançado e divulgado o Edital para o 

preenchimento das vagas de monitorias e a Coordenação do Curso deve proceder à seleção 

dos monitores com base nas demandas dos alunos, na avaliação das necessidades de cada 

disciplina / turno e na demanda de Monitor para trabalhos de iniciação científica por parte do 

professor responsável pelo projeto. 

O monitor selecionado para cada uma das vagas, participa juntamente com o professor 

da disciplina ou do projeto de pesquisa, de tarefas condizentes com o seu grau de 

conhecimento e experiência: planejamento das atividades, preparação e acompanhamento de 

aulas teóricas e práticas, processo de avaliação e orientação dos alunos, realização de 

trabalhos práticos, produção de documentos acadêmicos e trabalhos experimentais. As 

atividades do monitor obedecem à programação elaborada pelo professor responsável, sempre 

sob a supervisão da Coordenação do Curso. 

O horário de exercício das atividades de monitoria não se sobrepõe e/ou interfere nos 

horários das disciplinas nas quais o aluno está matriculado ou em outras atividades imperiosas 

à sua formação acadêmica, bem como a jornada não ultrapassa 60 horas mensais. A 

frequência mensal do monitor é encaminhada à Coordenação do Curso ou à Coordenação do 

Núcleo de Pesquisa e Iniciação Científica pelo professor responsável pelo monitor sendo 

registrada em formulário apropriado. 

Ao final do semestre letivo, tanto monitor quanto professor, entregam na Coordenação 

correspondente um relatório das atividades desenvolvidas durante a monitoria. 

 

Organização Estudantil 

O UNIEURO incentiva o corpo discente a organizar o Diretório Acadêmico, como 

órgão de sua representação, regido por Estatuto próprio, por ele elaborado e aprovado na 

forma da Lei. 

Compete aos Diretórios Acadêmicos, regularmente constituídos, indicar o 

representante discente, com direito à voz e voto, nos órgãos colegiados, vedada a acumulação 

de cargos. Na ausência de Diretório Acadêmico, a representação estudantil poderá ser feita 
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por indicação do Colegiado de alunos eleitos como representantes de classes, nos termos das 

normas aprovadas pelo Conselho Acadêmico. 

 

Acompanhamento de Egressos 

O UNIEURO possui um Programa de Acompanhamento dos Egressos, cujo objetivo 

principal é estreitar o relacionamento entre a Instituição e seus ex-alunos, desencadeando 

ações de aproximação, contato direto e permanente, por meio de todas as formas de 

comunicação possíveis e viáveis. Para tanto, foram adotadas algumas ações, tais como: 

- criação de base de dados, com informações atualizadas dos egressos; 

- criação de núcleo de ex-alunos, a fim de manter diálogo constante com esse grupo, 

oferecendo espaços de debates acerca de sua vida profissional e atuação social; 

- disponibilização aos egressos de informações referentes a eventos, cursos, atividades 

e oportunidades oferecidas pelo UNIEURO, a fim de promover relacionamento contínuo entre 

a Instituição e seus egressos. 

Além disso, o Programa de Acompanhamento dos Egressos busca viabilizar uma linha 

permanente de estudos e análises acerca dos alunos egressos, a partir das informações 

coletadas, objetivando avaliar a qualidade do ensino e adequação da formação do profissional 

para o mercado de trabalho.  

 

Formas de Acesso 

O ingresso aos cursos de graduação e pós-graduação do UNIEURO é feito mediante 

processo de seleção. As normas do processo seletivo são fixadas pelo Conselho Universitário 

(CONSU) com o objetivo de assegurar a igualdade de oportunidade a todos os candidatos, o 

cumprimento das normas estatuárias e regimentais do UNIEURO e do MEC.  

As principais formas de acesso aos cursos são:  

 

Acesso aos Cursos Superiores de Tecnologia e de Graduação 

a) Processo Seletivo Discente (Vestibular):  

O processo seletivo para os cursos superiores de tecnologia e de graduação, realizado 

semestralmente, é aberto a candidatos que tenham escolarização completa do ensino médio ou 

equivalente. 
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As inscrições para o processo seletivo são abertas em edital, publicado na íntegra em 

www.unieuro.edu.br, no mínimo, quinze dias antes da realização da seleção e, de forma 

resumida, na imprensa local, devendo constar, pelo menos: 

I. denominação de cada curso, abrangido pelo processo seletivo; 

II. ato autorizativo de cada curso, informando a data de publicação no Diário Oficial 

da União ou, quando editado no regime da autonomia, o número da resolução do CONSU; 

III. número de vagas, por turno de funcionamento, de cada curso e habilitação; 

IV. número de alunos por turma; 

V. local de funcionamento de cada curso; 

VI. normas de acesso; 

VII. prazo de validade do processo seletivo. 

São reservadas 20% das vagas para os candidatos aprovados na prova do Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM). 

 

b)  Transferência externa:  

A transferência é a forma de ingresso para aluno regularmente matriculado em outro 

estabelecimento de ensino superior, nacional ou estrangeiro, que deseja ingressar no 

UNIEURO. A efetivação da transferência depende da observância dos critérios legais, da 

existência de vaga no curso pleiteado e da análise do currículo, indicando a dispensa ou 

necessidade de adaptação para integralização da matriz curricular. 

 

c) Vaga de graduado:  

Os alunos já graduados no UNIEURO, ou em outra IES, tem a oportunidade de fazer 

uma nova graduação, com aproveitamento das disciplinas básicas cursadas na primeira 

graduação, sem necessidade de fazer processo seletivo. A efetivação da matrícula dependerá 

da comprovação da graduação e do cumprimento dos demais requisitos legais. 

 

 

d) PROUNI:  

Destinado aos alunos selecionados no processo seletivo PROUNI. Para concorrer a 

uma bolsa, o estudante deve participar do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), na 

edição imediatamente anterior ao processo seletivo do PROUNI, obter a nota mínima 

http://www.unieuro.edu.br/
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estabelecida pelo MEC nesse exame. Deve, também, ter renda familiar de até três salários 

mínimos por pessoa, e satisfazer a uma das condições abaixo: a) ter cursado o ensino médio 

completo em escola pública ou em escola privada com bolsa integral da instituição; b) ter 

cursado o ensino médio parcialmente em escola pública e parcialmente em escola privada com 

bolsa integral da instituição; c) ser pessoa com necessidades especiais; d) ser professor da rede 

pública de ensino básico, em efetivo exercício, integrando o quadro permanente da instituição, 

e estar concorrendo a vaga em curso de licenciatura, normal superior ou Pedagogia (neste 

caso, a renda familiar por pessoa não é considerada). 

O Processo Seletivo dos itens é classificatório, sendo, entretanto, eliminado o 

candidato que faltar ao concurso ou obtiver nota zero na prova de conhecimento ou redação. 

 A classificação é feita na ordem decrescente do resultado final até o limite de vagas 

ofertadas. Em casos de candidatos ocupando idêntica classificação, faz-se o desempate 

considerando-se, consecutivamente: a) a maior nota na prova de conhecimento; b) a maior 

nota na prova de redação. Os candidatos classificados, até o limite de vagas, são convocados 

para a matrícula por meio de listagens disponibilizadas na página eletrônica do UNIEURO. 

 

Acesso aos Cursos de Pós Graduação 

 

A seleção aos cursos e programas de pós-graduação é aberta a candidatos que já 

tenham concluído a graduação, conforme edital previamente publicado em 

www.unieuro.edu.br no qual constam as etapas e procedimentos ao processo seletivo. 

 

1.11 AÇÕES DECORRENTES DOS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO DO 

CURSO  

 

A avaliação do Curso de Engenharia Civil é realizada regularmente, por meio do 

estudo do desempenho do curso e dos aspectos relativos ao atendimento das expectativas da 

comunidade externa, ou seja, do próprio mercado de trabalho. Essa avaliação, de acordo com 

as determinações legais vigentes, será realizada em dois níveis: o Interno e o Externo, em 

sintonia com o programa de avaliação institucional do UNIEURO que tem com referência o 

SINAES.  

 

http://www.unieuro.edu.br/
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PRIMEIRO NÍVEL: AVALIAÇÃO INTERNA 

1. Planejamento Participativo 

Preliminarmente, é realizado um levantamento de percepção dos participantes através 

de reuniões envolvendo a Direção, o Colegiado de Curso e as Coordenação dos Cursos para 

traçar as linhas de diretrizes do processo avaliativo. 

2. Levantamento dos Indicadores  

São identificados os indicadores qualitativos e quantitativos das áreas de ensino e da 

gestão administrativa que englobam as ações do UNIEURO. Possíveis indicadores:  

Dimensão Administrativa:  

Espaço disponível e adequado para o desenvolvimento dos trabalhos; taxa de alunos 

por docente; hora aula por docente (média); custo de ensino por aluno; acervo bibliográfico; 

número de laboratórios; utilização dos multimeios; taxa de alunos graduados; taxa de alunos 

evadidos; taxa de ociosidade (vagas preenchidas x vagas oferecidas). 

 

Dimensão Ensino:  

Com relação ao docente: titulação, política de atualização, experiência e competência 

técnica; compromisso com o projeto pedagógico; qualidade e número de produção acadêmica; 

desempenho dos docentes; número de projetos de pesquisa financiados e não financiados.  

Com relação aos discentes: número de discentes participando em projetos de pesquisa; 

desempenho dos alunos; compromisso e participação das atividades da escola.  

Com relação ao Currículo: pertinência dos conteúdos relacionados com o curso; 

relação com a realidade socioeconômica; fundamentação teórico-metodológica; métodos 

utilizados no UNIEURO e avaliação adotada. 

3. Definição dos Instrumentos e Coleta de Dados 

Nesta etapa serão definidos os instrumentos e as técnicas para coletar dados 

quantitativos e qualitativos. Com relação aos docentes, técnico-administrativos e integrantes 

da direção, toda a população preencherá o instrumento de avaliação. Enquanto que em relação 

aos discentes, a amostra poderá corresponder a 50% ou 100% do número de matrículas. 
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Os instrumentos (três questionários) serão elaborados pela Comissão Própria de 

Avaliação - CPA a partir dos indicadores selecionados por esta comissão, dentre os 

relacionados previamente pelos envolvidos no processo avaliativo. 

Os questionários terão um campo comum que visará à avaliação dos Cursos do 

UNIEURO e um específico para a autoavaliação do discente, do docente, dos integrantes da 

direção e dos colaboradores da área técnica administrativa. 

Eles serão constituídos, prioritariamente, de questões fechadas, embora se reserve um 

espaço para a expressão de opiniões pessoais que propiciem o aprofundamento qualitativo dos 

itens previamente avaliados. 

4. Sensibilização da Comunidade Acadêmica e Técnica Administrativa 

Visando o envolvimento acadêmico, técnico e docente a uma participação efetiva em 

todos os níveis, serão realizadas reuniões com todas as turmas dos diferentes cursos, com 

docentes e técnicos administrativos para sensibilizá-los quanto aos objetivos e à importância 

da participação no processo avaliativo. 

5. Tratamento dos Dados e Comunicação dos Resultados 

A comissão de avaliação encarregar-se-á de apurar os instrumentos e de interpretar os 

dados obtidos. Os resultados obtidos por meio de questões fechadas serão submetidos a 

estatísticas descritivas do programa. Enquanto que os disponibilizados por meio de questões 

abertas serão categorizados por uma análise de conteúdo (busca de sentido das citações). 

Os resultados serão comunicados e divulgados a toda a comunidade acadêmica por 

meio de relatório que incluirá conclusões e recomendações. A utilização dos resultados será 

motivo de discussão em reunião com a comunidade acadêmica após a divulgação do relatório. 

SEGUNDO NÍVEL: AVALIAÇÃO EXTERNA 

A avaliação externa tem a função a complementação da avaliação interna realizada 

pelo UNIEURO e como referência dois pontos estratégicos: a autoavaliação da Instituição e a 

análise de uma comissão externa, com o objetivo de conferir credibilidade ao processo. Para 

tanto, será contratada uma consultoria externa. 
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Comissão Própria de Avaliação – CPA 

O processo de avaliação será conduzido por uma Comissão Própria de Avaliação – 

CPA. Os membros, eleitos por seus pares, serão representantes da comunidade acadêmica e da 

sociedade local. 

No curso será designada uma Comissão Setorial de Avaliação – CSA, composta pelo 

Coordenador, dois funcionários técnico-administrativos (graduação e/ou pós-graduação), dois 

professores (graduação e/ou pós-graduação), dois alunos (graduação e/ou pós-graduação) e 

dois representantes da sociedade civil organizada.  

Os membros da CPA serão orientados pelos assessores externos nos conceitos de 

avaliação, nos métodos de avaliação, na obtenção e coleta de informações, na sua análise e na 

elaboração de relatórios. 

Serão alocados fundos específicos para a CPA com a finalidade de garantir a 

continuidade do processo de maneira permanente e cíclica.  

Resultados da Avaliação 

Os resultados da avaliação serão fornecidos à Direção Geral, aos órgãos colegiados e 

aos interessados (coordenadores dos cursos, professores, alunos, etc.) com o objetivo de 

comparar a situação existente com a situação ideal. Os resultados deverão contribuir para a 

tomada de decisões sobre mudanças que deverão ser introduzidas com o fim de se obter a 

melhoria desejada.  

Quando todos os cursos tiverem sido avaliados e a avaliação global da Instituição 

estiver concluída, um Relatório da Instituição deverá ser elaborado e publicado. 

 

1.12 TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – TICS – NO 

PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM  

 

As tecnologias de informação e comunicação (TICs) previstas no processo de ensino e 

aprendizagem são dirigidas para atender de maneira excelente o corpo Docente e Discente da 

Instituição. 

No Campus de Águas Claras, a sala dos professores é equipada com 8 terminais 

conectados à internet; impressora Laser Brother HL-5450DN; 1 access point  para acessos à 
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rede sem fio, que permitem o acesso à internet de qualquer lugar da IES. Por meio do site da 

Instituição o professor pode disponibilizar material didático. 

Cada professor recebe uma senha e um e-mail personalizado, que permite ter acesso ao 

site da Instituição, ao projeto pedagógico, ao seu e-mail e ao banco de dados PROQUEST, a 

qualquer hora, de qualquer lugar, de qualquer computador com acesso à internet dentro da 

IES. 

Além da conexão à internet de qualquer lugar da instituição (fator relevante no que diz 

respeito à tecnologia avançada e de última geração, fundamental para a coleta e transmissão 

de informações), atualmente o UNIEURO disponibiliza 191 equipamentos para usos 

acadêmicos, no período de 8:00h às 22:35h, distribuídos em laboratórios de informática 

equipados com Datashow. 

O UNIEURO, ainda coloca à disposição, de seus docentes e alunos, recursos 

audiovisuais e Multimídia, por meio do apoio didático-pedagógico: entre eles projetores 

multimídia, TVs de 29 polegadas, microfones sem fio com speakers, etc. 

A aquisição de software para os laboratórios ocorre mediante a solicitação por parte 

dos professores ao Coordenador do Curso. O professor deve justificar a utilidade do referido 

software para sua(s) disciplina(s) e enviar ao Coordenador do curso que avaliará a necessidade 

com o Gerente do NTI – Núcleo da Tecnologia da Informação. 

Recentemente, o UNIEURO adotou a forma de licenciamento Microsoft Campus 

Agreement que permite a instalação ilimitada nos laboratórios de inúmeros softwares, 

incluindo fornecimento de licenças para alunos por acesso ao dreamspark, versões betas de 

aplicativos e bibliotecas de desenvolvimento. 

A utilização da Internet na forma de contas de e-mail e horas de pesquisa, nos 

laboratórios e em outros ambientes é gratuita para alunos e professores. A atual velocidade do 

link e quantidade de equipamentos disponíveis para fim de pesquisa deverá acompanhar a 

demanda e evolução do quantitativo de alunos, para que possibilite um ambiente satisfatório 

para a pesquisa e o estudo. Atualmente o UNIEURO conta com um link dedicado de 10MB 

com a GVT. 
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1.13 PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENSINO-

APRENDIZAGEM  

 

A avaliação deve ser entendida como um conjunto de estratégias que possibilita ao 

professor detectar os percalços e as dificuldades de seus alunos. Deve também contemplar sua 

reflexão no sentido de decidir sobre as alternativas e estratégias que são selecionadas para a 

resolução desses problemas. A avaliação não pode ser considerada simplesmente em relação à 

aprendizagem, mas também em relação ao ensino praticado pelo professor. A avaliação é o 

momento que o docente utiliza para também se avaliar como parte do processo ensino-

aprendizagem. 

A avaliação integra o processo de ensino-aprendizagem como um todo articulado 

incidindo a prática de avaliação em relação a determinados critérios e instrumentos 

(frequência e aproveitamento do aluno) nas seguintes atividades: pesquisa, modelos em 

escala, exercícios, arguições, trabalhos práticos, relatórios de práticas laboratoriais, 

seminários, provas escritas e orais, estágios, atividades práticas, artigos científicos e 

monografias.  

Nesse sentido, o Curso de Engenharia Civil obedece a uma sistemática de avaliação 

criteriosa, por meio do acompanhamento permanente das atividades desenvolvidas pelos 

docentes, utilizando, portanto, como instrumentos de registro de dados, os planos de ensino e 

diários de classe. 

Ao início de cada semestre, o corpo docente apresenta o plano de ensino, em que 

constam ementas, objetivos, conteúdo programático, articulação com outras disciplinas, 

bibliografia, desenvolvimento metodológico, recursos instrucionais, avaliação, observações 

gerais e cronograma. 

Em cada período letivo haverá, obrigatoriamente, as seguintes verificações formais: 

 

 

O resultado de cada avaliação será expresso em notas de zero a dez, em número inteiro 

ou em número inteiro mais cinco décimos. A nota final do aluno, em cada componente 

curricular, será o resultado da média aritmética simples das notas parciais (N1 e N2), sendo 

Nota Parcial 1 (N1), conteúdo ministrado no primeiro bimestre; 

Nota Parcial 2 (N2), conteúdo ministrado no segundo bimestre; 

Prova Substitutiva (NS), unidades temáticas de todo o semestre letivo. 
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facultada a substituição da menor nota parcial pelo resultado da Prova Substitutiva, apenas 

quando o professor responsável pela disciplina optar pela forma de Avaliação Padronizada. 

 

Avaliação Padronizada 

Na Avaliação Padronizada além das provas parciais, o professor poderá solicitar a 

realização de atividades que contemplem os conteúdos estudados ao longo do curso. Estas 

atividades poderão ter um valor de até 30% sobre o valor da N1 e N2.  

O aluno que deixar de comparecer às provas parciais (N1 e N2), nas datas fixadas, ou 

que estiver insatisfeito com a média obtida, poderá submeter-se a uma prova substitutiva, em 

cada disciplina, ao final do semestre letivo, que versará sobre todo o conteúdo programático 

do componente curricular. Caso o resultado da prova substitutiva seja menor do que as notas 

obtidas anteriormente nos dois bimestres, permanecerá inalterada a situação anterior. 

 

Avaliação com Projeto Final 

Na Avaliação com Projeto Final a nota do trabalho desenvolvido corresponderá ao 

valor integral da N2 e, neste caso, o aluno não terá direito a prova substitutiva para 

modificação de nota referente a N2, contudo poderá realiza-la para alteração da N1. 

Alunos que não entregarem atividades (nota parcial ou total) na data e hora estipulada 

pelo professor, poderão, de acordo com o julgamento do professor, fazê-lo até 24 horas 

depois, e poderão obter como nota máxima 50% do valor correspondente à avaliação. 

 

Procedimentos técnico-metodológicos 

Os procedimentos técnico-metodológicos para a elaboração das provas por 

competências, em cada disciplina e em cada período letivo, constituem-se temáticas do 

Programa de Capacitação do Docente que é oferecido a cada semestre, buscando o 

aprimoramento das habilidades e competências compatíveis com a atuação do docente, assim 

como a contextualização correspondente na formulação das questões. 

O Núcleo Docente Estruturante(NDE), determinou orientações para padronização da 

elaboração das provas, com objetivo de atender às demandas estruturadas, afim de garantir o 

alinhamento da matriz curricular e padronização no método de avaliação. Bimestralmente o 

NDE analisa as provas verificando o atendimento destas orientações e remete uma devolutiva 

aos docentes com o objetivo de melhoria contínua das formas de avaliação. 
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Os trabalhos acadêmicos devem atender aos requisitos de normalização de trabalho 

científico, previstos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, sendo que, na 

modalidade de trabalho em grupo, o docente deverá adotar critérios para avaliação individual, 

não podendo ser superior a 30% do total da nota do bimestre, quando adotada a Avaliação 

Padronizada. 

O Conselho de Curso poderá estabelecer normas complementares ao processo de 

avaliação da aprendizagem, especialmente, em relação ao Estágio Supervisionado, às 

Atividades Complementares e ao Trabalho de Conclusão de Curso, quando for o caso. 

 

1.14 NÚMERO DE VAGAS  

 

Conforme Resolução CONSU nº 16, de 19 de dezembro de 2012, foi autorizado o total 

de 200 vagas anuais, com distribuição de 100 vagas por período, a ser ofertado para o curso de 

Engenharia Civil na Unidade Águas Claras, a partir de primeiro semestre seletivo. 

Para a definição do quantitativo de vagas a instituição trabalha com critérios como a 

dimensão do corpo docente e condições de infraestrutura da IES. 

 

2 CORPO DOCENTE E TUTORIAL  

 

A coordenação, antes da finalização de cada semestre letivo, avalia a necessidade do 

curso e abre Edital para seleção de professores para o corpo docente. O processo seletivo é 

realizado pela Coordenação do curso de Engenharia Civil em parceria com a Coordenação do 

curso de Arquitetura e Urbanismo uma vez que estes cursos compartilham alguns docentes. 

Dentre os critérios de avaliação, destacam-se: experiência profissional e docente; 

conhecimento técnico específico para a vaga; didática e metodologia de ensino.  

O corpo docente atual é constituído de professores que, além de reunirem 

competências e habilidades técnicas para atuação profissional, também possuem qualidades de 

educador e pesquisador, assumindo o compromisso com excelência no ensino, a busca 

constante pela relação teoria-prática, o respeito pelos princípios e valores explicitados no 

Estatuto e no Regimento Geral, no Plano de Carreira Docente e demais normas aprovadas 

pelos colegiados superiores do UNIEURO. 
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2.2 ATUAÇÃO DO  NÚCLEO ESTRUTURANTE - NDE 

 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) do UNIEURO é composto pela coordenação do 

curso e cinco professores do curso, conforme determina a Resolução do CONAES nº 1, de 17 

de junho de 2010, e tem a função precípua da implementação e melhoria do Projeto 

Pedagógico do Curso de Graduação, contribuindo para a consolidação do perfil profissional 

do egresso do curso, para a integração curricular interdisciplinar, desenvolvimento de linhas 

de pesquisa e extensão, entre outras funções. 

 

2.3 ATUAÇÃO DO (A) COORDENADOR (A)  

 

Conforme delimitações empregadas no Art. 24, Seção II do Estatuto do UNIEURO, 

aprovado pelo Parecer CES/CNE Nº 003/2005, Portaria MEC nº 769, de 09 de março de 2005 

(DOU Nº 47,10/03/2005, Seção 1. p.15), alterado pela Resolução CONSU Nº 022/2013, de 10 

de outubro de 2013, a Coordenadoria de Curso é exercida por professor, designado pelo 

Reitor, atendidas as normas específicas. Em caso de ausência, o Coordenador de Curso é 

substituído por professor designado pelo Reitor.  

Nos diversos âmbitos de atuação, compete ao Coordenador de Curso:  

I – exercer a supervisão das atividades de ensino, pesquisa e extensão do Curso e 

representá-lo;  

II – cumprir e fazer cumprir as decisões, bem como as resoluções e normas emanadas 

do Conselho de Curso e dos órgãos superiores;  

III – integrar, convocar e presidir o Conselho de Curso;  

IV – supervisionar o cumprimento da integralização curricular e a execução dos 

conteúdos programáticos e da carga horária das disciplinas;  

V – decidir sobre matrículas, trancamentos de matrículas, transferências, 

aproveitamento de estudos, adaptações e dependências de disciplinas e atividades;  

VI – exercer o poder disciplinar no âmbito do Curso;  

VII – tomar decisões ad referendum do Conselho de Curso, em casos de urgência ou 

emergência comprovados;  

VIII – designar representante para as reuniões, bem como manter a ordem no 

desenvolvimento dos trabalhos;  
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IX – acompanhar a frequência dos docentes, discentes e pessoal técnico- 

administrativo;  

X – zelar pela qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão;  

XI – emitir parecer nos processos que lhe forem submetidos;  

XII – cumprir e fazer cumprir as normas constantes deste Estatuto e do Regimento 

Geral, assim como da legislação pertinente, emanada dos órgãos superiores;  

XIII – sugerir alterações curriculares e medidas que visem ao aperfeiçoamento das 

atividades do Curso;  

XIV – desenvolver ações para avaliação permanente das funções do Curso e de suas 

atividades de apoio técnico-administrativo;  

XV – delegar competência. 

Informações Gerais da Coordenadora: 

Coordenador: Prof.ª Msc. Ana Elisa Godoy Coelho Garcia. CPF 934.186.046-68. CREA 

61961/D-MG. Mestre em Engenharia. 

Regime de Trabalho: 40 horas semanais dedicadas à Coordenação do Curso de Graduação 

em Engenharia Civil do UNIEURO. 

Experiência Profissional: acima de 10 anos. 

Experiência no Magistério Superior: acima de 1 ano. 

Experiência de Gestão Acadêmica: acima de 1 ano. 

Informações Gerais da Coordenadora Adjunta: 

Coordenador: Prof.ª Esp. Sirlane Gomes Ferreira. CPF 026.081.801-16. CREA 21696/D-DF. 

Especialista em Engenharia. 

Regime de Trabalho: 20 horas semanais dedicadas à Coordenação do Curso de Graduação 

em Engenharia Civil do UNIEURO. 

Experiência Profissional: acima de 2 anos. 

Experiência no Magistério Superior: acima de 2 anos. 

Experiência de Gestão Acadêmica: menos de 1 ano. 

 

2.4 EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL, DE MAGISTÉRIO SUPERIOR E DE 

GESTÃO ACADÊMICA DO (A) COORDENADOR (A)  

 

A Coordenadora do Curso, Mestre Ana Elisa Godoy Coelho Garcia, é graduada em 

Engenharia Civil pela UFOP – Universidade Federal de Ouro Preto (1995), Mestre em 

Estruturas e Construção Civil pela UnB – Universidade de Brasília (1999) e especialista em 

MBA – Planejamento e Gestão Empresarial pela UCB – Universidade Católica de Brasília 

(2001). 
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Experiência de magistério e em gestão acadêmica superior desde 2016 e experiência 

profissional acima de 18 anos.  

A Coordenadora Adjunta do Curso, Especialista Sirlane Gomes Ferreira, é graduada 

em Engenharia Civil pela Universidade Católica de Brasília (2014) e pós-graduada em 

Engenharia de Segurança do Trabalho – Universidade Estácio de Sá (2016).  

Possui experiência de magistério de 2 anos e experiência profissional de 2 anos e 6 

meses. 

O regime da coordenadora do curso é integral e o da coordenadora adjunta é parcial. 

As coordenadoras somam 60 horas semanais:  

 Coordenadora: 40h/sem; 

 Coordenadora Adjunta: 20h/sem 

 

2.5 REGIME DE TRABALHO DA COORDENADORA 

 

 A Coordenadora do Curso, Mestre Ana Elisa Godoy Coelho Garcia, exerce regime 

integral junto à Coordenação do Curso de Graduação em Engenharia Civil. 

 

2.6 CARGA HORÁRIA DE COORDENAÇÃO DE CURSO 

 

 A Coordenadora do Curso, Mestre Ana Elisa Godoy Coelho Garcia, exerce 40 horas 

semanais junto à Coordenação do Curso de Graduação em Engenharia Civil. 

 

 

2.7 TITULAÇÃO DO CORPO DOCENTE DO CURSO  

 

O corpo docente do curso de Engenharia Civil do UNIEURO – Águas Claras é 

composto de doutores, mestres e especialistas. Neste sentido, cerca de 80% do corpo docente 

possui titulação obtida em programas de pós-graduação stricto sensu, sendo que 40% são 

doutores. 

 

2.8 TITULAÇÃO DO CORPO DOCENTE DO CURSO – percentual de 

doutores 

O corpo docente do curso de Engenharia Civil do UNIEURO - Unidade Águas Claras 

compõe-se de 40% de doutores. 
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2.9 REGIME DE TRABALHO DO CORPO DOCENTE DO CURSO 

O Curso de Engenharia Civil possue docentes em três diferentes regimes de trabalho: 

tempo integral, tempo parcial e horista. 

 

2.10 EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DO CORPO DOCENTE  

 

Um contingente de cerca de 80% do corpo docente efetivo possui experiência 

profissional superior de pelo menos 3 anos. 

 

2.11 EXPERIÊNCIA DE MAGISTÉRIO SUPERIOR DO CORPO DOCENTE  

 

Um contingente de cerca de 70% do corpo docente efetivo possui experiência de 

magistério superior de, pelo menos, 2 anos. 

 

2.12 RELAÇÃO ENTRE O NÚMERO DE DOCENTES E O NÚMERO DE 

VAGAS 

 

A relação entre o número de docentes do curso (equivalentes 40h) e o número de vagas 

previstas/implantadas é 31,25. 
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2.13 FUNCIONAMENTO DO COLEGIADO DE CURSO OU EQUIVALENTE  

 

As atribuições do Conselho de Curso estão definidas no Art. 22 do Estatuto do 

UNIEURO, aprovado pelo Parecer CES/CNE Nº 003/2005, Portaria MEC nº 769, de 09 de 

março de 2005 (DOU Nº 47,10/03/2005, Seção 1. p.15), alterado pela Resolução CONSU Nº 

022/2013, de 10 de outubro de 2013.  

O Conselho de Curso é composto pelo coordenador de curso – presidente nato - por 

cinco professores com vínculo empregatício na instituição, escolhido por seus pares, e por um 

representante discente.  

Os representantes têm mandato de um ano, com direito à recondução, exceto o 

representante estudantil.  

Compete ao Conselho do Curso:  

I – definir o projeto pedagógico do curso de graduação, com atualização contínua;  

II – sugerir alterações no currículo do curso e deliberar sobre o conteúdo programático 

de cada disciplina e atividade;  

III – promover a avaliação periódica do curso, na forma definida pela administração 

superior, integrando-se ao sistema de avaliação institucional;  

IV – decidir, em grau de recurso, com referência à aceitação de matrículas de alunos 

transferidos ou portadores de diplomas de graduação, aproveitamento de estudos, 

adaptação e dispensa de disciplinas, de acordo com este Estatuto, o Regimento Geral e 

demais normas aplicáveis;  

V – deliberar, em primeira instância, acerca dos projetos de ensino, pesquisa e 

extensão de sua área;  

VI – desenvolver e aperfeiçoar metodologias próprias para o ensino, a pesquisa e a 

extensão;  

VII – promover e coordenar seminários, grupos de estudos e outros programas para o 

aperfeiçoamento de seu quadro docente, assim como, indicar, à Reitoria, professores 

para participarem de cursos de pós-graduação;  

VIII – exercer as demais funções que lhe forem delegadas.  

O Conselho de Curso reúne-se, em sessão ordinária, duas vezes durante o semestre 

letivo e, em sessão extraordinária, sempre que convocado pelo Coordenador do Curso, com a 

presença de cinco professores da instituição (além da coordenação) e um representante 

discente.  
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2.14 PRODUÇÃO CIENTÍFICA, CULTURAL, ARTÍSTICA OU 

TECNOLÓGICA  

 

Um contingente de 50% do corpo docente efetivo possui produção de, pelo menos, um 

trabalho científico nos últimos três anos. 

 

3 INFRAESTRUTURA  

 

3.2 GABINETES DE TRABALHO PARA PROFESSORES EM TEMPO 

INTEGRAL – TI 

 

O curso de Engenharia Civil possui em sua estrutura física gabinetes de trabalho para 

os professores que atuam TI e TP na pesquisa e extensão, orientação de monografia, além do 

NDE. A sala é equipada com mesas, cadeiras, arquivos, computadores conectados à internet 

Wireless e banda larga, impressora. Salienta-se que estes espaços são excelentes considerando 

os aspectos que envolvem dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, 

conservação e comodidade. Para os professores em tempo integral há uma sala com área de 60 

m², que possui mesas de estudo individuais e coletivas, quadro branco e computadores para os 

docentes. O ambiente é climatizado e possui divisórias de estudo com computadores e 

iluminação adequada para leitura. 

Há também as instalações destinadas aos docentes de maneira geral: uma sala dos 

professores com 180 m², uma sala de reuniões e uma sala de descanso, ambas com 30 m². 

Esses ambientes são suficientemente iluminados e climatizados, conforme índices 

estabelecidos por normas próprias, equipados com computadores e mobiliários específicos e 

suficientes para o desenvolvimento das atividades de planejamento e atendimento às 

necessidades das atividades de docência. Diariamente, são executados serviços de limpeza, 

manutenção e conservação de móveis, pisos e equipamentos. 

 A referida sala coletiva é utilizada de maneira rotativa por professores em regime 

parcial ou integral de trabalho. Este ambiente permite o acesso a mesas coletivas, armários 

individuais, computadores, sanitários e sala de descanso (sofás e TV). Como espaço atrelado 

ainda à sala de professores há uma sala de reuniões específica para atendimento de alunos.  

Por conseguinte, deve se ressaltar que a existência de uma sala de professores 

devidamente estruturada como a supracitada, junto à presença de uma sala de descanso e 
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demais espaços físicos interligados, permite o atendimento de forma suficiente como um 

gabinete de trabalho. 

Para os professores em tempo integral há uma sala com área de 60 m², que possui 

mesas de estudo individuais e coletivas, quadro branco e computadores para os docentes. O 

ambiente é climatizado e possui divisórias de estudo com computadores e iluminação 

adequada para leitura. 

 

3.3 ESPAÇO DE TRABALHO PARA COORDENAÇÃO DO CURSO E 

SERVIÇOS ACADÊMICOS  

 

O curso oferece uma sala de trabalho equipada para a coordenação do curso e para os 

integrantes do NDE. O espaço reservado para a Coordenação do Curso de graduação em 

Engenharia Civil constitui-se de uma área de 9 m2, com computador, telefone, impressora e 

mobiliários específicos, adequados para o desenvolvimento das funções de gestão acadêmica. 

As coordenações de curso possuem um secretário de curso que está alocado dentro da 

Assessoria de Cursos e auxilia a coordenação nas atividades administrativas. 

 

3.4 SALA DE PROFESSORES  

 

Há uma sala com cerca de 265 m² para os docentes, com diferentes ambientes. Esses 

ambientes são suficientemente iluminados e climatizados, conforme índices estabelecidos por 

normas próprias. Neste espaço estão contidos a recepção, a sala de informática, a sala 

coletiva, a sala de descanso e a copa. Na recepção existem funcionários do Núcleo de Apoio 

ao Professor (NAP) que estão à disposição dos docentes.  

A sala de informática possui equipamentos novos, dispostos em mobiliário específico 

e individualizado, visando conforto e parâmetros ergonômicos durante a realização das 

atividades. Os professores podem optar pela utilização dos computadores disponibilizados que 

possuem acesso à internet fixa, contudo caso prefiram podem utilizar o espaço com seus 

próprios notebooks tendo o acesso liberado à internet via wi-fi.  

A sala de descanso possui sofás, poltronas reclináveis e televisão, o que proporciona 

aos docentes um ambiente confortável e aconchegante.  

A sala coletiva possui armários individuais identificados para os professores em 

regime parcial ou integral, conta com uma copa equipada com refrigerador e equipamentos 
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para aquecimento de refeições, fornecendo a todos água, café e biscoitos além de banheiros 

exclusivos divididos por gênero. 

 Os professores dispõem de salas reservadas para atendimento aos alunos, que 

permitem um atendimento individualizado e adequado. 

A equipe do NAP possui equipamentos, materiais e recursos para suporte célere e 

efetivo ao corpo docente. 

 

3.5 SALAS DE AULA  

 

Para o funcionamento do curso de Engenharia Civil, são utilizadas salas de aula com 

quadro branco e recursos de multimídia (datashow e tela de projeção); auditório para eventos 

extracurriculares como palestras, seminários e jornadas; laboratórios didáticos especializados 

e laboratórios de informática com softwares específicos e acesso à internet. 

Todas as salas de aula apresentam acústica e dimensões adequadas para atender ao 

quantitativo de alunos em seu interior (dimensões que variam entre 50 a 70 m2 

proporcionando, no mínimo, 1,2 m2 por aluno). A climatização e iluminação que obedecem 

aos índices estabelecidos por norma para salas de aula. O mobiliário e aparelhagem específica 

são suficientes, adequados e ergonômicos, sendo diariamente executados serviços de limpeza 

e manutenção, que contribuem para a conservação dos móveis, pisos e equipamentos 

existentes. 

 

3.6 ACESSO DOS ALUNOS A EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA  

 

O UNIEURO possui laboratórios de informática com acesso à internet, na proporção 

de, aproximadamente, um terminal para até trinta (30) alunos, possibilitando acesso dos 

discentes a equipamentos e serviços de informática. 

Atualmente o UNIEURO disponibiliza 194 equipamentos para uso acadêmico, 

distribuídos em laboratórios equipados com datashow. O funcionamento dos laboratórios é de 

segunda a sexta das 08h 00min às 22h 35min, sempre com a presença de um responsável. 

Existe um o laboratório aberto ao público que fica à disposição dos discentes e pode ser 

utilizado sem agendamento. Os computadores do laboratório público são equipados com 

diferentes softwares que possibilitam a execução de atividades extraclasse, além de permitir o 

acesso à internet.  A conexão à internet também pode ser feita de qualquer lugar da instituição 
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pois existe um access point que permite acesso à rede sem fio desde qualquer ponto da 

unidade. 

A aquisição de software para os laboratórios de informática ou para outras salas 

equipadas com computadores (como escritórios modelo), ocorre mediante a solicitação por 

parte dos professores da disciplina específica ao Coordenador do curso. O professor 

solicitante deve justificar a utilidade do referido software para sua(s) disciplina(s) e enviar a 

solicitação à Coordenação do curso de Engenharia Civil que analisará o pedido, e caso 

deferida a solicitação, tomará as devidas providências junto ao Núcleo de Tecnologia da 

Informação (NTI) e a Diretoria do UNIEURO.  

O Centro Universitário Euro-Americano adotou a forma de licenciamento MSDN 

Academic Alliance junto a Microsoft, que permite a instalação ilimitada nos laboratórios de 

inúmeros softwares, fornecendo ainda licenças para alunos, versões betas de aplicativos e 

bibliotecas de desenvolvimento. Na atualidade, o UNIEURO conta com licenças específicas 

para os Cursos de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil dos programas: Autocad, 

SketchUp e o pacote completo de Office da Microsoft (MS Project), sendo já aprovada a 

compra de licenças para Autodesk Revit, e avaliando algumas outras como as necessárias para 

projeto de instalações e projetos estruturais. 

Com o objetivo de agilizar os trabalhos dos acadêmicos e professores, o UNIEURO 

disponibiliza os recursos digitais e tecnológicos oferecidos como apoio no processo 

pedagógico da instituição. A IES ainda possui um filtro de conteúdo que é constantemente 

atualizado, não permitindo acesso a sites de conteúdos inadequados. 

A utilização da Internet na forma de horas de pesquisa pode ser realizada nos 

laboratórios dispostos para tal fim, como por exemplo no Bloco B do Campus Águas Claras, 

sendo seu uso gratuito e limitado para alunos. Esta limitação leva em conta o hardware 

disponível, sua quantidade, capacidade, softwares instalados e utilização.  

A atual velocidade de aceso e quantidade de equipamentos disponíveis para fim de 

pesquisa acompanha a demanda e evolução do quantitativo de alunos, de forma a possibilitar 

um ambiente satisfatório para a pesquisa e o estudo. 
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3.7 BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

 

Os livros da bibliografia básica atendem aos programas das disciplinas os três 

primeiros anos do curso, na proporção de no mínimo um exemplar para 14 vagas anuais 

autorizadas, referentes aos títulos indicados na bibliografia básica (mínimo de 3 

bibliografias), e está atualizado e tombado junto ao patrimônio do UNIEURO. 

 

3.8 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

  A bibliografia complementar de cada componente curricular possui 5 (cinco) títulos 

sugeridos pelo docente da disciplina e validados pela Coordenação do Curso e pelo Núcleo 

Docente Estruturante, sendo disponibilizado até dois exemplares por título.  

 

3.9 PERIÓDICOS ESPECIALIZADOS  

 

De maneira geral, a Biblioteca do UNIEURO organiza a assinatura de periódicos de 

acordo com as solicitações dos coordenadores e necessidade dos usuários. Periódicos 

informativos como jornais e revistas gerais (Veja, ISTOÉ, Exame etc.) são assinados 

ininterruptamente. Também é disponibilizado o acesso on-line às revistas e jornais de grande 

circulação.  

Há o acesso gratuito às bibliotecas virtuais Pearson e Saraiva, assim como às bases de 

periódicos, VLEX e ProQuest. Como possibilidade de pesquisa há também o acesso (restrito) 

ao Portal CAPES.  

Além desse acervo geral, na Biblioteca da IES existem assinaturas de periódicos 

especializados, indexados e correntes, sob a forma virtual, abrangendo temáticas distribuídas 

entre as principais áreas do Curso de Engenharia Civil. 

A biblioteca da instituição tem acesso à base de dados multidisciplinar Academic 

Search Elite da EBSCO que é constituída de periódicos da área de engenharia. 

A biblioteca da instituição tem acesso à base de dados multidisciplinar Academic 

Search Elite da EBSCO, que é constituída de periódicos da área de engenharia.  

Além de acesso a Target GedWeb, que é um sistema de gestão de normas e 

documentos regulatórios como normas brasileiras e estrangeiras, e-Books e legislações, 
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atualizados semanalmente, há assinaturas/acesso de periódicos especializados, indexados e 

correntes (continuamente atualizados) disponibilizados sob a forma virtual. 

  

3.10 LABORATÓRIOS DIDÁTICOS ESPECIALIZADOS: QUANTIDADE  

 

 De acordo com as exigências definidas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais  

referente à Resolução CNE/CES 11, de 11 de março de 2002, o curso de Engenharia Civil 

deve apresentar laboratórios compatível a determinados conteúdos trabalhados: 

 

“[…] Nos conteúdos de Física, Química e, Informática é obrigatória à 

existência de atividades de laboratório. Nos demais conteúdos básicos, 

deverão ser previstas atividades práticas e de laboratórios, com 

enfoques e intensividade compatíveis com a modalidade pleiteada 

[…]”. 

 

 

O curso de Engenharia Civil utiliza 01 Laboratório de Física, 01 Laboratório de 

Química Geral – Analítica, Orgânica e Inorgânica e 03 Laboratórios de Informática, os quais 

compõem o complexo laboratorial básico do UNIEURO. Além destes laboratórios, o curso 

conta com uma estrutura laboratorial específica criada para atender às especificidades do 

curso em tela, assim como de outros cursos com enfoques similares, como por exemplo do 

curso de Arquitetura e Urbanismo. 

Os laboratórios didáticos especializados (específicos) disponibilizados aos docentes e 

discentes para as práticas de ensino voltadas primordialmente para a simulação e reflexão 

prática do curso de Engenharia Civil são: 

 

Quadro 09 – Laboratórios Didáticos Especializados 

Item Quantidade Laboratório 

1 01 Laboratório de Tecnologia e Materiais de Construção 

2 01 Laboratório de Solos 

3 01 Laboratório de Hidráulica 

4 01 Laboratório de Topografia 

5 01 Laboratório de Conforto Ambiental e Instalações Elétricas 

6 01 Laboratório de Projetos e Pesquisa 

7 01 Laboratório de Modelo Reduzido 
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3.11 LABORATÓRIOS DIDÁTICOS ESPECIALIZADOS: QUALIDADE  

 

Os laboratórios são compartilhados com os demais cursos do UNIEURO. Este fato 

atende não apenas a objetivos de otimização de instalações, mas também promove 

indispensáveis interações entre os diversos campos albergados nestes laboratórios. 

O complexo laboratorial do UNIEURO foi criado com o objetivo de atender as 

atividades técnicas (aulas prática e pesquisa) dos alunos constando de equipamentos novos e 

atualizados para a melhor prática de ensino. 

Os laboratórios básicos e didáticos especializados apresentam boas condições de 

iluminação, climatização, isolamento acústico, ventilação e limpeza, bem como mobiliário 

adequado e em número suficiente às necessidades do curso. 

Todos os equipamentos, produtos e materiais específicos de cada laboratório ficam à 

disposição dos professores e alunos, complementando a estrutura ideal desejada a cada 

unidade laboratorial.  

Os laboratórios possuem regulamento específico e todos os ambientes laboratoriais 

possuem normas e procedimentos de saúde e segurança, bem como identificações e proteções 

ambientais pertinentes, que possibilitam a adequada prevenção de acidentes. O corpo técnico 

administrativo laboratorial é capacitado de forma a garantir uma consolidação e 

institucionalização dessas normas de procedimento de segurança. 

  

LABORATÓRIO DE FÍSICA – Básico  

Disciplina(s) envolvida(s): Física I / Física II / Física III 

 

Este laboratório é utilizado para aulas práticas das disciplinas de Física I, Física II e 

Física I. Neste laboratório o aluno é apresentado à experimentação em Mecânica e Oscilações, 

permitindo a união da teoria e prática, essencial nos cursos da área tecnológica. Com seus 

equipamentos, pode-se compor experimentos sobre cinemática, dinâmica, estática, osciladores 

harmônicos e anarmônicos.  

Também é utilizado para verificação de fenômenos na área de Eletricidade, 

Eletrodinâmica e Termodinâmica. Baseado em experimentos clássicos, o laboratório induz ao 

raciocínio prático, despertando no aluno o interesse para a pesquisa e desenvolvimento de 

tecnologia. Com seus equipamentos, pode-se compor experimentos sobre eletricidade estática, 

eletrodinâmica, eletrostática. 



Projeto Pedagógico de Curso 

Curso de Graduação em Engenharia Civil (Bacharelado)                                 90 

 

     

 

 

LABORATÓRIO DE QUÍMICA GERAL – ANALÍTICA, ORGÂNICA E 

INORGÂNICA – Básico  

Disciplina(s) envolvida(s): Química Geral e Tecnológica / Saneamento Básico Ambiental 

 

Neste laboratório os alunos desenvolvem práticas relacionadas aos conteúdos 

relacionados às propriedades da matéria, soluções, ligações químicas, físico-química, reações 

químicas, eletroquímica, equilíbrio químico e estequiometria. 

São analisados também neste laboratório parâmetros físicos e químicos indicadores de 

qualidade da água e efluentes. 

 

LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA – Básico 

Disciplina(s) envolvida(s): Planejamento urbano e gestão de obras / Programação / Desenho 

Técnico / Projeto Arquitetônico / Métodos Numéricos / Integração de Projetos 

 

Estes laboratórios são utilizados para práticas relacionadas à estruturação de 

algoritmos, lógica e linguagens de programação, editoração de texto, planilhas, banco dados, 

gráficos e apresentações. 

Estes laboratórios são ocupados com atividades de Expressão Gráfica – desenho 

geométrico, geometria descritiva e desenho técnico com a utilização de Softwares AutoCad.  

Também são empregados no gerenciamento de obras e serviços para analisar as 

necessidades, possibilidades e potencialidades a serem supridas/viabilizadas por um Sistema 

de Informações Gerenciais como ferramenta de operação, gestão e diferenciação empresarial 

utilizando o software MS Project. 

As práticas relacionadas com desenho à mão livre são realizadas em sala de aula com 

pranchetas. 

 

LABORATÓRIO DE HIDRÁULICA - Específico 

Disciplina(s) envolvida(s): Fenômenos de Transporte / Hidráulica / Instalações Hidráulicas /  

Portos, Rios e Canais 

 

Este laboratório atende às práticas relacionadas com mecânica dos fluidos, 

transferência de calor e massa, instalações hidráulicas, escoamento em condutos forçados e 

livres. 
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LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - Específico 

Disciplina(s) envolvida(s): Materiais de Construção I / Materiais de Construção II / Sistemas 

Construtivos / Concreto Armado I / Concreto Armado I / Estradas / Estrutura Metálica e de 

Madeira 

  

As práticas realizadas neste espaço estão relacionadas com as propriedades dos 

materiais, ensaios destrutivos e não-destrutivos, investigação do controle tecnológico do 

concreto, investigação sobre o aço para concreto armado, além de outras atividades 

fundamentadas no emprego de materiais para a construção civil. 

Neste laboratório são trabalhadas também práticas para a fundamentação de 

procedimentos executivos de estruturas portantes, elementos vedantes, coberturas, 

impermeabilização, revestimentos de tetos, paredes e pisos, esquadrias e ferragens, vidros, 

circulação vertical e pintura.  

 

LABORATÓRIO DE SOLOS - Específico 

Disciplina(s) envolvida(s): Geologia aplicada à Engenharia / Mecânica dos Solos / 

Fundações I / Fundações II / Barragens e Obras de Terra 

 

Este laboratório permite a realização de práticas relacionadas com tensões verticais 

devido a cargas aplicadas na superfície do terreno, permeabilidade, compressibilidade e 

adensamento, assim como determinação de parâmetros geotécnicos de projeto de fundações e 

barragens. 

 

LABORATÓRIO DE TOPOGRAFIA - Específico 

Disciplina(s) envolvida(s): Topografia 

 

Os equipamentos de Topografia ficam armazenados no Laboratório de Física, pois 

como as aulas são realizadas em campo, não há necessidade de instalações físicas para 

realização das aulas práticas. São utilizados equipamentos de medição como trenas comuns e 

laser, GPS, Teodolito e Estação Total que possibilitam a realização de levantamentos 

planialtimétricos de áreas bem como o traçado de perfis de terrenos. Alguns destes 

equipamentos utilizam dados de satélites para estabelecer coordenadas geográficas. 

 

LABORATÓRIO DE CONFORTO AMBIENTAL E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

Específico 

Disciplina(s) envolvida(s): Projeto Arquitetônico, Instalações Elétricas e Prevenção e 

Combate de Incêndio e SPDA. 
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O laboratório de conforto ambiental possui diversos equipamentos para 

experimentação referente ao bioclimatísmo, nas áreas de conforto higrotérmico, acústico, 

luminoso e de qualidade do ar. Nele são feitas análises de condições de meteorologia, de 

isolação acústica e térmica, bem como de ventilação e iluminação, possibilitação a elaboração 

de projetos de edifícios e seus conjuntos nos espaços da cidade. 

Concernete as instalações elétricas, o laboratório possui equipamentos que permitem a 

demonstração de circuitos elétricos, condições de aterramento e partes constituintes das 

instalações elétricas, bem como seu funcionamento. 

 

LABORATÓRIO DE PROJETOS E PESQUISA - Específico 

Disciplina(s) envolvida(s): Atividades Complementares, Iniciação Ciêntífica, TCC I, TCC II, 

Estágio Supervisionado e Integração de Projetos 

 

Este laboratório está equipado com computadores, impressoras e softwares que servem 

de base para o desenvolvimento de projetos nas múltiplas áreas da engenharia, bem como 

apoia o desenvolvimento de atividades complementares, pesquisa, simulações e elaborações 

de projetos.  

 

LABORATÓRIO DE MODELO REDUZIDO - Específico 

Disciplina(s) envolvida(s): Desenho Técnico, Projeto Arquitetônico, Análise Estrutural e 

Integração de Projetos. 

 

O laboratótio de modelagem possui equipamentos, materiais e instalações propícios 

para a produção de modelos reduzidos, validando com estes modelos as teorias de análise 

estrutural e do cálculo espacial, bem como a compatibilização dos projetos realizados ao 

longo do curso. 
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3.12 LABORATÓRIOS DIDÁTICOS ESPECIALIZADOS: SERVIÇOS 

 

O conjunto de laboratórios deste curso atende às necessidades de todas as atividades 

práticas previstas nas disciplinas da matriz curricular. Conta com uma equipe técnica 

especializada que atua prestando serviços de operacionalização e apoio aos professores 

durante a realização das aulas práticas. O docente tem a sua disposição todos os materiais e 

equipamentos primordiais para a garantia da qualidade didática e do desenvolvimento dos 

procedimentos pedagógicos específicos.  

Caso seja necessário, a turma é dividida para realização das aulas de laboratório tendo-

se sempre em foco melhorar a relação professor/aluno. As práticas são executadas de acordo 

com um manual / roteiro dos procedimentos a serem adotados e com as orientações básicas de 

segurança. Previamente às aulas, os alunos são conscientizados pelo professor a respeito dos 

riscos a que serão submetidos durante as aulas práticas de laboratório, assim como sobre as 

medidas a serem adotadas caso algo saia fora do previsto. 

Para o pleno desenvolvimento dessas atividades de ensino, o gestor do laboratório tem 

o fundamental papel de monitorar as atividades citadas, avaliando a qualidade dos serviços 

prestados aos seus usuários e norteando a IES na busca da excelência da otimização de custos 

e adequação dos recursos disponíveis. Periodicamente, um relatório verbal é discutido com a 

coordenação do Curso.  

 

3.13 COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA (CEP) 

 

O Comitê de Ética em Pesquisa do UNIEURO está credenciado na CONEP do 

Ministério da Saúde, com base na Resolução Nº 466, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2012, que 

dispõe sobre Normas e Diretrizes Regulamentadoras da Pesquisa Envolvendo Seres Humanos. 

Este Comitê é atuante e tem como missão primária salvaguardar os direitos dos 

voluntários (sujeitos da pesquisa) com o engajamento ético, científico e tecnológico, 

colaborando para que seus direitos e dignidade sejam preservados. Além disso, o Comitê 

contribui para a qualidade dos trabalhos científicos e para a discussão do papel da produção de 

conhecimento no desenvolvimento institucional e social da comunidade. 

Considerando o progresso da ciência e da tecnologia que possibilita a promoção do 

bem-estar e da qualidade de vida dos indivíduos, o comitê contribui ainda para a promoção da 
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defesa do meio ambiente e da valorização do pesquisador que recebe o reconhecimento de 

adequação ética de sua proposta. 

 

4 REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS 

 

O quadro abaixo ratifica o cumprimento de todos os requisitos legais e normativos 

exigidos ao curso, assim como destaca apontamentos (segunda coluna) que demonstram como 

e onde tais dispositivos legais foram implantados na proposta do curso. 

 

Quadro 10 – Atendimento aos Requisitos Legais e Normativos  

Dispositivo Legal 

 

Implantação no âmbito do curso de 

Engenharia Civil 
SIM NÃO 

Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso. 
 

 

Toda a organização do curso, desde sua matriz 

curricular até sua metodologia de ensino e 

abordagem de conteúdos, está pautada nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Graduação em Engenharia Civil (Resolução 

CNE/CES 11, de 11 de março de 2002). 

 

A matriz curricular enfatiza a 

interdisciplinaridade, a transversalidade, as 

relações teoria e prática, assim como a tríade 

“ensino, pesquisa e extensão”. Para tanto a 

estrutura curricular possui um conjunto de 

disciplinas subdivididas em um Núcleo de 

Conteúdos Básicos, um Núcleo de Conteúdos 

Profissionalizantes e um Núcleo de Conteúdos 

Específicos, sendo que o percentual de cada 

núcleo atende aos valores mínimos estabelecidos 

nas DCNs. 

 

X  

 

Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação 

Básica, conforme disposto 

na Resolução CNE/CEB 

4/2010. 

 

Não se aplica. 

Não 

se 

aplica. 

Não 

se 

aplica. 
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Diretrizes Curriculares 

Nacionais para 

Educação das Relações 

Étnico-raciais e para o 

Ensino de História e 

Cultura Afro-Brasileira 

e Indígena, nos termos da 

Lei Nº 9.394/96, com a 

redação dada pelas Leis 

Nº 10.639/2003 e N° 

11.645/2008, e da 

Resolução CNE/CP N° 

1/2004, fundamentada no 

Parecer CNE/CP Nº 

3/2004 

 

 

As disciplinas Ciências Sociais, Fundamentos da 

Engenharia e Gestão Ambiental, presentes na 

matriz curricular, abordam as relações étnico-

raciais, bem como a cultura afro-brasileira e 

indígena atendendo plenamente aos requisitos da 

citada Lei e Resolução. 

X  

Diretrizes Nacionais 

para a Educação em 

Direitos Humanos, 

conforme disposto no 

Parecer CNE/CP N° 8, de 

06/03/2012, que originou 

a Resolução CNE/CP N° 

1, de 30/05/2012. 

 

Os requisitos para a Educação em Direitos 

Humanos tratados na Resolução CNE/CP N° 1, 

de 30/05/2012 são abordados nas disciplinas 

Ciências Sociais, Economia, Saúde e Segurança 

do Trabalho, Planejamento Urbano e Gestão de 

Obras, Fundamentos da Engenharia, Projeto 

Arquitetônico e Gestão Ambiental, colaborando 

para a mudança e a transformação social, por 

meio da formação para a vida e para a 

convivência durante o exercício profissional. 

 

  

Proteção dos Direitos da 

Pessoa com Transtorno 

do Espectro Autista, 

conforme disposto na Lei 

N° 12.764, de 27 de 

dezembro de 2012. 

 

A instituição tem um Núcleo de Apoio ao 

Discente e Docente (NADD), que além de outras 

atribuições, é responsável pelo acompanhamento 

especializado a pessoas com transtorno do 

espectro autista, tendo como base os princípios 

da inclusão, diversidade e acessibilidade. São 

dadas ênfases nas áreas pedagógica, 

metodológica, programática, atitudinal, 

paralelamente, a arquitetônica e tecnológica. 

 

  

 

Titulação do corpo 

docente 
(Art. 66 da Lei Nº 9.394, 

de 20 de dezembro de 

1996). 

 

O corpo docente é composto prioritariamente por 

doutores e mestre (83%), conforme estabelece 

no artigo 66 da Lei N° 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996. 

X  
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Núcleo Docente 

Estruturante (NDE) 
(Resolução CONAES N° 

1, de 17/06/2010). 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso 

de bacharelado em Engenharia Civil foi formado 

de acordo a Resolução CONAES N° 1, de 

17/06/2010 e atende plenamente as atribuições 

definidas na referida Resolução. É composto por 

seis docentes, sendo um deles o coordenador do 

curso.  Todos os integrantes do NDE, possuem 

titulação acadêmica obtida em programas de 

pós-graduação scricto sensu, sendo que 33,3% 

dos professores tem regime de trabalho em 

tempo integral e 66,7% em regime parcial. 

A renovação de membros do NDE foi realizada 

de modo a assegurar a continuidade no processo 

de acompanhamento do curso, bem como para 

garantir o cumprimento e contínua atualização 

do projeto pedagógico. 

 

X  

Denominação dos 

Cursos Superiores de 

Tecnologia 

(Portaria Normativa N° 

12/2006). 

Não se aplica. 

Não 

se 

aplica. 

Não 

se 

aplica. 

 

Carga horária mínima, 

em horas – para Cursos 

Superiores de 

Tecnologia 
(Portaria N°10, 

28/07/2006; Portaria N° 

1024, 11/05/2006; 

Resolução CNE/CP 

N°3,18/12/2002). 

 

Não se aplica. 

Não 

se 

aplica. 

Não 

se 

aplica. 

Carga horária mínima, 

em horas – para 

Bacharelados e 

Licenciaturas 
Resolução CNE/CES N° 

02/2007 (Graduação, 

Bacharelado, Presencial). 

O curso de bacharelado em Engenharia Civil 

possui carga horária total de 3600h conforme 

especificado na tabela de carga horária mínima 

dos cursos de graduação, bacharelados, na 

modalidade presencial, apresentada no Anexo da 

Resolução CNE/CES N° 02 de 18 de junho de 

2007. 

Além disto, o estágio supervisionado (160h) e as 

atividades complementares (80h) não excedem a 

20% da carga horária total do curso atendendo 

ao parágrafo único do artigo 1º da resolução 

citada. 

X  
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Tempo de integralização 
Resolução CNE/CES N° 

02/2007 (Graduação, 

Bacharelado, Presencial). 
 

O curso de bacharelado em Engenharia Civil do 

UNIEURO possui tempo para integralização de 

5 anos atendendo o limite mínimo estabelecido 

no artigo 2º, inciso III, alínea d, da Resolução 

CNE/CES N° 02 de junho de 2007. 

X  

Condições de 

acessibilidade para 

pessoas com deficiência 

ou mobilidade reduzida, 

conforme disposto na 

CF/88, Art. 205, 206 e 

208, na NBR 9050/2004, 

da ABNT, na Lei N° 

10.098/2000, nos Decretos 

N° 5.296/2004, N° 

6.949/2009, N° 

7.611/2011 e na Portaria 

N° 3.284/2003. 

A infraestrutura da instituição, bem como as 

instalações específicas do curso de Engenharia 

Civil, atendem plenamente às condições 

necessárias para o acesso de pessoas com 

deficiência e/ou mobilidade reduzida (pessoas 

com necessidades especiais). 

 

X  

Disciplina de Libras 
(Dec. N° 5.626/2005) 

 

A disciplina de libras compõe a matriz curricular 

do curso de bacharelado em Engenharia Civil, 

sendo ofertada como disciplina optativa, 

conforme previsto no capítulo II, artigo 3º, 

parágrafo 2º do Decreto Nº 5.626 de 22 de 

dezembro de 2005. 

 

X  

Prevalência de avaliação 

presencial para EaD 
(Dec. N° 5.622/2005 art. 

04 inciso II, § 2) 

Não se aplica. 

Não 

se 

aplica. 

Não 

se 

aplica. 

Informações acadêmicas 
(Portaria Normativa N° 40 

de 12/12/2007, alterada 

pela Portaria Normativa 

MEC N° 23 de 

01/12/2010, publicada em 

29/12/2010) 

As informações relativas ao curso de 

Bacharelado em Engenharia Civil bem como da 

Instituição estão disponibilizadas, de forma 

virtual, na página eletrônica da instituição e, de 

forma impressa, na biblioteca e secretaria 

acadêmica do UNIEURO. 

X  
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Políticas de educação 

ambiental 
(Lei nº 9.795, de 27 de 

abril de 1999 e Decreto Nº 

4.281 de 25 de junho de 

2002) 

 

O curso de bacharelado em Engenharia Civil 

atende às disposições da lei n. 9.795, de 27 de 

abril de 1999 e Decreto n. 4.281 de 25 de junho 

de 2002, agregando políticas de educação 

ambiental às disciplinas do curso de modo 

transversal, contínuo e permanente. A adequação 

da educação ambiental às abordagens 

pedagógicas do curso pode ser constatada, por 

exemplo, nas disciplinas: Ciências Sociais, 

Economia, Planejamento urbano e gestão de 

obras, Fundamentos da Engenharia, Geologia 

aplicada à Engenharia, Materiais de Construção 

I, Materiais de Construção II, Projeto 

Arquitetônico, Sistemas Construtivos, Gestão 

Ambiental, Hidrologia Geral, Estradas, 

Estruturas metálicas e de madeira, Saneamento 

Básico, Barragens e obras de terra, Ferrovias, 

Aeroportos, Integração de projetos e Estágio 

Supervisionado, sendo que todas essas 

disciplinas se ocupam em analisar os espaços e 

recursos de atuação da Engenharia, respeitando e 

estimulando a formação de uma consciência 

ambiental. 

 

X  

Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a 

Formação de Professores 

da Educação Básica, em 

nível superior, curso de 

licenciatura, de 

graduação plena. 

Não se aplica. 

Não 

se 

aplica. 

Não 

se 

aplica. 
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Apêndice A 

 

EMENTAS E BIBLIOGRAFIAS 

 
 

PRIMEIRO SEMESTRE 
 

Disciplina: CIÊNCIAS SOCIAIS 

CH:   40 horas 

 
Ementa: 

Estudo da Antropologia, sociologia e ciência política como chaves para a compreensão do homem. 

Reflexão sobre as relações culturais, sociais e políticas. Realidade social. Análise do significado do 

termo Cultura. Reflexão sobre as principais características da cultura como visão de mundo. Discussão 

sobre Tradições e diversidade cultural. Análise do conceito de Identidade cultural: das tribos para as 

sociedades modernas. Apreciação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações 

Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena (Lei n.11.645 de 

10/03/2008; Resolução CNE/CP n.01 de 17 de junho de 2004). Análise da cultura indígena e das 

políticas de educação ambiental (lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto n. 4.281 de 25 de junho 

de 2002). Discussão das Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, conforme 

disposto no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP N° 1, de 

30/05/2012. 

 
Bibliografia Básica: 

CHARON, J. M. Sociologia. São Paulo: Saraiva, 2016. 

DIAS, R. Introdução a sociologia. São Paulo: Pearson, 2010. 

MATTAR NETO, J. A. Introdução a filosofia. São Paulo: Pearson, 2015. 

 

Bibliografia Complementar: 

BERGER, P. Perspectivas sociológicas: uma visão humanística. Brasília: Vozes, 2014. 

BERNARDES, C. C. Sociologia aplicada a administração. São Paulo: Saraiva, 2009. 

DIAS, G. F. Educação ambiental: princípios e práticas. São Paulo: Gaia, 2014. 

PIOVESAN, F. Temas de direitos humanos. São Paulo: Saraiva, 2012. 

MATTOS, R. A. de. História e cultura afro-brasileira. São Paulo: Contexto, 2014. 

 

Disciplina: ECONOMIA 

CH:   40 horas 

 

Ementa: 

Introdução aos Conceitos de Economia. Estudo dos Modelos micro e macroeconômicos. Investigação 

sobre Mercados e preços. Interface entre Demanda e Oferta. Abordagem das Estruturas de mercado e 

do problema da incerteza. Estudo de questões sobre o Papel do Governo. Análise da Macroeconomia: 

fundamentos e problemas. Análises dos agregados econômicos: crescimento econômico, inflação e 

desemprego. Avaliação da dinâmica entre Moeda, Juros e Renda. Debates sobre Política econômica. 

Evolução da economia local. Reflexões sobre o desenvolvimento sustentável e economia. Abordagem 

das Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, conforme disposto no Parecer 

CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP N° 1, de 30/05/2012. Análise da 

cultura indígena e das políticas de educação ambiental (lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto 

n. 4.281 de 25 de junho de 2002). 

 

Bibliografia Básica: 

BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Pearson, 2016. 



Projeto Pedagógico de Curso 

Curso de Graduação em Engenharia Civil (Bacharelado)                                 101 

 

     

 

 

PYNDICK, R. Microeconomia. São Paulo: Pearson, 2013. 

VASCONCELOS, M. A. S.  Fundamentos de economia. São Paulo: Saraiva, 2014. 

 

Bibliografia Complementar: 

GREMAUD, A. P.; VASCONCELLOS, M. A. S. de; TONETO JÚNIOR, R. Economia brasileira 

contemporânea. São Paulo: Atlas, 2014. 

KRUGMAN, P. Introdução a economia. Rio de Janeiro: Campus, 2015. 

MANKIW, N. G. Introdução a economia: princípios de micro e macro. Rio de Janeiro: Campus, 

2013. 

MOCHON, F. Princípios de economia. São Paulo: Pearson, 2014. 

VICECONTI, P. E. Introdução a economia. São Paulo: Saraiva, 2014. 

 

Disciplina: ADMINISTRAÇÃO  

CH:   60 horas 

 

Ementa: 

Estudo da Administração: Conceitos básicos, evolução histórica, organizações e gestão empresarial. 

Globalização e impacto no desenvolvimento da engenharia. Discussão sobre o Empreendedorismo: 

características, oportunidades, planejamento empresarial. Estudo da Legislação aplicada à engenharia 

civil: licitações, contratos, prestação de serviço, autonomia e responsabilidade civil e técnica do 

Engenheiro. 

 

Bibliografia Básica: 

CHIAVENATO, I. Introdução a teoria geral de administração. São Paulo: Manole, 2016. 

BERNARDES, C. Teoria Geral da Administração: gerenciando empresas brasileiras. São Paulo: 

Saraiva, 2014. 

LACOMBE, F. Teoria Geral da Administração. São Paulo: Saraiva, 2009. 

 

Bibliografia Complementar: 

CHIAVENATO, I. Teoria Geral de Administração: abordagens prescritivas e normativas. v.1. 

São Paulo: Manole, 2015. 

CHIAVENATO, I. Teoria geral de administração: abordagens descritivas e explicativas. v.2. São 

Paulo: Manole, 2014. 

ARAÚJO, L. C. G. de. Teoria Geral da Administração: aplicação e resultados nas empresas 

brasileiras. São Paulo: Atlas, 2014. 

MOTTA, F. C. P. Teoria Geral da Administração. São Paulo: Cengage Learning, 2015. 

OLIVEITA, D. de P. R. Teoria Geral da Administração: edição compacta. São Paulo: Atlas, 2012. 

 

Disciplina: SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 

CH:   60 horas 

 

Ementa:  

Apreciação de questões sobre Higiene e segurança do trabalho. Análise da Legislação e Normas 

Técnicas. Análise de riscos. Investigação sobre EPIs e EPCs. Discussão sobre Acidentes de trabalho. 

Fundamentação da Ergonomia e Doença ocupacional. Análise de ocorrências de Incêndios e 

explosões. Estudo de Gestão de emergências. Estudo de Gerenciamento de Riscos: OHSAS 18000. 

Primeiros Socorros. Direitos Humanos e laborais nas obras civis. Discussão de questões associadas às 

Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, conforme disposto no Parecer CNE/CP 

N° 8, de 06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP N° 1, de 30/05/2012. 

 

Bibliografia Básica: 

BARBOSA FILHO, A. N. Segurança do trabalho & gestão ambiental. São Paulo: Atlas, 2011; 

MATTOS, U. A. de O. Higiene e segurança no trabalho. Rio de Janeiro: Campus jurídico, 2011; 
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GARCIA, G. F. B. Meio Ambiente do Trabalho, Direito, Segurança e Medicina do Trabalho. São 

Paulo: Guanabara, 2014. 

 

Bibliografia Complementar: 

DANIELLOU, F. Ergonomia em busca de seus princípios, A. São Paulo: Edgard Blucher, 2004. 

LIDA, I. Ergonomia. São Paulo: Edgard Blucher, 2016. 

CATAI, R. E. Segurança em altura na construção civil: Equipamentos procedimentos e normas. 

São Paulo: Pini, 2013. 

Editora Saraiva (org.). Segurança e medicina do trabalho. São Paulo: Saraiva, 2016. 

Câmara Brasileira do Livro. Saúde e segurança. Curitiba: InterSaberes, 2014. 

 

Disciplina: PLANEJAMENTO URBANO E GESTÃO DE OBRAS 

CH:   40 horas 

 

Ementa: 

Estudo de Conceitos fundamentais de Urbanismo. Análise da Acessibilidade Urbana. Análise de 

Espaços urbanos, categorias e classificações do urbanismo. Análise da cidade enquanto espaço de 

intervenção e o papel do urbanista e do engenheiro. Reflexão sobre as várias concepções de cidade. 

Interface entre as concepções utópicas e os planos/projetos urbanos. Conceitos de formação de Plano 

Diretor. Estudo das intervenções pontuais ao planejamento global. Levantamento de questões sobre 

Paisagem urbana. Conceitos de Direito ambiental. Discussão sobre o Ambientalismo e 

desenvolvimento sustentável. Análise da Concepção do meio ambiente em sua totalidade: 

interdependência entre as dimensões ambiental, econômica e social. Orientação sobre Planejamento e 

Gerenciamento de Obras. Levantamento de questões sobre Qualidade e Produtividade. Conceitos de 

Orçamentos. Análise da cultura indígena e das políticas de educação ambiental (lei n. 9.795, de 27 de 

abril de 1999 e Decreto n. 4.281 de 25 de junho de 2002). Questões associadas às Diretrizes Nacionais 

para a Educação em Direitos Humanos, conforme disposto no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, 

que originou a Resolução CNE/CP N° 1, de 30/05/2012. 

 

Bibliografia Básica: 

FARR, D. Urbanismo Sustentável: Desenho Urbano com a Natureza. Porto Alegre, Bookman, 

2013. 

GARBOSSA, R. A. Processo de produção do espaço urbano : impactos e desafios de uma nova 

urbanização. Paraná: InterSaberes, 2016. 

SANTANA, Ana Maria de. Plano diretor municipal. São Paulo: Leud, 2006. 

 

Bibliografia Complementar: 

AMBROZEWICZ, P. H. L. Construção de edifícios: do início ao fim da obra. São Paulo: Pini, 

2015. 

DUARTE, F. Planejamento urbano. Paraná: InterSaberes, 2007. 

MATTOS, A. D. Como preparar orçamentos de obras. São Paulo: PINI, 2016. 

POLITO, G. Gerenciamento de obras: boas práticas para a melhoria da qualidade e da 

produtividade. São Paulo: Pini, 2015. 

SECCHI, B. Primeira lição de urbanismo. Acre: Perspectiva, 2016. 

 

Disciplina: FUNDAMENTOS DA ENGENHARIA 

CH:   40 horas 

 

Ementa: 

Conceitos da Engenharia Civil. Perfil Profissional do Engenheiro Civil. Competências e Habilidades 

desejáveis. Atribuições profissionais do engenheiro civil. Sistema CONFEA/CREA, legislação 

pertinente e código de ética. Áreas de atuação do Engenheiro Civil. Mercado de trabalho local, 

regional e nacional. Políticas, projetos e obras civis fundamentados na sustentabilidade, na economia e 

na inclusão social, bem como nas relações Étnico-Raciais e na História e Cultura Afro-Brasileira, 
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Indígena e nos direitos humanos, para o desenvolvimento da sociedade. Apreciação das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e 

Cultura Afro-Brasileira e Indígena (Lei n.11.645 de 10/03/2008; Resolução CNE/CP n.01 de 17 de 

junho de 2004). Análise da cultura indígena e das políticas de educação ambiental (lei n. 9.795, de 27 

de abril de 1999 e Decreto n. 4.281 de 25 de junho de 2002). Questões associadas às Diretrizes 

Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, conforme disposto no Parecer CNE/CP N° 8, de 

06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP N° 1, de 30/05/2012. 

 

Bibliografia Básica: 
ALEXANDER, C. K. Habilidades para uma carreira de sucesso na engenharia. Porto Alegre: 

McGraw Hill, 2015. 

BAZZO, W. A. Introdução a engenharia: conceitos, ferramentas e comportamentos. Santa 

Catarina: UFSC, 2014. 

HOLTZAPPLE, M. T. Introdução a engenharia. São Paulo: LTC, 2014. 

 

Bibliografia Complementar: 

BROCKMAN, J. B. Introdução a engenharia: modelagem e solução de problemas. São Paulo: 

LTC, 2013. 

DYM, C. Introdução a engenharia: uma abordagem baseada em projetos. Porto Alegre: 

Bookman, 2010. 

SALGADO, J. (org.) Mestre de obras: gestão básica para construção civil. São Paulo: Érica, 2015. 

ALLEN, E. Fundamentos da Engenharia de Edificações. Porto Alegre: Bookman, 2013. 

SILVA, B. A. Engenharia civil 1: patologia e dimensionamento do concreto armado, materiais de 

construção civil, resistência dos materiais e análise estrutural, mecânica dos solos, estradas e 

pavimentos. São Paulo: Saraiva, 2016. 

 

 

SEGUNDO SEMESTRE 
 

Disciplina: QUÍMICA GERAL E TECNOLÓGICA 

CH:   80 horas 

 

Ementa: 

Matéria e Energia. Estrutura Atômica. Estudo da Tabela Periódica e das propriedades periódicas dos 

elementos. Estudo das Ligações Químicas. Orientação sobre Cálculos estequiométricos. 

Fundamentação voltada às Soluções. Estudo das Funções Inorgânicas e o Equilíbrio Químico. 

Introdução à Termoquímica. Explicitação de Ácidos e Bases. Estudo da Corrosão: Eletroquímica, 

pilhas, proteção e combate à corrosão. Estudo da composição química dos materiais (polímeros, 

vidros, cristais líquidos, cerâmicos, condutores e semicondutores). Orientação sobre Materiais e 

equipamentos de laboratório, realização de experimentos aplicados à Engenharia Civil. 

 

Bibliografia Básica: 

BROWN, L. S. Química geral aplicada à engenharia. São Paulo: Cengage Learning, 2016. 

BROWN, T. L. Química: a ciência central. São Paulo: Pearson,2016. 

MAIA, D. J. Química geral: fundamentos. São Paulo: Pearson, 2012. 

 

Bibliografia Complementar: 

ATKINS, P. Princípios de química: questionando a vida moderna e o meio ambiente. Porto 

Alegre: Bookman, 2011. 

BRADY, J. Química: a matéria e suas transformações; v.1. São Paulo: LTC, 2009. 

BRADY, J. Química: a matéria e suas transformações; v.2. São Paulo: LTC, 2014. 

GENTIL, V. Corrosão. São Paulo: LTC, 2014. 

ROSA, G. Química Industrial. Porto Alegre: Bookman, 2015. 
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Disciplina: GEOMETRIA ANALÍTICA 

CH:   60 horas 

 

Ementa: 

Estudo de Vetores. Fundamentação das Operações Fundamentais. Estudo de Geometria Analítica 2D: 

medição de distâncias, ângulos, cálculo de produto escalar e vetorial. Estudo de Geometria analítica 

3D: retas e planos, cálculo de distâncias, ângulos, produto vetorial, componentes e projeções. Estudo 

das Circunferências e Cônicas: elipses, parábolas e hipérboles.  

 

Bibliografia Básica: 

LEITHOLD, L. Cálculo com geometria analítica; v.2. São Paulo: Harbra, 1990. 

MELLO, D. A. Vetores e uma iniciação a geometria analítica. São Paulo: LF Editorial, 2012. 

LORETO, A. C. C. Vetores e geometria analítica: teoria e exercícios. São Paulo: LTC, 2014. 

 

Bibliografia Complementar: 

SANTOS, F. J. Geometria analítica. Porto Alegre: Bookman, 2009. 

SANTOS, N. M. Vetores e matrizes: uma introdução a álgebra linear. São Paulo: Thomson, 2015.  

WINTERLE, P. Vetores e geometria analítica. São Paulo: Pearson, 2014. 

SCHWERTL, S. L. Construções geométricas e geometria analítica. Rio de Janeiro: Ciência 

Moderna, 2012. 

BALDINI, Y. Y. Geometria analítica para todos. São Paulo: UFSCar, 2011. 

 

Disciplina: CÁLCULO I 

CH:   80 horas 

 

Ementa: 

Estudo de Números reais, relações, funções e gráficos. Orientação sobre Limites e continuidade. 

Estudo das Derivadas e Diferenciais. Explicitação dos Valores extremos de funções. Análise de 

Máximos e mínimos. Análise de Taxa de variação instantânea. Estudo das Aplicações da derivada. 

 

Bibliografia Básica: 

FLEMMING, D. M. Cálculo A : funções, limite, derivação, integração. São Paulo: Pearson, 2014. 

STEWART, J. Cálculo; v.1. São Paulo: Cengage, 2016. 

THOMAS, G. B. Cálculo; v.1. São Paulo: Pearson, 2014. 

 

Bibliografia Complementar: 

ÁVILA, G. S. S. Cálculo 1 : funções de uma variável. São Paulo: LTC, 1994. 

AYRES, F. Cálculo diferencial e integral. São Paulo: Makron, 1994. 

GUIDORIZZI, H. L. Curso de cálculo; v.1. São Paulo: LTC, 2016. 

LEITHOLD, L. Cálculo com geometria analítica; v.1. São Paulo: Harbra, 1990. 

ROCHA, L. M. Cálculo 1 : limites, derivadas, integrais. São Paulo: Atlas, 1996. 

 

Disciplina: FÍSICA I 

CH:   80 horas 

 

Ementa: 

Estudo dos Conceitos fundamentais da Física clássica: tempo, espaço, movimento e força. Análise das 

leis de Newton. Estudo da Interface do trabalho e energia. Discussão das Experiências de laboratório. 

 

Bibliografia Básica: 

TIPLER, P. A.; MOSCA, G.;  Física para cientistas e engenheiros; v.1: mecânica, oscilações e 

ondas, termodinâmica. São Paulo: LTC, 2014. 

SERWAY, R. Física para cientistas e engenheiros ; v.1. São Paulo: Cengage, 2011. 

TAVARES, A. D. Mecânica física: abordagem experimental e teórica. São Paulo: LTC, 2014. 
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Bibliografia Complementar: 

FREEDMAN, R. A. Física: mecânica: v.1. São Paulo: Pearson, 2016. 

HALLIDAY, D.; RESNICK, R. Fundamentos de física; v.1. São Paulo: LTC, 2013. 

NUSSENZVEIG, H. M. Curso de física básica: mecânica, v.1. São Paulo: Edgard Blucher, 2014. 

SHAMES, I. H. Estática: mecânica para engenharia; v.1. São Paulo: Prentice Hall, 2002. 

TELLES, D. A. Física com aplicação tecnológica; v.1: mecânica. São Paulo: Edgard Blucher, 2011 

 

Disciplina: GEOLOGIA APLICADA À ENGENHARIA 

CH:   40 horas 

 

Ementa: 

Estudo da Geologia estrutural e tectônica. Análise de Rochas: classificação e propriedades. Estudo dos 

Solos: tipos e propriedades. Estudo do Uso como material de construção. Interpretação de mapas 

geológicos e geotécnicos. Fundamentação das Fotografias aéreas e sensoriamento remoto. Estudo de 

Geologia aplicada: barragens, obras subterrâneas, obras lineares e instrumentação. Estudo da Geologia 

como ferramenta para garantia da sustentabilidade na exploração de materiais de construção. Análise 

da cultura indígena e das políticas de educação ambiental (lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999 e 

Decreto n. 4.281 de 25 de junho de 2002).  

 

Bibliografia Básica: 

CHIOSSI, N. J. Geologia da Engenharia. São Paulo: Oficina de textos, 2016; 

FOSSEN, H. Geologia estrutural. São Paulo: Oficina de textos, 2013; 

QUEIROZ, R. C. Geologia e Geotecnia básica para engenharia civil. São Paulo: Edgard Blucher, 

2016. 

 

Bibliografia Complementar: 

GROTZINGER, J. Para entender a terra. Porto Alegre: Bookman, 2013; 

JERRAM, D. Descrição de rochas ígneas. Porto Alegre: Artmed, 2014; 

POPP, J. H. Geologia geral. São Paulo: LTC, 2016; 

TUCKER, M. E. Rochas sedimentares. Porto Alegre: Artmed, 2014; 

WINCANDER, R. Fundamentos de geologia. São Paulo: Cengage, 2016. 

 

Disciplina: METODOLOGIA CIENTÍFICA 

CH:   40 horas 

Ementa: 

Estudo da Comunicação e expressão: técnicas de leitura, análise e produção de textos acadêmicos e 

científicos. Conceito de pesquisa científica. Fundamentação da metodologia da pesquisa e do método 

científico. Publicações científicas, trabalhos acadêmicos e elaboração de projeto de pesquisa.  

 

Bibliografia Básica: 

LAKATOS, E. M. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Atlas, 2014. 

MEDEIROS, J. B. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. São Paulo: 

Atlas, 2014. 

COSTA, D. Leitura e produção de textos na universidade. Alínea, 2013. 

 

Bibliografia Complementar: 

BASTOS, C. Aprendendo a aprender: introdução à metodologia científica. Brasília: Vozes, 2015. 

DEMO, P. Metodologia do conhecimento científico. São Paulo: Atlas, 2013. 

ISKANDAR, J. I. Normas da ABNT comentadas para trabalhos científicos. Paraná: Juruá, 2016. 

RAMPAZZO, L. Metodologia científica para alunos dos cursos de graduação e pós-graduação. 

São Paulo: Loyola, 2011.  

MATTAR NETO, J. A. Metodologia científica na era da informática. São Paulo: Saraiva, 2014. 
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TERCEIRO SEMESTRE 
 

Disciplina: ÁLGEBRA LINEAR 

CH:   40 horas 

 

Ementa: 

Estudo de Matrizes, Determinantes e Sistemas lineares. Análise de Espaços Vetoriais. Transformações 

Lineares. Autovalores e Autovetores. Diagonalização de Operadores. Estudo do Método de eliminação 

de Gauss, Gauss-Jordan. Estudo do Cálculo da Matriz Inversa. 

 

Bibliografia Básica: 

BOLDRINI, J. L. Álgebra linear. São Paulo: Harbra, 1980. 

LEON, S. J. Álgebra linear com aplicações. São Paulo: LTC, 2013. 

STRANG, G. Álgebra linear e suas aplicações. São Paulo: Cengage, 2014. 

 

Bibliografia Complementar: 

ANTON, H. Álgebra linear com aplicações. Porto Alegre: Bookman, 2001. 

LAY, D. C. Álgebra linear e suas aplicações. São Paulo: LTC, 2014. 

SHIFRIN, T. Álgebra linear uma abordagem geométrica. São Paulo: LTC, 2013. 

KOLMAN, B. Álgebra linear. São Paulo: LTC, 2013. 

CALLIOLI, C. A. Álgebra Linear e aplicações. São Paulo: Atual, 1990. 

 

Disciplina: CÁLCULO II 

CH:   80 horas 

 

Ementa: 

Estudo da Derivada da função inversa. Estudo da Integral indefinida e antiderivada. Orientação sobre o 

Teorema Fundamental do Cálculo. Análise das Funções inversas, logarítmicas e exponenciais. Estudo 

de Funções trigonométricas inversas e hiperbólicas, derivadas e integrais. Estudo da Integração de 

seno e cosseno. Fundamentação das Técnicas de Integração. Averiguação das Coordenadas polares. 

Análise de Integrais impróprias. Estudo das Aplicações da integral. Fundamentação do Comprimento 

do arco. Orientação sobre Volume de um sólido. Estudo de Aplicações: Trabalho e Pressão. Estudo 

das Séries de potências e de Taylor. 

 

Bibliografia Básica: 

AYRES, F. Cálculo. Porto Alegre: Bookman, 2013. 

FLEMMING, D. M. Cálculo B: funções de várias variáveis, integrais multiplas, integrais 

curvilineas e de superficie. São Paulo: Pearson, 2013. 

THOMAS, G. B. Cálculo; v.2. São Paulo: Pearson, 2013. 

 

Bibliografia Complementar: 

ÁVILA, G. S. S. Cálculo 2: funções de uma variável. São Paulo: LTC, 1996. 

ÁVILA, G. S. S. Cálculo das funções de multiplas variáveis; v.3. São Paulo: LTC, 2015. 

GUIDORIZZI, H. L. Curso de cálculo; v.2. São Paulo: LTC, 2015. 

GUIDORIZZI, H. L. Curso de cálculo; v.3. São Paulo: LTC, 2016. 

GUIDORIZZI, H. L. Curso de cálculo; v.4. São Paulo: LTC, 2015. 

 

Disciplina: PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 

CH:   60 horas 

 

Ementa: 

Conceitos de Estatística Descritiva: Método clássico e Método reduzido; medidas de tendência central 

e medidas de dispersão. Análise da Probabilidade clássica, Probabilidade condicional e independência. 

Distribuição de Probabilidade. Probabilidade total e teorema de Bayes. Estudo da Função de 
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probabilidade. Análise da Distribuições Binomial, Hipergeométrica, Poisson e Normal. 

Fundamentação dos Testes de Hipóteses. Estudo da Regressão e Correlação. 

 

Bibliografia Básica: 

MEYER, P. L. Probabilidade e estatística para engenharia e ciências. São Paulo: Pearson Prentice 

Hall, 2009. 

SPIEGEL, M. Estatística. Porto Alegre: Bookman, 2009. 

TRIOLA, M. F. Introdução à estatística. São Paulo: LTC, 2015. 

 

Bibliografia Complementar: 

BUSSAB, W. O. Estatística básica. São Paulo: Saraiva, 2013. 

COSTA NETO, P. L. Estatística. São Paulo: Edgard Blucher, 2014. 

CRESPO, A. A. Estatística fácil. São Paulo: Saraiva, 2014. 

LARSON, R. Estatística aplicada. São Paulo: Pearson, 2016. 

MORETTIN, L. G. Estatística básica : probabilidade e inferência (volume único). São Paulo: 

Pearson, 2015. 

 

Disciplina: FÍSICA II 

CH:   80 horas 

 

Ementa: 

Propiciar o desenvolvimento do método científico e ensinar as leis físicas que regem os processos 

vibratórios, do ponto de vista mecânico; Investigação sobre a termologia, calorimetria, teoria cinética 

dos gases e análise das leis da Termodinâmica. Relatório e análise de dados e resultados obtidos nas 

Experiências de laboratório. 

 

Bibliografia Básica: 

FREEDMAN, R. A. Física: termodinâmica e ondas ; v.2. São Paulo: Pearson, 2016. 

HALLIDAY, D.; RESNICK, R. Física ; v.2. São Paulo: LTC, 2014. 

NUSSENZVEIG, H. M. Curso de física básica ; v.2 : fluidos, oscilações e ondas, calor. São Paulo: 

Edgard Blucher, 2014. 

 

Bibliografia Complementar: 

HALLIDAY, D.; RESNICK, R. Fundamentos de física; v.2 : gravitação, ondas e termodinâmica. 

São Paulo: LTC, 2016. 

TIPLER, P. A. Física para cientistas e engenheiros ; v.1 : mecânica, oscilações e ondas, 

termodinâmica. São Paulo: LTC, 2016. 

SERWAY, R. Física para cientistas e engenheiros ; v.2 : oscilações, ondas e termodinâmica. São 

Paulo: Cengage, 2012. 

TAVARES, A. D. Mecânica física : abordagem experimental e teórica. São Paulo: LTC, 2014. 

TELLES, D. A. Física com aplicação tecnológica; v.2: oscilações, ondas, fluidos e termodinâmica. 

São Paulo: Edgard Blucher, 2013. 

 

Disciplina: DESENHO TÉCNICO 

CH:   40 horas 

 

Ementa: 

Estudo dos fundamentos do Desenho Técnico. Orientações sobre as Normas ABNT para Desenho 

Técnico. Apresentação de Material de Desenho. Fundamentação das dimensões; dobramento de 

pranchas; escalas e cotas; linhas e caligrafia técnica. Estudo da Simbologia. Análise de Margens e 

Carimbos. Estudo do Desenho Geométrico e Projeções Ortográficas. Introdução e utilização das 

ferramentas de AUTOCAD. Orientação dos Layers e suas propriedades. Orientação sobre Planta de 

situação, planta baixa, planta de telhado, cortes e fachadas. Estudo das Escalas. 
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Bibliografia Básica: 

MONTENEGRO, G. A. Desenho Arquitetônico. São Paulo: Edgard Blucher, 2001. 

BORGERSON, J. L. Manual de desenho técnico para engenharia. São Paulo: LTC, 2014. 

SILVA, A. Desenho técnico moderno. São Paulo: LTC, 2014. 

 

Bibliografia Complementar: 

QUADROS, E. S. Desenho de perspectiva. São Paulo: Érica, 2014. 

BUENO, C. P. Desenho técnico para engenharias. Paraná: Juruá, 2013. 

FERREIRA, P. Desenho técnico básico. Rio de Janeiro: Imperial Novo Milênio, 2004. 

SPECK, J. H.; PEIXOTO, V. V. Manual Básico de Desenho Técnico. Santa Catarina: UFSC, 2013. 

YEE, R. Desenho Arquitetônico: um compendio visual de tipos e métodos. São Paulo: LTC, 2009. 

QUADROS, E. S. Desenho de perspectiva. São Paulo: Érica, 2014. 

 

Disciplina: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO I 

CH:   60 horas 

 

Ementa: 

Estudo dos Materiais utilizados na construção civil, propriedades e usos. Estudo de Ciência dos 

materiais: processos de obtenção, análise da ligação química, estrutura atômica e sua ligação com o 

comportamento físico do material. Estudo das relações entre materiais, técnicas construtivas e sistemas 

estruturais. Normalização e avaliação de qualidade dos materiais. Fundamentação das Rochas e 

agregados pétreos. Práticas laboratoriais segundo as normas ABNT NBR sobre agregados. Estudo da 

microestrutura dos metais, ligas metálicas e ferro carbono e propriedades dos metais.  Estudo dos 

tipos, propriedades e usos de materiais betuminosos, cerâmicos e louças, polímeros, plásticos, resinas, 

tintas e impermeabilizantes. Cimento Portland: propriedades, especificações, fabricação, impacto 

ambiental de produção e usos. Abordagem da sustentabilidade, com foco na dimensão ecológica, 

avaliando a eficiência energética e o consumo energético na produção dos materiais, utilizando a 

ferramenta de avaliação do ciclo de vida. Análise da cultura indígena e das políticas de educação 

ambiental (lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto n. 4.281 de 25 de junho de 2002). 

 

Bibliografia Básica: 

ASHBY, M. F. Materiais. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 

BAUER, L. A. F. Materiais de Construção; v.1. São Paulo: LTC, 2012. 

BAUER, L. A. F. Materiais de Construção; v.2. São Paulo: LTC, 2011. 

 

Bibliografia Complementar: 

ADDIS, B. Reúso de Materiais e Elementos de Construção. São Paulo: Oficina de textos, 2010. 

AMBROZEWICZ, P. H. L. Materiais de Construção: Normas, Especificações, Aplicação e 

Ensaios de Laboratório. São Paulo: Pini, 2012. 

NEVILLE, A. M. Tecnologia do concreto. Porto Alegre: Bookman, 2013. 

PINHEIRO, A. C. da F. B. Materiais de Construção. São Paulo: Érica, 2014. 

SMITH, W. F. Fundamentos de Engenharia e Ciência dos Materiais. Porto Alegre: Bookman, 

2012. 

 

QUARTO SEMESTRE 
 

Disciplina: CÁLCULO III 

CH:   80 horas 

 

Ementa: 

Estudo do Cálculo diferencial de funções de várias variáveis. Análise de Curvas de nível e superfícies. 

Análise de Limites e continuidade. Descrição de Derivadas parciais. Diferenciabilidade. Derivadas 

direcionais, gradiente. Plano tangente. Estudo das Derivadas parciais de ordem superior. Abordagem 

de Máximo e Mínimo. Critérios de segunda derivada. Estudo de Multiplicadores de Lagrange. Estudo 
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da Integração Múltipla. Área, Volume. Estudo de Coordenadas cilíndricas e Esféricas. Análise de 

Integrais de linha. Divergente e rotacional. Pesquisa sobre o Teorema de Green, Divergência (Gauss) e 

Stokes. 

 

Bibliografia Básica: 

ANTON, H. Cálculo; v.2. Porto Alegre: Bookman, 2014. 

AYRES JUNIOR, F. Cálculo. Porto Alegre: Bookman, 2013. 

ROGAWSKI, J. Cálculo; v.2. Porto Alegre: Bookman, 2009. 

 

Bibliografia Complementar: 

ANTON, H. Cálculo; v.1. Porto Alegre: Bookman, 2014. 

ROGAWSKI, J. Cálculo; v.1. Porto Alegre: Bookman, 2009. 

STEWART, J. Cálculo; v.2. São Paulo: Cengage, 2016. 

ZILL, D. G. Matemática Avançada para Engenharia; V.2. Porto Alegre: Bookman, 2009. 

ZILL, D. G. Matemática Avançada para Engenharia; V.3. Porto Alegre: Bookman, 2009. 

 

Disciplina: PROGRAMAÇÃO 
CH:   60 horas 

 

Ementa: 

Estudo de Informática: história do computador, dispositivos de entrada e saída, memória e periféricos. 

Ensino de Algoritmos. Linguagens de programação, programas e aplicações típicas. Definição de 

algoritmos e fluxograma. Confronto de Constantes e variáveis. Estudo de Operadores aritméticos 

relacionais e lógicos. Estudo da Declaração e execução de decisões. Estudo de Sintaxe: controle de 

fluxo, decisão e condicionais (If, Then e Case). Estudo dos Laços de repetição (Do, For, While). 

Análise de Funções, Matrizes (Vetores), Recursividade (Sub-rotinas e funções), Registros e Arquivos 

de texto. Conceitos e aplicação de programação orientada a objetos. 

 

Bibliografia Básica: 

ALMEIDA JUNIOR, R. C. de Lógica de programação: aprendendo a programar. Rio de Janeiro: 

Ciência Moderna, 2016. 

DEITEL, H. M. C++: como programar. São Paulo: Pearson, 2012. 

PAIVA, S. Introdução à programação: do algoritmo às linguagens atuais. Rio de Janeiro: Ciência 

Moderna, 2015. 

 

Bibliografia Complementar: 

CAPRON, H. L. Introdução a informática. São Paulo: Pearson, 2004. 

DEITEL, H. M. C# : como programar. São Paulo: Pearson, 2014. 

FERTIG, C. Algoritmos e programação : teoria e prática. São Paulo: Novatec, 2006. 

JELEN, B. VBA e macros - microsoft excel 2013. Rio de Janeiro: Alta Books, 2015. 

LOPES, A. Introdução à programação: 500 algoritmos resolvidos. Rio de Janeiro: Campus, 2002. 

  

Disciplina: FÍSICA III 

CH:   80 horas 

 

Ementa: 

Fundamentação de Carga elétrica, Campo elétrico e Força Elétrica. Estudo da Lei de Gauss. 

Orientação sobre Potencial elétrico e Capacitância. Estudo de Condutores e dielétricos. Análise de 

Corrente e resistência. Estudo de Eletricidade aplicada: circuitos elétricos em corrente contínua. 

Estudo de Campo magnético e força magnética. Análise da Indução magnética. Estudo da Indutância. 

Discussão sobre Magnetismo em meios materiais. Desenvolvimento de Atividades de laboratório. 

 

Bibliografia Básica: 
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CUTNEL, J. D. Física; v.2. São Paulo: LTC, 2016. 

HALLIDAY, D.; RESNICK, R. Fundamentos de física ; v.3 : eletromagnetismo. São Paulo: LTC, 

2016. 

TIPLER, P. A. Física para cientistas e engenheiros; v.2 : eletricidade, magnetismo e optica. São 

Paulo: LTC, 2015. 

 

Bibliografia Complementar: 

BASSALO, J. M. F. Eletrodinâmica clássica. São Paulo: Livraria da Física, 2007. 

BAUER, W. Física para universitários: Eletricidade e magnetismo. Porto Alegre: McGraw Hill, 

2012. 

KESTEN, P. R. Física na universidade : para ciencias físicas e da vida ;  v.4. São Paulo: LTC, 

2015. 

NUSSENZVEIG, H. M. Curso de física básica ; v.3 : eletromagnetismo. São Paulo: Edgard 

Blucher, 2016. 

SERWAY, R. Física para cientistas e engenheiros ; v.3. São Paulo: Cengage, 2012. 
 

Disciplina: PROJETO ARQUITETÔNICO 

CH:   80 horas 

 

Ementa: 

Estudo da norma NBR Representação de projetos de arquitetura. Orientação sobre a Elaboração de 

Projeto Arquitetônico em um terreno qualquer levando-se em conta áreas mínimas, iluminação, 

ventilação, afastamentos e funcionalidade. Estudo da Modelagem tridimensional. Descrição do BIM 

(Building Information Modeling). Análise da Concepção do meio ambiente em sua totalidade: 

interdependência entre as dimensões ambiental, econômica e social com enfoque nos direitos 

humanos, nas necessidades do indivíduo e na inclusão social. Análise da cultura indígena e das 

políticas de educação ambiental (lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto n. 4.281 de 25 de junho 

de 2002). Questões associadas às Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, 

conforme disposto no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP N° 1, 

de 30/05/2012. 

 

Bibliografia Básica: 

BALDAM, R. AutoCad 2016 : utilizando totalmente. São Paulo: Érica, 2015. 

KATORI, R. AutoCad 2016 : projetos em 2D. São Paulo: Senac, 2015. 

RIBEIRO, A. C. Curso de desenho técnico e autocad. São Paulo: Pearson, 2013. 

 

Bibliografia Complementar: 

CARDOSO, M. C. Autodesk Autocad civil 3D 2014 : conceitos e aplicações. São Paulo: Érica, 

2014. 

ONSTOTT, S. Autocad 2012 & Autocad LT 2012: guia de treinamento oficial. São Paulo: 

Bookman, 2012. 

KATORI, R. AutoCad 2014 : recursos adicionais. São Paulo: Senac, 2014. 

LIMA, C. C. Estudo dirigido de autocad 2014. São Paulo: Érica, 2015. 

MONTENEGRO, G. A. Desenho Arquitetônico. São Paulo: Edgard Blucher, 2016. 

 

Disciplina: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO II 

CH:   80 horas 

 

Ementa: 

Análise de Materiais cimentícios, concretos e argamassas. Estudo de Agregados: classificação, 

obtenção, tipos, propriedades e ensaios de laboratório para avaliação de qualidade. Estudo e 

aprofundamento sobre aglomerantes aéreos e hidráulicos. Estudo das Reações químicas dos 

aglomerantes, cimento e concreto. Orientação sobre Cálculo de deformações do concreto, estudo da 

retração, expansão, fluência, relaxação e tipos de deformações. Explicitação sobre Cimento Portland: 
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propriedades, especificações, fabricação, impacto ambiental de produção e usos. Estudo de 

Argamassas e concretos: classificação, produção, propriedades no estado fresco e endurecido, 

dosagem analítica e experimental. Análise de Concretos especiais, fibras e aditivos. Desenvolvimento 

de Práticas laboratoriais segundo as normas ABNT NBR (agregados, cimento, dosagem e estudo de 

argamassas e concretos), avaliando seus componentes e propriedades. Análise da cultura indígena e 

das políticas de educação ambiental (lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto n. 4.281 de 25 de 

junho de 2002).  

 

Bibliografia Básica: 

METHA, P. K. Concreto: microestrutura, propriedades e materiais. São Paulo: Ibracon, 2014. 

NEVILLE, A. M. Tecnologia do concreto. Porto Alegre: Bookman, 2013. 

NEVILLE, A. M. Propriedades do concreto. Porto Alegre: Bookman, 2016. 

 

Bibliografia Complementar: 

ASHBY, M. F. Materiais. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 

ASKELAND, D. R. Ciência e engenharia dos materiais. São Paulo: Cengage, 2015. 

ISAIA, G. C. (org). Concreto: ciência e tecnologia; v.1. São Paulo: Ibracon, 2011. 

ISAIA, G. C. (org). Concreto: ciência e tecnologia; v.2. São Paulo: Ibracon, 2011. 

ZORZI, A. C. Sistemas de fôrmas para edifícios. São Paulo: Ibracon, 2015. 
 

QUINTO SEMESTRE 
 

Disciplina: CÁLCULO IV 

CH:   40 horas 

 

Ementa: 

Estudo de equações diferenciais. Estudo das Equações diferenciais de primeira ordem. Análise de 

Soluções singulares e de redução de ordem. Estudo da Independência linear de funções. Estudo das 

Equações diferenciais lineares não-homogêneas e homogêneas de ordem n com coeficientes constantes 

e variáveis. Orientação sobre Resolução de equações diferenciais por séries. Fundamentação das 

Transformadas de Laplace, funções e aplicações. Orientação de Transformadas de Laplace e sistemas 

de equações diferenciais. 

 

Bibliografia Básica: 

ÇENGEL, Y. A. Equações Diferenciais. Porto Alegre: McGraw Hill, 2014.  

LOPES, V. C. Equações diferenciais ordinárias na graduação. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 

2015.  

NAGLE, R. K. Equações diferenciais. São Paulo: Pearson, 2015.  

 

Bibliografia Complementar: 

BARREIRA, L. Análise complexa e equações diferenciais: exercícios. São Paulo: Livraria da Física, 

2012.  

BOYCE, W. E. Equações Diferenciais Elementares e Problemas de Valores de Contorno. São 

Paulo: LTC, 2015. 

BRONSON, R. Equações Diferenciais. Porto Alegre: Bookman, 2008. 

CHIACCHIO, A. Exercícios resolvidos em equações diferenciais ordinárias - incluindo 

transformadas de laplace e séries. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2014.  

ZILL, D. G. Matemática Avançada para Engenharia; V.1. Porto Alegre: Bookman, 2009. 
 

Disciplina: MÉTODOS NUMÉRICOS 

CH:   40 horas 

 

Ementa: 
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Análise de Conceitos de erro e condicionamentos de estabilidade. Descrição de Solução de equações 

não lineares de uma variável. Explicitação do Método da Bisseção, Newton Raphson e Secante. 

Fundamentação de Métodos iterativos, solução de equações polinomiais. Estudo de Sistema de 

equações lineares. Estudo de Autovalores e autovetores. Estudo de Sistema de equações não lineares. 

Estudo de Diferenciação numérica. Análise de Polinômios de Interpolação. Estudo da Integração 

Numérica. Compreensão sobre a Solução de equações diferenciais de primeira ordem. 

 

Bibliografia Básica: 

BURDEN, R. L. Análise numérica. São Paulo: Cengage, 2013. 

FRANCO, N. B. Cálculo numérico. São Paulo: Pearson, 2006. 

SPERANDIO, D. Cálculo numérico. São Paulo: Pearson, 2014. 

 

Bibliografia Complementar: 

BURIAN, R. Fundamentos de Informática - Cálculo Numérico. São Paulo: LTC, 2007. 

CAMPOS FILHO, F. F. Algoritmos numéricos. São Paulo: LTC, 2014. 

CHAPRA, S. C. Métodos Numéricos para Engenharia. Porto Alegre: McGraw Hill, 2016. 

PIRES, A. de A. Cálculo numérico: prática com algoritmos e planilhas. São Paulo: Atlas, 2015. 

PRESS, W. H. Métodos Numéricos aplicados: rotinas em C++. Porto Alegre: Bookman, 2011. 

 

Disciplina: MECÂNICA BÁSICA 

CH:   60 horas 

 

Ementa: 

Estudo dos Conceitos fundamentais, estática no plano e no espaço. Análise das Condições de 

equilíbrio de uma partícula e corpos rígidos. Fundamentação de Sistemas de forças equivalentes. 

Orientação sobre Cálculo do centro de gravidade de sistemas variados. Abordagem de Momentos 

estáticos. Estudo de Cinemática e dinâmica da partícula e do corpo rígido. Estudo da Dinâmica das 

rotações. Orientação sobre cálculo do momento de inércia de corpos. 

 

Bibliografia Básica: 

HIBBELLER, R. C. Resistência dos materiais. São Paulo: Pearson, 2011.  

JOHNSTON JUNIOR, E. R. Mecânica vetorial para engenheiros: estática. Porto Alegre: McGraw 

Hill, 2012.  

SHAMES, I. H. Estática: mecânica para engenharia; v.1. São Paulo: Prentice Hall, 2002. 

 

Bibliografia Complementar: 

AGUIAR, M. A. N. Tópicos de mecânica clássica. São Paulo: Livraria da Física, 2011. 

BAUER, W. Física para universitários: Mecânica. Porto Alegre: McGraw Hill, 2012. 

FREEDMAN, R. A. Física; v.1: mecânica. São Paulo: LTC, 2016. 

HALLIDAY, D. Fundamentos de física; v.1: mecânica. São Paulo: LTC, 2013. 

HIBBELLER, R. C. Dinâmica: mecânica para engenharia. São Paulo: Prentice Hall, 2013. 

 

Disciplina: TOPOGRAFIA 

CH:   80 horas 

 

Ementa: 

Fundamentação de topografia. Estudo da Representação plana. Estudo de Métodos de levantamento e 

tratamento de dados planialtimétricos. Aplicação de conceitos, histórico de equipamentos e software 

aplicados à topografia. Orientação sobre Projeto topográfico e produção de mapas, cartas e plantas. 

Estudo das NBRs específicas. Análise dos levantamentos topográficos e suas aplicações, parte teórica 

e prática. Orientação sobre Posicionamento, cálculo de áreas e perímetros de elementos ou objetos 

sobre a superfície terrestre através de levantamentos diretos. Fundamentação do uso dos principais 

equipamentos e instrumentais utilizados na topografia. Aplicação prática de fundamentos topográficos. 

Conceitos e aplicações de Geoprocessamento. 
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Bibliografia Básica: 

BORGES, A. de C. Topografia aplicada à Engenharia; v.1. São Paulo: Edgard Blucher, 2016.  

BORGES, A. de C. Topografia aplicada à Engenharia; v.2. São Paulo: Edgard Blucher, 2016.  

SEGANTINE, P. Topografia para engenharia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. 

 

Bibliografia Complementar:  
BORGES, A. de C. Exercícios de topografia. São Paulo: Edgard Blucher, 1975.  

CASACA, J. M. Topografia geral. São Paulo: LTC, 2015.  

TULER, M. Manual de Práticas de Topografia. São Paulo: Bookman, 2017.  

GONÇALVES, J. A. Topografia: conceitos e aplicações. Lisboa: Lidel, 2016.  

GONÇALVES, J. A. Topografia: exercícios e tratamento de erros. Lisboa: Lidel, 2015. 

 

Disciplina: SISTEMAS CONSTRUTIVOS 

CH:   80 horas 

 

Ementa: 

Análise das Particularidades da indústria da Construção Civil. Análise de Processos construtivos, 

subsistemas construtivos, definições. Discussão das Responsabilidades civis, segurança, conforto e 

sustentabilidade ambiental e econômica. Orientação para a Gestão da qualidade na construção civil, 

aplicação de novas tecnologias e processos construtivos voltados para a sustentabilidade. Estudo das 

Etapas de projeto e execução de obras, serviços preliminares e canteiro de obras, sistemas construtivos 

de elementos estruturais e não estruturais. Estudo do Levantamento de materiais. Orientação ao Uso de 

novas tecnologias. Fundamentação dos Métodos de manutenção, prevenção de riscos e patologias 

assim como a reabilitação estrutural e não estrutural. Manutenção Predial e risco em elementos 

estruturais. Análise de Sinistros em obras residenciais, industriais e de infraestrutura. Análise da 

cultura indígena e das políticas de educação ambiental (lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto 

n. 4.281 de 25 de junho de 2002).  

 

Bibliografia Básica: 

YAZIGI, W. Técnica de Edificar. São Paulo: Pini, 2016. 

SALGADO, J. Técnicas e práticas construtivas para edificação. São Paulo: Érica, 2016. 

BERTOLINI, L. Materiais de Construção: patologia, reabilitação e prevenção. São Paulo: Oficina 

de textos, 2014. 

 

Bibliografia Complementar: 

MATTOS, A. D. Como preparar orçamentos de obras. São Paulo: Pini, 2016.  

CHING, F. D. K. Técnicas de construção ilustrada. Porto Alegre: Bookman, 2010. 

PEURIFOY, R. L. Planejamento, Equipamentos e Métodos para Construção Civil. Porto Alegre: 

McGraw Hill, 2015. 

SCHWARTZ, J. Manual de Projetos de Infraestrutura e Engenharia. São Paulo: Oficina de textos, 

2014. 

KEELER, M. Fundamentos de Projeto de Edificações Sustentáveis. Porto Alegre: Bookman, 2010. 

 

Disciplina: FENÔMENOS DE TRANSPORTE 

CH:   80 horas 

 

Ementa: 

Estudo dos Conceitos Fundamentais. Estudo da Estática dos Fluidos e Escoamentos. Fundamentação 

das Equações Básicas. Estudo do Escoamento em Tubulações. Orientação sobre Transmissão de Calor: 

Condução, Convecção e Radiação. Desenvolvimento de Aplicações. Experimentação através de 

atividades de laboratório para determinação/ medição de densidade, pressão, velocidade, vazão e perda 

de carga dos fluídos. 
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Bibliografia Básica: 
BRAGA FILHO, W. Fenômenos de Transporte para Engenharia. São Paulo: LTC, 2016. 

FOX, R. W. Introdução a mecânica dos fluidos. São Paulo: LTC, 2016. 

WHITE, F. M. Mecânica dos Fluidos. Porto Alegre: Bookman, 2011. 

 

Bibliografia Complementar: 

BISTAFA, S. R. Mecânica dos Fluidos: Noções e Aplicações. São Paulo: Edgard Blucher, 2015. 

BRUNETTI, F. Mecânica dos Fluidos. São Paulo: Pearson, 2014. 

CANEDO, E. L. Fenômenos de Transporte. São Paulo: Livraria da Física, 2015. 

ÇENGEL, Y. A. Mecânica dos Fluidos. Porto Alegre: McGraw Hill, 2015. 

INCROPERA, F. P. Fundamentos de Transferência de Calor e de Massa. São Paulo: LTC, 2016. 

 

SEXTO SEMESTRE 

 
Disciplina: GESTÃO AMBIENTAL 

CH:   40 horas 

 

Ementa: 

Discussão do Aquecimento Global e Sustentabilidade com foco na dimensão ecológica, social e 

econômica. Fundamentação da Educação Ambiental. Estudo do Sistema de Gestão Ambiental ISO. 

Análise de Certificações Ambientais. Fundamentação do Consumo consciente. Gestão de Resíduos. 

EIA/RIMA. Análise de Documentação e registros Ambientais. Questões sobre Responsabilidades e 

deveres socioambientais das Empresas, direitos humanos, relações Étnico-Raciais e História e Cultura 

Afro-Brasileira e Indígena. Apreciação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das 

Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena (Lei 

n.11.645 de 10/03/2008; Resolução CNE/CP n.01 de 17 de junho de 2004). Análise da cultura 

indígena e das políticas de educação ambiental (lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto n. 4.281 

de 25 de junho de 2002). Questões associadas às Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos 

Humanos, conforme disposto no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou a Resolução 

CNE/CP N° 1, de 30/05/2012. 

 

Bibliografia Básica: 

BARBIERI, J.C. Gestão ambiental empresarial: conceitos, modelos e instrumentos. São Paulo: 

Saraiva, 2016. 

NOGUEIRA, L. A. H.; CAPAZ, R. S. Ciências ambientais para engenharia. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2015.  

PHILLIPI JUNIOR, A. Educação ambiental e sustentabilidade. São Paulo: Pearson, 2016. 

 

Bibliografia Complementar: 

BRAGA, B. Introdução à engenharia ambiental. São Paulo: Pearson, 2014. 

FERREIRA, A. D. Habitação autossuficiente. Rio de Janeiro: Interciência, 2014. 

GARCIA, K. C. Avaliação de impactos ambientais. Paraná: InterSaberes, 2014. 

NAGALLI, A. Gerenciamento de resíduos sólidos na construção civil.  São Paulo: Oficina de 

Textos, 2015. 

PHILLIPI JUNIOR, A. Saneamento, saúde e ambiente: fundamentos para um desenvolvimento 

sustentável. São Paulo: Pearson, 2014. 

 

Disciplina: RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS I 

CH:   80 horas 

 

Ementa: 

Estudo de Tensão e deformação. Análise de Cargas Axiais, torção e Lei de Hooke generalizada. 

Orientação sobre Treliças e métodos de análise. Estudo da Teoria da Flexão de Vigas e diagramas. 
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Orientação sobre Deflexão em Vigas: Método da integração, método dos momentos das áreas e 

método da superposição. Estudo de Vigas Hiperestáticas pelo método da superposição. 

 

Bibliografia Básica: 

HIBBELLER, R. C. Resistência dos materiais. São Paulo: Pearson, 2015. 

MARTHA, L. F. Análise de estruturas : conceitos e métodos básicos. São Paulo: Elsevier, 2010. 

MAU, S. T. Introdução a análise estrutural. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2015. 

 

Bibliografia Complementar: 

JOHNSTON JUNIOR, E. R. Mecânica vetorial para engenheiros : estática. Porto Alegre: McGraw 

Hill, 2012. 

KRIPKA, M. Análise Estrutural para Engenharia Civil e Arquitetura : Estruturas isostáticas. 

São Paulo: Pini, 2011. 

MCCORMAC, J. C. Análise estrutural : usando métodos clássicos e métodos matriciais. São 

Paulo: LTC, 2015. 

SILVER, P. Sistemas estruturais. São Paulo: Blucher, 2013. 

SORIANO, H. L. Estática das estruturas. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2014. 

 

Disciplina: CONCRETO ARMADO I 

CH:   80 horas 

 

Desenvolvimento de cálculo de cargas e combinações de cargas aplicáveis em estruturas de concreto 

armado. Verificação dos estados limites (estado limite último e estado limite de serviço). Estudo de 

elementos estruturais em concreto armado. Análise de domínios e estado limite de fissuração. 

Orientação sobre Reservatórios de água. Apresentação, análise e aplicação da norma regulamentadora 

e outras normas aplicáveis vigentes. Projeto de elementos a flexão em concreto armado: cálculo 

estrutural e detalhamento.  

Competências e Habilidades: Esta disciplina confere habilitações para realização de projeto de 

estruturas em concreto armado. 

 

Bibliografia Básica: 

ARAÚJO, J. M. Projeto estrutural de edificios de concreto armado. Rio Grande do Sul: 

Dunas, 2014. 

CARVALHO, R. C. Cálculo e detalhamento de estruturas usuais de concreto armado. 

São Paulo: EDUSFSCAR, 2014. 

PORTO, T. B. Curso básico de concreto armado. São Paulo: Oficina de textos, 2015. 

 

Bibliografia Complementar: 

ARAÚJO, J. M. Projeto estrutural de edificios de concreto armado. Rio Grande do Sul: 

Dunas, 2014. 

ARAÚJO, J. M. Curso de concreto armado; v.1. Rio Grande do Sul: Dunas, 2014. 

BONILHA, L. Concreto Protendido : teoria e prática. São Paulo: Pini, 2015. 

GJORV, O. E. Projeto da durabilidade de estruturas de concreto em ambientes de 

servera agressividade. São Paulo: Oficina de textos, 2015. 

REBELLO, Y. C. P. A Concepção Estrutural e a Arquitetura. São Paulo: Zigurate, 2016. 

 

Disciplina: HIDRÁULICA 

CH:   80 horas 

 

Ementa: 

Análise de Conceitos fundamentais de hidráulica. Orientação sobre Condutos Forçados, Perda de 

Carga, Condutos equivalentes e Redes de condutos. Fundamentação das Máquinas hidráulicas 
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(Turbinas e Bombas). Orientação sobre Cavitação e Golpe de Aríete. Estudo de Condutos a céu aberto 

e livres. Energia ou carga específica. Análise de Ressalto hidráulico. Estudo sobre Sifões, orifícios, 

vertedouros e comportas. 

 

Bibliografia Básica: 

AZEVEDO NETO, J. M. de Manual de Hidráulica. São Paulo: Edgard Blucher, 2016. 

COUTO, L. M. M. Elementos da hidráulica. Brasília: EdUNB, 2012. 

HOUGHTALEN, R. J. Engenharia hidráulica. São Paulo: Pearson, 2014. 

 

Bibliografia Complementar: 

ERBISTI, P. C. F. Comportas hidráulicas. Rio de Janeiro: Interciência, 2002. 

GRIBBIN, J. E. Introdução a hidraulica, hidrologia e gestão de águas pluviais. São Paulo: 

Cengage Learning, 2016. 

CIRILO,José Almir (org.). Hidráulica aplicada. Porto Alegre: ABRH, 2014. 

PORTO, R. de M. Hidráulica básica. São Paulo: Edusp, 2006. 

SANTOS, S. L. Bombas e instalações hidraulicas. São Paulo: LCTE, 2007. 

 

Disciplina: MECÂNICA DOS SOLOS 

CH:   80 horas 

 

Ementa: 

Estudo da Origem, natureza e estado do solo. Análise de Propriedades básicas, índices físicos e 

classificação dos solos. Estudo de Compactação, permeabilidade, compressibilidade e adensamento. 

Fundamentação sobre a Resistência ao cisalhamento do solo. Desenvolvimento de Investigações 

geotécnicas. Desenvolvimento de Ensaios de laboratório. 

 

Bibliografia Básica: 

CAPUTO, H. P. Mecânica dos solos e suas aplicações; v.1. São Paulo: LTC, 2016. 

PIO FIORI, A. Fundamentos de mecânica dos solos e das rochas : aplicações na estabilidade de 

taludes. São Paulo: Oficina de textos, 2015. 

SOBHAN, K. Fundamentos de engenharia geotécnica. São Paulo: Cengage, 2015. 

Bibliografia Complementar: 

KNAPPETT, J. A. CRAIG: Mecânica dos solos. São Paulo: LTC, 2014. 

CAPUTO, H. P. Mecânica dos solos e suas aplicações; v.3. São Paulo: LTC, 2016. 

MASSAD, F. Mecânica dos solos experimental. São Paulo: Oficina de textos, 2016. 

PINTO, C. S. Curso básico de mecânica dos solos. São Paulo: Oficina de textos, 2015. 

SCHNAID, F. Ensaios de campo e suas aplicações à Engenharia de Fundações. São Paulo: Oficina 

de textos, 2012. 

SÉTIMO SEMESTRE 

 
Disciplina: RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS II 

CH:   80 horas 

 

Ementa: 

Fundamentação das Vigas continuas. Estudo de Teorema dos três momentos. Análise dos Métodos da 

Energia, trabalho externo e energia de deformação. Estudo do Princípio do Trabalho Virtual. Estudo 

do Teorema de Castigliano. Conceito e aplicação Trabalho Virtual e Teorema de Castigliano para 

Vigas e Pórticos. Estudo do Método das Forças. Análise do Teorema de Maxwell: deslocamentos 

recíprocos e Lei de Betti. Analise de Pórticos. Detalhamento do Método da distribuição de momentos 

(Método de Cross). Estudo do Método dos deslocamentos. 

 

Bibliografia Básica: 

HIBBELLER, R. C. Análise das estruturas. São Paulo: Pearson, 2013. 

KASSIMALI, A. Análise estrutural. São Paulo: Cengage Learning, 2016. 
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SORIANO, H. L. Análise de estruturas : formulações clássicas. São Paulo: Livraria da Física, 2016. 

 

Bibliografia Complementar: 

ANDRÉ, J. C. Lições em mecânica das estruturas: trabalhos virtuais e energia. São Paulo: Oficina 

de Textos, 2011. 

CARVALHO, R. C. Cálculo e detalhamento de estruturas usuais de concreto armado. São Paulo: 

EdUFSCar, 2016. 

CHIA, M. U. Fundamentos da análise estrutural. Porto Alegre: McGraw Hill, 2009. 

MARGARIDO, A. F. Fundamentos de Estruturas. São Paulo: Zigurate, 2001. 

MELCONIAN, S. Mecânica técnica e resistência dos materiais. São Paulo: Érica, 2015. 

 

Disciplina: PLANEJAMENTO DE TRANSPORTE 

CH:   80 horas 

 

Ementa: 

Estudo dos conceitos de Planejamento de Transportes. Abordagem econômica dos projetos de 

transportes. Estudo de Elementos para planejamento e gestão. Análise do Processo de planejamento. 

Estudo de Tópicos de Engenharia de Tráfego. Discussão do Transporte e Uso do Solo contemplando a 

sustentabilidade. Conceitos de Mobilidade Urbana. 

 

Bibliografia Básica: 

CAMPOS, V. B. G. Planejamento de Transportes - Conceitos e Modelos. Rio de Janeiro: 

Interciência, 2013. 

NOVAES, A. G. Gerenciamento de transportes e frotas. São Paulo: Cengage, 2016. 

SENNA, L. Economia e planejamento dos transportes. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. 

 

Bibliografia Complementar: 

PORTUGAL, L. S. Polos geradores de viagens orientados a qualidade. Rio de Janeiro: Interciência, 

2012. 

DIAS, M. A. Logística , transporte e infraestruturta: armazenagem, operador logístico, gestão 

via TI e multimodal. Atlas, 2012.  

D'AGOSTO, M. Transporte, uso de energia e impactos ambientais. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. 

PORTUGAL, L. S. Simulação de Tráfego - Conceitos e Técnicas de Modelagem. Rio de Janeiro: 

Interciência, 2005. 

SADEK, A. W. Engenharia de infraestrutura de transportes: uma integração multimodal. São 

Paulo: Cengage, 2011. 

 

Disciplina: CONCRETO ARMADO II 

CH:   80 horas 

 

Ementa: 

Análise de Sistemas estruturais em concreto armado. Aplicação de Conceitos e procedimentos de 

projeto. Estudo do Cálculo e detalhamento dos elementos estruturais usuais de concreto armado: lajes, 

vigas, pilares, pilares-paredes e sapatas aplicadas a estruturas reticulares tridimensionais e avaliação de 

desempenho segundo as NBRs vigentes. Avaliação da Estabilidade global de edifícios, ação e efeito 

do vento. Análise dos detalhes construtivos e disposições normativas. 

 

Bibliografia Básica: 

ARAÚJO, J. M. Projeto estrutural de edificios de concreto armado. Rio Grande do Sul: Dunas, 

2014. 

FUSCO, P. B. Técnica de Armar as Estruturas de Concreto. São Paulo: Pini, 2013. 

FUSCO, P. B. Estruturas de concreto: solicitações tangenciais. São Paulo: Pini, 2008. 

 

Bibliografia Complementar: 
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ARAÚJO, J. M. Curso de concreto armado; v.2. Rio Grande do Sul: Dunas, 2014. 

ARAÚJO, J. M. Curso de concreto armado; v.3. Rio Grande do Sul: Dunas, 2014. 

ARAÚJO, J. M. Curso de concreto armado; v.4. Rio Grande do Sul: Dunas, 2014. 

DIAS, L. A. M. Estruturas Híbridas e Mistas de Aço e Concreto. São Paulo: Zigurate, 2014. 

ONOUYE, B. Estática e Resistência dos Materiais para Arquitetura e Construção de Edificações. 

São Paulo: LTC, 2015. 

 

Disciplina: HIDROLOGIA GERAL 

CH:   60 horas 

 

Ementa: 

Estudo do Ciclo hidrológico. Análise de Sistema hidrológico e Bacia hidrográfica. Estudo de 

Climatologia e meteorologia. Investigação sobre Precipitação média em tempo e espaço. Estudo da 

Probabilidade em Hidrologia. Análise de Pluviógrafos. Estudo das Chuvas: intensidade, duração, 

frequência e método racional. Compreensão sobre Balanço hídrico e balanço de energia. Análise de 

Métodos para medir estações hidrométricas hidrológicas. Análise de fluxo meios. Explicitação do 

Regulamento dos rios. Detalhamento dos Critérios de projeto. Estudo de Águas subterrâneas. Análise 

de Parâmetros hidrogeológicos. Análise da cultura indígena e das políticas de educação ambiental (lei 

n. 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto n. 4.281 de 25 de junho de 2002).  

Bibliografia Básica: 

PIMENTEL DA SILVA, L. Hidrologia: Engenharia e meio ambiente. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2015. 

POLETO, C. Bacias hidrográficas e recursos hídricos. Rio de Janeiro: Interciência, 2014. 

BOTELHO, M. H. C. Águas de Chuva: Engenharia das águas pluviais nas cidades. São Paulo: 

Blucher, 2011. 

 

Bibliografia Complementar: 

DAVIS, M. L. Princípios de Engenharia Ambiental. Porto Alegre: McGraw Hill, 2016. 

FITTS, C. R. Aguas Subterrâneas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. 

GARCEZ, L. N. Hidrologia. São Paulo: Blucher, 1988. 

PINTO, N. L. S. Hidrologia Básica. São Paulo: Blucher, 1976. 

TELLES, D. A. Ciclo Ambiental da Água: Da chuva à gestão. São Paulo: Blucher, 2013. 

 

Disciplina: FUNDAÇÕES I 

CH:   80 horas 

 

Ementa: 

Estudo das Fundações diretas e profundas. Detalhamento de Critérios para escolha do tipo de 

fundação. Estudo das Fundações diretas: tipos, características, métodos construtivos e cálculo das 

tensões no solo. Orientação sobre Capacidade de carga e recalques. Análise e dimensionamento de 

blocos, sapatas (isoladas, associadas, contínuas e em divisas), vigas de equilíbrio, radier. Orientação 

sobre Fundações profundas: tipos, características e métodos construtivos. Estacas (madeira, aço e 

concreto), estacas escavadas, estaca raiz e microestaca. Estudo das Tubulões, Caixões, Blocos de 

coroamento e Estacas inclinadas. Orientação sobre Distribuição de cargas em estacas e tubulões. 

Desenvolvimento de Cálculo estrutural de fundações profundas. Estudo de Recalques. Abordagem de 

Soluções especiais para fundações: substituição do solo, "jet-grouting", estacas tracionadas e reforço 

de fundações. 

 

Bibliografia Básica: 

ALONSO, U. R. Exercícios de fundações. São Paulo: Blucher, 2016. 

ALONSO, U. R. Dimensionamento de fundações profundas. São Paulo: Blucher, 2016. 

VELLOSO, D. A. Fundações - Volume Completo. São Paulo: Oficina de Textos, 2016. 

 

Bibliografia Complementar: 
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ALONSO, U. R. Previsão e Controle das Fundações. São Paulo: Blucher, 2014. 

CINTRA, J. C. A. Fundações: ensaios estáticos e dinâmicos. São Paulo: Oficina de Textos, 2014. 

CINTRA, J. C. A. Fundações diretas: projeto geotécnico. São Paulo: Oficina de Textos, 2014. 

CINTRA, J. C. A. Fundações por estacas: projeto geotécnico. São Paulo: Oficina de Textos, 2014. 

REBELLO, Y. C. P. Fundações : Guia Prático de Projeto, Execução e Dimensionamento. São 

Paulo: Zigurate, 2016. 

 

OITAVO SEMESTRE 
 

Disciplina: ANÁLISE ESTRUTURAL 

CH:   80 horas 

 

Ementa: 

Fundamentação do método dos deslocamentos. Método da distribuição de momentos (Método de 

Cross). Estudo do método matricial para estruturas reticuladas e pórticos. Instabilidade estrutural. 

Estudo das vibrações estruturais e carregamentos dinâmicos. 

 

Bibliografia Básica: 
CHAMDRUPATLA, T. R. Elementos finitos. São Paulo: Pearson, 2014. 

MCCORMAC, J. C. Análise estrutural: usando métodos clássicos e métodos matriciais. São Paulo: 

LTC, 2015. 

SORIANO, H. L. Análise de estruturas: formulações clássicas. São Paulo: Livraria da Física, 2016. 

 

Bibliografia Complementar: 

ALVES FILHO, A. Elementos finitos: a base da tecnologia CAE: análise não linear. São Paulo: 

Érica, 2012. 

BRASIL, R. M. L. R. F. Introdução à Dinâmica das Estruturas para a engenharia civil. São Paulo: 

Blucher, 2015. 

BROCKMAN, J. B. Introdução à engenharia: modelagem e soluções. São Paulo: LTC, 2013. 

MAZZILLI, C. E. N. Lições em Mecânica das Estruturas: Dinâmica. São Paulo: Blucher, 2016. 

VAZ, L. E. Método dos Elementos finitos em análise de estruturas. Rio de Janeiro: Campus, 2011 

 

Disciplina: ESTRADAS 

CH:   80 horas 

 

Ementa: 

Estudo do traçado e elementos básicos para projeto de rodovia. Desenvolvimento do cálculo dos 

elementos geométricos: curvas horizontais circulares e horizontais com transição, seções transversais, 

superelevação e superlargura. Análise do Traçado do perfil longitudinal. Fundamentação do Projeto de 

terraplenagem. Estudo da Terminologia e classificação dos pavimentos. Estudo de Materiais para 

pavimentação. Estudo de Mecânica dos pavimentos. Fundamentação à elaboração de Projeto de 

pavimentos novos e em concreto (BRT) e reforços. Avaliação de pavimentos e Métodos executivos de 

pavimentos. Estudo de Conservação e gerência de pavimentos. Análise do desenvolvimento de Projeto 

de drenagem. Estudo das Interferências com o meio ambiente, avaliação de impactos e ações de 

mitigação visando a sustentabilidade ecológica, social e econômica. Análise da cultura indígena e das 

políticas de educação ambiental (lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto n. 4.281 de 25 de junho 

de 2002).  

 

Bibliografia Básica: 

BALBO, J. T. Pavimentação asfáltica: materiais, projeto e restauração. São Paulo: Oficina de 

Textos, 2016. 

PESSOA JUNIOR, E. Manual de Obras Rodoviárias e Pavimentação Urbana - execução e 

fiscalização. São Paulo: Pini, 2014. 

PIMENTA, C. R. T. Projeto geométrico de rodovias. São Paulo: Rima, 2015. 
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Bibliografia Complementar: 

MEDINA, J. Mecânica de pavimentos. Rio de Janeiro: Interciência, 2015. 

MUDRIK, C. Caderno de encargos; v.1: terraplenagem, pavimentação e serviços 

complementares. São Paulo: Blucher, 2016. 

PINTO, I. E. Pavimentação asfáltica: conceitos fundamentais sobre materiais e revestimentos 

asfálticos. São Paulo: LTC, 2015. 

SENÇO, W. Manual de Técnicas de Pavimentação; v.1. São Paulo: Pini, 2007. 

ALBANO, J. F. Vias de transporte. São Paulo: Bookman, 2016. 

 

Disciplina: ESTRUTURAS METÁLICAS E DE MADEIRA 

CH:   80 horas 

 

Ementa: 

Estudo das Propriedades físico-químicas do aço. Cálculo de cargas e suas combinações de acordo com 

as normas brasileiras vigentes. Dimensionamento à tração. Dimensionamento à compressão.  Coluna 

de Euler e flambagem. Dimensionamento à flexão simples e composta. Ligações: Parafusadas e 

soldadas. Estudo de Vigas compactas e não compactas. Orientação sobre Dimensionamento elástico e 

plástico. Relações de limites de largura e espessura. Estudo de Enrijecedores. Torção e Conexões 

típicas. Investigação sobre as Propriedades físicas e mecânicas da madeira. Dimensionamento à tração. 

Dimensionamento à compressão. Dimensionamento à flexão simples e composta. Ligações entre 

elementos de madeira. Estudo dos Impactos ambientais derivados do uso de metal e madeira em obras 

civis e soluções sustentáveis. Análise da cultura indígena e das políticas de educação ambiental (lei n. 

9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto n. 4.281 de 25 de junho de 2002).  

 

Bibliografia Básica: 

PFEIL, W. Estruturas de aço: dimensionamento prático. São Paulo: LTC, 2015. 

PINHEIRO, A. C. da F. B. Estruturas Metálicas: Cálculos, Detalhes, Exercícios e Projetos. São 

Paulo: Edgard Blucher, 2015. 

REBELLO, Y. Estruturas de aço, concreto e madeira. São Paulo: Zigurate, 2014. 

 

Bibliografia Complementar: 

CALIL JUNIOR, C. Coberturas em estruturas de madeira: Exemplos de cálculo. São Paulo: PINI, 

2010. 

JAVARONI, C. E. Estruturas de aço: dimensionamento de perfis formados a frio. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2015. 

PFEIL, W. Estruturas de madeira. São Paulo: LTC, 2015. 

PRAVIA, Z. M. C. Projeto e cálculo de estruturas de aço. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 

SILVA, V. P. Estruturas de Aço para Edifícios: Aspectos Tecnológicos e de Concepção. São 

Paulo: Edgard Blucher, 2016. 

 

Disciplina: SANEAMENTO BÁSICO 

CH:   80 horas 

 

Ementa: 

Políticas sanitárias do Brasil. Abastecimento de água. Etapas de elaboração de projetos. Consumo de 

água. Captação, adução e armazenamento de água. Rede de distribuição. Características das águas de 

abastecimento. Tratamento de água. Esgoto. Rede de esgotos sanitários e sistemas de tratamento. 

Sistemas de macro e microdrenagem urbana. Rede de esgotos pluviais. Educação ambiental e políticas 

ambientais dentro do contexto Sanitário. Análise da cultura indígena e das políticas de educação 

ambiental (lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto n. 4.281 de 25 de junho de 2002). 

 

Competências e Habilidades: Esta disciplina confere ao egresso habilidades e competências para 

elaborar projetos de redes de abastecimento de água, redes de coleta de esgotos sanitários e pluviais. 
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Bibliografia Básica: 

SANTOS, D. C. dos. Saneamento para Gestão Integrada das Águas Urbanas. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2016. 

NUVOLARI, A. Esgoto sanitário. São Paulo: Blucher, 2015. 

SHAMMAS, N. K. Abastecimento de Água e Remoção de Resíduos. São Paulo: LTC, 2013. 

 

Bibliografia Complementar: 

ANJOS JUNIOR, A. H. dos. Gestão estratégica do saneamento. São Paulo: Manole, 2011. 

MENDONÇA, S. R. Sistemas Sustentáveis de Esgotos : Orientações Técnicas para Projeto e 

Dimensionamento de Redes Coletoras, Emissários, Canais, Estações Elevatórias, Tratamento e 

Reuso na Agricultura. São Paulo: Blucher, 2016. 

MIGUEZ, M. G. Drenagem urbana. Rio de Janeiro: Campus, 2016. 

RICHTER, C. A. Tratamento de Água : Tecnologia atualizada. São Paulo: Blucher, 2015. 

BOTELHO, M. H. C. Águas de Chuva : Engenharia das águas pluviais nas cidades. São Paulo: 

Blucher, 2011. 

 

Disciplina: FUNDAÇÕES II 

CH:   40 horas 

 

Ementa: 

Estudo de Estruturas de contenção: muros de gravidade em concreto, muros em balanço, pranchaestaca 

e estroncas, paredes diafragma e cortinas atirantadas. Análise dos esforços e cálculo estrutural de 

estruturas de contenção. Análise de Estabilidade (Flutuação, Deslizamento e Tombamento). 

 

Competências e Habilidades: Esta disciplina confere ao egresso habilidades e competências para 

elaborar projetos de fundações. 

 

Bibliografia Básica: 

CAMPOS, J. C. de. Elementos de fundações em concreto. São Paulo: Oficina de Textos, 2015. 

MARCHETTI, O. Muros de arrimo. São Paulo: Edgard Blucher, 2015. 

MOLITERNO, A. Caderno de muros de arrimo. São Paulo: Edgard Blucher, 2016. 

 

Bibliografia Complementar: 

SOBHAN, K. Fundamentos de engenharia geotécnica. São Paulo: Cengage, 2015. 

BUDHU, M. Fundações e Estruturas de Contenção. São Paulo: LTC, 2015. 

EHRLICH, M. Muros e taludes de solo reforçado. São Paulo: Oficina de textos, 2009. 

GERSCOVICH, D. M. S. Estabilidade de taludes. São Paulo: Oficina de textos, 2016. 

ODEBRECHT, E. Ensaios de campo e suas aplicações à Engenharia de Fundações. São Paulo: 

Oficina de textos, 2012. 

 

NONO SEMESTRE 
 

Disciplina: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

CH:   80 horas 

 

Ementa: 

Estudo de Instalações Elétricas de Baixa Tensão. Desenvolvimento de conceitos para Projetos das 

Instalações Elétricas, cálculo de cargas e dimensionamento de circuitos. Elaboração de Projeto das 

Instalações Elétricas Prediais. Análise de Dispositivos de Seccionamento e Proteção. Estudo de 

Aterramento de Instalações em Baixa Tensão. Fundamentação de Instalações para Força Motriz e 

Serviços de Segurança. Transmissão de Dados, Circuitos de Comando e de Sinalização. Correção do 

Fator de Potência e Instalação de Capacitores. Técnica da Execução das Instalações Elétricas. Entrada 

de Energia Elétrica nos Prédios em Baixa Tensão. Luminotécnica. Instalações Telefônicas.  
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Competências e Habilidades: Esta disciplina confere ao egresso habilidades e competências para 

elaborar projetos de instalações elétricas de baixa tensão, instalações telefônicas e projeto de 

aterramento de Instalações em Baixa Tensão. 

 

Bibliografia Básica: 

CREDER, H. Instalações elétricas. São Paulo: LTC, 2016. 

NISKIER, J. Instalações elétricas. São Paulo: LTC, 2015. 

CAVALIN, G. Instalações elétricas prediais. São Paulo: Érica, 2016. 

 

Bibliografia Complementar: 

COTRIM, A. A. M. B. Instalações elétricas. São Paulo: Pearson, 2015. 

CRUZ, E. C. Instalações elétricas: fundamentos, práticas e projetos em instalações residenciais e 

comerciais. São Paulo: Érica, 2016. 

LIMA FILHO, D. L. Projeto de instalações elétricas prediais. São Paulo: Érica, 2015. 

NERY, N. Instalações elétricas: princípios e aplicações. São Paulo: Érica, 2016. 

NISKIER, J. Manual de instalações elétricas. São Paulo: LTC, 2016. 

 

Disciplina: PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E SPDA 

CH:   40 horas 

 

Ementa: 

Análise de Incêndios históricos. Estudo de Normas, Regulamentos e Leis. Análise dos 

princípios da segurança contra incêndio. Estudo de Compartimentação. Análise da 

Separação entre edifícios (isolamento de risco). Escadas de emergência. Estudo de materiais 

de revestimento e estruturais com características de resistência ao fogo. Análise da 

Segurança das estruturas em situação de incêndio. Orientação sobre Estruturas de Concreto e 

Estruturas de Aço em Situação de Incêndio. Desenvolvimento de Medidas de proteção. 

Estudo dos SPDA - Sistemas de proteção contra descargas atmosféricas: teoria, prática e 

legislação. 

Competência e Habilidades: Esta disciplina confere ao egresso habilidades e competências 

para elaborar projetos de instalações de proteção e combate a incêndio e projeto de 

aterramento de Instalações em Baixa Tensão. 
 

Bibliografia Básica: 

BARROS, B. F. SPDA - Sistemas de proteção contra descargas: teoria, prática e 

legislação. São Paulo: Érica, 2012. 

BATISTA, A. Manual de Prevenção e Combate a Incêndio. São Paulo: SENAC, 2013. 

SILVA, V. P. Segurança Contra Incêndio em Edifícios: Considerações para o Projeto de 

Arquitetura. São Paulo: Blucher, 2014 

 

Bibliografia Complementar: 

CREDER, H. Instalações elétricas. São Paulo: LTC, 2016. 

MACINTYRE, A. J. Instalações Hidráulicas: Prediais e Industriais. São Paulo: LTC, 

2010. 

SILVA, V. P. Projeto de Estruturas de Concreto em Situação de Incêndio: conforme 

ABNT NBR 15200:2012. São Paulo: Blucher, 2014. 

SILVA, V. P. Estruturas de Aço para Edifícios: Aspectos Tecnológicos e de Concepção. 

São Paulo: Blucher, 2016. 

AZAMBUJA, L. Gestão e prevenção. Curitiba: InterSaberes, 2014. 
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Disciplina: FERROVIAS 

CH:   40 horas 

 

Ementa: 

Análise da função e constituição da via férrea. Apresentação das fases de um projeto ferroviário. 

Desenvolvimento de estudos operacionais. Estudos básicos e infraestrutura: estudos de traçado, 

topográficos, hidrológicos, geológico e geotécnico. Licenciamento e estudos ambientais. Estudos 

aplicados ao Projeto Geométrico, Projeto de Terraplenagem, Projeto de Drenagem e Obras de arte 

correntes. Aplicação de geossintéticos como reforço em obras ferroviárias. Conceitos fundamentais 

para elaboração de Projeto de obras de arte especiais. Análise de Projeto de superestrutura da via 

permanente. Fundamentação de Projetos complementares e orçamento. Estudo de Material rodante e 

Projetos de material rodante e seus principais componentes. Principais aspectos relacionados à 

manutenção, implantação, funcionamento do metrô e veículo leve sobre trilhos.  Análise da cultura 

indígena e das políticas de educação ambiental (lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto n. 4.281 

de 25 de junho de 2002).  

 

Competências e Habilidades: Esta disciplina confere ao egresso habilidades e competências para 

elaborar projetos de via férrea. 

 

Bibliografia Básica: 

MEDINA, J. Mecânica de pavimentos. Rio de Janeiro: Interciência, 2015. 

NABAIS, R. J. da S. Manual básico de Engenharia Ferroviária. São Paulo: Oficina de Textos, 

2014. 

PAIVA, C. E. L. de. Super e Infraestruturas de Ferrovias. Rio de Janeiro: Campus, 2016. 

 

Bibliografia Complementar: 

LARRAÑAGA, F. A. Modais de transporte – cursos de tecnologia em logísticas. São Paulo: 

Aduaneiras, 2015. 

HOEL, L. A. Engenharia de infraestrutura de transportes : uma integração multimodal. São 

Paulo: Cengage, 2012. 

ROSA, R. de A. Operação ferroviária : Planejamento, Dimensionamento e Acompanhamento. 

São Paulo: LTC, 2016. 

SANTOS, S. dos. Transporte ferroviário : história e técnica. São Paulo: Cengage, 2012. 

SILVEIRA, M. R. Estradas de ferro. São Paulo: Oficina de Textos, 2007. 

 

Disciplina: PONTES E VIADUTOS 

CH:   80 horas 

 

Ementa: 

Estudo dos tipos de pontes e viadutos: em arco, estaiadas, suspensas e treliçadas. Estudos preliminares 

e locação da estrutura. Conceitos fundamentais e aplicações de trem-tipo e veículo-tipo.  Estudo da 

carga móvel e cálculo de linhas de influência. Avaliação de cargas e análise estrutural dos principais 

elementos da superestrutura, mesoestrutura e infraestrutura. Estudo de Normas técnicas de projeto de 

pontes segundo DNIT, DNER e ABNT. Análise de Projeto estrutural e detalhamento da infraestrutura, 

mesoestrutura e superestrutura das pontes e viadutos. Esforços, dimensionamento e detalhamento dos 

aparelhos de apoio. Manutenção de pontes, viadutos, e passarelas para pedestres.  

Esta disciplina confere ao egresso habilidades e competências para elaborar projetos pontes, viadutos e 

passarelas. 

 

Competências e Habilidades: Esta disciplina confere ao egresso habilidades e competências para 

elaborar projetos pontes, viadutos e passarelas. 

 

Bibliografia Básica: 
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FREITAS, M. Infra-estrutura de pontes de vigas: distribuição de ações horizontais; método geral 

de cálculo. São Paulo: Edgard Blucher, 2016. 

LEONHARDT, F. Construção de concreto: princípios básicos da construção de pontes de 

concreto. V. 6. Rio de Janeiro: Interciência, 2013. 

MARCHETTI, O. Pontes de concreto armado. São Paulo: Edgard Blucher, 2016. 

 

Bibliografia Complementar: 

CAMPOS, J. C. de. Elementos de fundações em concreto. São Paulo: Oficina de Textos, 2015. 

LEONHARDT, F. Construções de concreto: Concreto protendido v. 5. Rio de Janeiro: Interciência, 

2007. 

MUNAIAR, J. Segurança nas estruturas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. 

NOGUEIRA, C. L. Auditoria de qualidade de obras públicas. São Paulo: Pini, 2008. 

PFEIL, W. Estruturas de aço: dimensionamento prático. São Paulo: LTC, 2015. 

 

Disciplina: INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

CH:   40 horas 

 

Ementa: 

Estudo das Instalações Prediais: Água Potável, Água Quente, Gás, Esgotos Sanitários e Águas 

Pluviais. Dimensionamento e projetos de instalações prediais. Tecnologia dos Materiais de Instalações 

Hidráulicas e Sanitárias. Análise de Instalações Especiais. Estudo de instalações para Portadores de 

Necessidades Especiais.  

 

Competências e Habilidades: Esta disciplina confere ao egresso habilidades e competências para 

elaborar projetos de instalações hidráulicas, sanitárias e gás. 

 

Bibliografia Básica: 

CARVALHO JUNIOR, R. de Instalações Hidráulicas e o Projeto de Arquitetura. São Paulo: 

Blucher, 2016. 

CREDER, H. Instalações hidráulicas e sanitárias. São Paulo: LTC, 2015. 

MACINTYRE, A. J. Instalações Hidráulicas : Prediais e Industriais. São Paulo: LTC, 2010. 

 

Bibliografia Complementar: 

AZEVEDO NETO, J. M. de Instalações Prediais Hidráulico-Sanitárias. São Paulo: Blucher, 2015. 

CREDER, H. Instalações hidráulicas e sanitárias: exemplo de aplicação no projeto. São Paulo: 

LTC, 2015. 

GARCEZ, L. N. Elementos de engenharia hidráulica e sanitária. São Paulo: Edgard Blucher, 2016. 

MACINTYRE, A. J. Manual de instalações hidraulicas e sanitárias. São Paulo: LTC, 2015. 

SALGADO, J. Instalação hidráulica residencial: a pratica do dia a dia. São Paulo: Érica, 2015. 
 

Disciplina: BARRAGENS E OBRAS DE TERRA 

CH:   40 horas 

 

Ementa: 

Discussão da Finalidade e tipos de barragens. Desenvolvimento de estudos topográficos, hidrológicos 

e geotécnicos aplicados a projetos de barragens. Definição de volume de reservatórios. Estudo de 

cheias e dimensionamento de vertedouro. Análise do dimensionamento de barragens de terra, inclusive 

drenagem interna e verificação da estabilidade dos taludes. Estudo do dimensionamento e operação de 

tomada d’água. Orientação sobre o processo construtivo de barragens. Avaliação e mitigação dos 

impactos sociais, ambientais, ecológicos, culturais e econômicos derivados de projetos de grande 

porte. Análise da cultura indígena e das políticas de educação ambiental (lei n. 9.795, de 27 de abril de 

1999 e Decreto n. 4.281 de 25 de junho de 2002).  
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Competências e Habilidades: Esta disciplina confere ao egresso habilidades e competências para 

elaborar projetos de barragens. 

 

Bibliografia Básica: 

COSTA, W. C. Geologia de barragens. São Paulo: Oficina de Textos, 2014. 

CRUZ, P. T. da. Barragens de enrocamento com face de concreto. São Paulo: Oficina de Textos, 

2014. 

MASSAD, F. Obras de Terra - Curso Básico de Geotecnia. São Paulo: Oficina de Textos, 2014. 

 

Bibliografia Complementar: 

CAPUTO, H. P. Mecânica dos solos e suas aplicações: mecânica das rochas, fundações e obras de 

terra; v. 2. São Paulo: LTC, 2016. 

CRUZ, P. T. da. 100 barragens brasileiras : casos históricos, materiais de construção, projeto. 

São Paulo: Oficina de Textos, 2004. 

GUIDICINI, G. Estabilidade de Taludes Naturais e de escavação. São Paulo: Edgard Blucher, 

2016. 

SILVEIRA, J. F. A. Instrumentação e segurança de barragens de terra e enrocamento. São Paulo: 

Oficina de Textos, 2015. 

SILVEIRA, J. F. A. Instrumentação e Comportamento de Fundações de Barragens de Concreto. 

São Paulo: Oficina de Textos, 2003. 

 

Disciplina: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I 

CH:   20 horas 

 

Ementa: 

Desenvolvimento da revisão de literatura. Definição dos objetivos geral e específicos, bem como 

desenvolvimento da metodologia da pesquisa científica a ser aplicada. Definição das etapas de 

desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso. Elaboração do projeto de pesquisa. 

 

Bibliografia Básica: 

MEDEIROS, J. B. Redação técnica : elaboração de relatórios técnico-científico e tecnica de 

normalização textual. São Paulo: Atlas, 2010. 

PEROVANO, D. G. Manual de metodologia da pesquisa científica. Paraná: InterSaberes, 2014. 

LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia cientifica. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

Bibliografia Complementar: 

AGOPYAN, V. Desafio da Sustentabilidade na Construção Civil; v.5. São Paulo: Blucher, 2014. 

BARROS, A. J. da S. Fundamentos de metodologia : um guia para iniciação cientifica. São Paulo: 

Pearson, 2014. 

FAVERO, L. Pesquisa operacional para cursos de engenharia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 

FERRAREZI JUNIOR, C. Guia do trabalho científico : do projeto a redação final monografia, 

dissertação e tese. São Paulo: Contexto, 2011. 

MATTAR NETO, J. A. Metodologia científica na era da informática. São Paulo: Saraiva, 2014. 

 

DÉCIMO SEMESTRE 
 

Disciplina: INTEGRAÇÃO DE PROJETOS 

CH:   40 horas 

 

Ementa: 

Integração dos conteúdos abordados no curso. Estudos preliminares e avaliação de impactos 

ambientais. Projeto arquitetônico. Projetos de estrutura e fundações. Projetos de instalações elétricas, 

hidráulicas e sanitárias. Especificações técnicas e desenvolvimento de projetos tendo em vista a 

compatibilização dos mesmos. Orçamento e cronograma físico financeiro. Avaliação e mitigação dos 
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impactos socioambientais derivados de projetos e obras civis. Análise da cultura indígena e das 

políticas de educação ambiental (lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto n. 4.281 de 25 de junho 

de 2002).  

 

Competências e Habilidades: Esta disciplina integra os conteúdos aprendidos nas outras disciplinas e 

confere ao egresso habilidades e competências para elaboração de projetos como um todo. 

 

Bibliografia Básica: 

DIAS, L. A. de M. Estruturas Híbridas e Mistas de Aço e Concreto. São Paulo: Zigurate, 2014. 

PEREIRA, J. L. Alvenaria Estrutural: Cálculo, Detalhamento e Comportamento. São Paulo: Pini, 

2016. 

KELLER, M. Fundamentos de projetos de edificações sustentáveis. São Paulo: Bookman, 2010. 

 

Bibliografia Complementar: 

LEONHARDT, F. Construções de concreto: Casos especiais de dimens. de estruturas de 

Concreto Armado  v. 2. Rio de Janeiro: Interciência, 2007. 

LEONHARDT, F. Construções de concreto: Princípios Básicos sobre a Armação de Estruturas 

de Concreto Armado  v. 3. Rio de Janeiro: Interciência, 2007. 

LEONHARDT, F. Construções de concreto: Verificação da Capacidade de Utilização  v. 4. Rio de 

Janeiro: Interciência, 2012. 

PINHO, F. O. Edifícios de Múltiplos Andares em Aço. São Paulo: Pini, 2014. 

RAO, S. Vibrações mecânicas. São Paulo: Prentice Hall, 2014. 

 

Disciplina: AEROPORTOS 

CH:   40 horas 

 

Ementa: 

Noções gerais da história da aviação. Características das aeronaves relacionadas com o projeto do 

aeroporto. Controle de Tráfego Aéreo. Planejamento do Aeroporto. Projeto Geométrico da área de 

pouso. Planejamento da área terminal. Sinalização. Dimensionamento de pavimentos. Drenagem. 

Impactos socioambientais. Análise da cultura indígena e das políticas de educação ambiental (lei n. 

9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto n. 4.281 de 25 de junho de 2002). 

 

Competências e Habilidades: Esta disciplina confere ao egresso habilidades e competências para 

elaborar projetos da área de pouso. 

 

Bibliografia Básica: 

ASHFORD, N. J. Operações aeroportuárias. Porto Alegre: Bookman, 2015. 

TADEU, H. F. B. Logística aeroportuária: análises setoriais e o modelo de cidades-aeroportos. 

São Paulo: Cengage, 2011. 

YOUNG, S. B. Aeroportos: planejamento e gestão. Porto Alegre: Bookman, 2014. 

 

Bibliografia Complementar: 

BALBO, J. T. Pavimentos de concreto. São Paulo: Oficina de Textos, 2014. 

BALBO, J. T. Pavimentação asfáltica: materiais, projeto e restauração. São Paulo: Oficina de 

Textos, 2016. 

CAPPA, J. Cidades e aeroportos no século XXI. São Paulo: Alinea, 2013. 

PORTO, C. E. Sérgio Parada: aeroporto internacional de Brasília. São Paulo: Editora C4, 2008. 

SUZANO, M. A. Conhecimentos gerais de aeronaves. Rio de Janeiro: Interciência, 2011. 

  

Disciplina: PORTOS, RIOS E CANAIS 

CH:   40 horas 

 

Ementa: 
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Estudo dos oceanos e hidráulica fluvial. Sistema hidroviário brasileiro. Embarcações, cargas, 

navegação e sinalização. Obras de transposição de desnível. Estruturas de atracação dos navios, 

equipamentos de movimentação das cargas e dimensionamento de componentes no porto. 

 

Competências e Habilidades: Esta disciplina confere ao egresso habilidades e competências para 

elaborar projetos de obras de transposição de desnível e de estruturas de atracação de navios. 

 

Bibliografia Básica: 

ALFREDINI, P. Engenharia Portuária. São Paulo: Blucher, 2014. 

CONSTANTE, J. M. Introdução ao Planejamento Portuário. São Paulo: Aduaneiras, 2016. 

ROJAS, P. Introdução a logística portuária e noções de comércio exterior. Porto Alegre: 

Bookman, 2014. 

 

Bibliografia Complementar: 

FILLOL, A. G. Gestão portuária: Com caso prático no Porto De Valência (Valenciaport). Santa 

Catarina: Insular, 2013. 

MAGALHÃES, P. S. B. Transporte Marítimo: Cargas, Navios, Portos e Terminais. São Paulo: 

Aduaneiras, 2016. 

OLIVEIRA, C. T. Modernização dos Portos. São Paulo: Aduaneiras, 2016. 

PORTO, M. M. Portos e o desenvolvimento. São Paulo: Aduaneiras, 2016. 

RODRIGUES, P. R. A. Introdução aos Sistemas de Transporte no Brasil e à Logística 

Internacional. São Paulo: Aduaneiras, 2016. 

 
Disciplina: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II (mesma bibliografia de TCC I) 

CH:   20 horas 

 

Ementa: 

Desenvolvimento e aplicação da metodologia de pesquisa. Elementos pré e pós textuais. Adequação 

com as normas ABNT. Elaboração de resultados e conclusões. Apresentação do trabalho de conclusão 

de curso completo para banca examinadora. 

 

Bibliografia Básica: 

MEDEIROS, J. B. Redação técnica : elaboração de relatórios técnico-científico e tecnica de 

normalização textual. São Paulo: Atlas, 2010. 

PEROVANO, D. G. Manual de metodologia da pesquisa científica. Paraná: InterSaberes, 2014. 

LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia cientifica. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

Bibliografia Complementar: 

AGOPYAN, V. Desafio da Sustentabilidade na Construção Civil; v.5. São Paulo: Blucher, 2014. 

BARROS, A. J. da S. Fundamentos de metodologia : um guia para iniciação cientifica. São Paulo: 

Pearson, 2014. 

FAVERO, L. Pesquisa operacional para cursos de engenharia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 

FERRAREZI JUNIOR, C. Guia do trabalho científico : do projeto a redação final monografia, 

dissertação e tese. São Paulo: Contexto, 2011. 

MATTAR NETO, J. A. Metodologia científica na era da informática. São Paulo: Saraiva, 2014. 

 

Disciplina: ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

CH:   160 horas 

 

Ementa: 

Aplicação prática de princípios éticos e profissionais referentes atividades específicas e 

administrativas. Desenvolvimento prático profissional em Engenharia Civil com o objetivo principal 

de alcance às competências e habilidades definidas no projeto pedagógico, necessárias à formação do 

Engenheiro. Desenvolvimento de Estágio com orientação e supervisão docente, com programação 
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previamente definida em razão do processo de formação. Estágio realizado na IES e/ou em Instituições 

e Empresas credenciadas por meio de Convênios, preferencialmente, em sistema de rodízio nas 

diferentes áreas que integram a Engenharia Civil. Análise da cultura indígena e das políticas de 

educação ambiental (lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto n. 4.281 de 25 de junho de 2002). 

 

Bibliografia Básica: 

BORGES, A. de C. Prática das Pequenas Construções; v.1. São Paulo: Blucher, 2016. 

BORGES, A. de C. Prática das Pequenas Construções; v.2. São Paulo: Blucher, 2016. 

CHOMA, A. A. Como Gerenciar Contratos com Empreiteiros : Manual de Gestão de 

Empreiteiros na Construção Civil. São Paulo: Pini, 2012. 

 

Bibliografia Complementar: 

AZEREDO, H. A. de. Edifício até a sua Cobertura. São Paulo: Blucher, 2008.. 

AZEREDO, H. A. de. Edifício e seu acabamento. São Paulo: Blucher, 2016. 

COSTA NETO, P. L. Administração com qualidade. São Paulo: Blucher, 2010. 

PAHL, G. Projeto na Engenharia. São Paulo: Blucher, 2014. 

SOUZA, U. E. L. de. Como Aumentar a Eficiência da Mão de Obra : manual de gestão da 

produtividade na construção civil. São Paulo: Pini, 2006. 

 

OPTATIVA 
 

Disciplina: LIBRAS 

CH:   60 horas 

 

Ementa: 

Disciplina de caráter geral-específica, com aspectos teóricos para o conhecimento, o 

desenvolvimento da comunicação através da LIBRAS. Inclui as questões ligadas ao processo 

de inclusão e também, as questões étnico-raciais que influenciam o desenvolvimento da 

pessoa; abarcando os temas transversais, meio ambiente, pluralidade cultural, sexualidade, 

ética, saúde, trabalho e consumo. 
 

Bibliografia Básica: 

BOTELHO, P. Linguagem e letramento na educação de surdos. Belo Horizonte: Autêntica, 2015. 

PEREIRA, M. C. da C. Libras: conhecimento além dos sinais. São Paulo: Prentice Hall, 2011. 

VALENTINI, C. B. Inclusão no ensino superior: especificidades da prática docente com 

estudantes surdos. São Paulo: Educs, 2012. 

 

Bibliografia Complementar: 

FERNANDES, S. Educação de surdos. Paraná: InterSaberes, 2012. 

GESSER. A. Libras: que língua é essa. São Paulo: Parábola, 2016. 

QUADROS, R. M. de. Língua de Sinais Brasileira: estudos linguísticos. Porto Alegre: Artmed, 

2004. 

SANTANA, A. P. Surdez e Linguagem. São Paulo: Plexus, 2007. 

SKLIAR, C. A surdez: um olhar sobre as diferenças. Rio Grande do Sul: Mediação, 2010. 
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Apêndice B 

REGULAMENTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º. O presente Regulamento tem por finalidade normatizar o Estágio Supervisionado do 

Curso de Graduação em Engenharia Civil – Bacharelado Presencial - do UNIEURO. 

Parágrafo primeiro: O estágio, de que trata o caput deste artigo, é de caráter obrigatório. 

Parágrafo segundo: O estágio, de que trata o caput deste artigo, tem carga horária total de 160 

horas.  

 

Art. 2º. O estágio é desenvolvido tendo como referência a ementa contida no respectivo plano 

de ensino da disciplina, visando conferir competências e habilidades para: 

I – aplicação dos conhecimentos teóricos e práticos aprendidos na formação acadêmica; 

II – aplicação dos princípios éticos e profissionais referentes às atividades profissionalizantes 

e específicas; 

III - análise de problemática vivenciada nas instituições-campo de Estágio, sugestões de 

intervenções no exercício profissional e prestação de serviços ligados à Engenharia Civil. 

 

Art. 3º. O estágio tem como finalidades principais: 

I - Aprendizado de competências e habilidades próprias da atividade profissional; 

II - Contextualização curricular;  

III - Desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho. 

 

CAPÍTULO II – DA CARACTERIZAÇÃO, OBJETIVOS E SUPERVISÃO 

 

Art. 4º. O estágio constitui-se em atividade curricular de ordem prática que permite 

aprofundar as relações do processo de formação com o processo de trabalho ligado à 

Engenharia Civil, considerando o perfil do egresso, as competências e habilidades e os 

objetivos a serem alcançados no curso. Deverá oferecer a oportunidade de aprendizagem aos 

estagiários, constituindo-se em instrumento de integração, treinamento prático, 

aperfeiçoamento técnico, científico e de relacionamento humano. 
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Art. 5º. O estágio tem como requisitos:  

I - Matrícula na disciplina de Estágio Supervisionado e cumprimento das 160 horas de 

estágio; 

II - Celebração do Termo de Compromisso (Anexo I) entre estudante, parte concedente do 

estágio e o UNIEURO, indicando condições de adequação do estágio à proposta pedagógica 

do curso, à etapa e modalidade da formação escolar do estudante e ao horário e calendário 

escolar; 

III - Compatibilidade entre atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no Termo 

de Compromisso;  

IV - Acompanhamento efetivo de professor supervisor do UNIEURO e de supervisor da parte 

concedente, comprovado por vistos nos relatórios e por menção de aprovação final; 

V – Envolvimento do educador no processo ensino-aprendizagem; 

VI - O Termo de Compromisso deve contemplar como atividades do estágio as aplicáveis 

dentro do desenvolvimento de etapas de estudos de viabilidade, projetos e desenhos, 

gerenciamento de projetos, execução e fiscalização, manutenção e assistência técnica, 

reabilitação e perícias em obras civis, tais como: estradas de rodagem, de ferro e aeroportos; 

captação e abastecimento de água; drenagem e irrigação; aproveitamento de energia e 

sustentabilidade; saneamento urbano e rural; edificações; portos, rios e canais; barragens e 

obras de terra; pontes e grandes estruturas; planejamento urbano, levantamentos e localização 

geodésica; etc.; de modo que o estagiário consiga desenvolver as competências e habilidades 

necessárias para prestar um serviço de qualidade nas demandas profissionais, sendo capaz de 

otimizar recursos materiais e humanos, solucionar de forma pragmática os problemas e 

materializar projetos de Engenharia.  

 

Art. 6º. O Estágio Supervisionado tem os seguintes objetivos: 

I – capacitar o estagiário para sua inserção no mercado de trabalho, aperfeiçoando suas 

debilidades e aprimorando suas fortalezas; 

II – promover o desenvolvimento e aplicação das competências e as habilidades adquiridas 

dentro das disciplinas profissionalizantes e específicas, de forma prática, crítica e reflexiva, 

resgatando toda a fundamentação teórica, geral e específica, para alcançar o perfil profissional 

preconizado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais do curso advindas da Resolução CNE nº 

11/2002; 
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III – propiciar vivências na aquisição de competências e habilidades gerenciais, técnicas e 

tecnológicas, capacitando-o para gestão dos processos e de pessoas. 

 

Art. 7º. O docente titular da disciplina Estágio Supervisionado é responsável por supervisionar 

todos os estudantes matriculados no respectivo componente curricular, contando com o apoio 

do corpo docente do curso de  Engenharia Civil para o planejamento, desenvolvimento,  

supervisão e avaliação das atividades dos alunos durante o período do estágio. 

 

Art. 8º. O UNIEURO deverá firmar convênios com outras instituições e empresas de atuação 

no ramo de Engenharia Civil, de forma a viabilizar a realização do estágio curricular. 

 

CAPÍTULO III – DOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DO ESTÁGIO 

 

Art. 9º. O Estágio Supervisionado terá como referência os seguintes princípios: 

I – criar a vinculação entre a educação, o trabalho, as práticas sociais e as obras civis de uma 

forma geral; 

II – incentivar o desenvolvimento da qualificação técnico-científica do aluno, bem como 

capacitá-lo para o desempenho da profissão; 

III – desenvolver postura crítica e reflexiva e espírito científico e empreendedor; 

IV – promover respeito ao ser humano e aos valores ético-legais-socioambientais da 

profissão; 

V – valorizar o compromisso, atitudes inclusivas, éticas e solidárias bem como a participação 

efetiva nas atividades desempenhadas; 

VI – promover a valorização dos princípios de universalidade, equanimidade, hierarquização, 

integralidade, qualidade e resolutividade das ações em todos os níveis da Engenharia Civil. 

 

CAPÍTULO IV – DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E METODOLOGIA 

 

Art. 10º. O Estágio Supervisionado deve propiciar o desenvolvimento prático profissional em 

Engenharia Civil, necessário à formação do Engenheiro, com orientação e supervisão da parte 

da IES e da parte concedente do Estágio, bem como o atendimento da programação 

previamente estabelecida em razão do processo de formação e combinada no Termo de 

Compromisso (Anexo I). 
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Art. 11º. O Estagiário, em conjunto com a parte concedente e a IES, deverá estabelecer um 

Plano de Atividades no Termo de Compromisso (Anexo I) a serem desenvolvidas para 

alcance do perfil do egresso e dos objetivos do curso, bem como as relacionadas à elaboração 

de relatórios e à sua divulgação. 

 

Art. 12º Deverá ser preenchido pelo Estagiário, em conjunto com a parte concedente e a IES, 

o Relatório de Evolução de Estágio (Anexo II), a ser entregue em prazo acordado no plano de 

ensino da disciplina. 

 

Art. 13º Ao final do estágio, o Supervisor da parte concedente deverá preencher o Anexo III –

Avaliação Pelo Supervisor da Parte Concedente, que tem como objetivo avaliar o aluno com 

relação às atividades desenvolvidas durante o período de estágio. 

 

Art. 14º. O Relatório Final de Estágio Supervisionado (Anexo IV) deverá ser elaborado de 

acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) vigentes e 

conter: 

I – introdução: contextualização do ramo da Engenharia escopo da realização do Estagio; 

II – metodologia: descrição do plano de atividades a serem desempenhadas durante o estágio 

conforme Termo de Compromisso (Anexo I); 

III – desenvolvimento: descrição das atividades desenvolvidas durante o estágio, bem como 

suas respectivas relações com as aplicações dos conhecimentos adquiridos nas disciplinas da 

grade curricular do Curso de Engenharia Civil; 

IV – resultados: análises e conclusões obtidas durante as atividades do estágio e sua 

aplicabilidade na prática profissional, considerando a relevância de aplicação dos conceitos no 

campo social, econômico, técnico e ambiental. 

 

CAPÍTULO V – DAS COMPETÊNCIAS 

 

Art. 15º. O Curso de Engenharia Civil terá um Supervisor de Estágio escolhido dentre os 

professores do Curso que será o Professor Titular da disciplina de Estágio Supervisionado. 

Parágrafo único. O Supervisor de Estágio terá carga horária de 8 horas semanais. 
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Art. 16º. Compete ao Supervisor de Estágio: 

I – propor modificações e atualizações do Regulamento de Estágios do Curso, submetendo-o à 

apreciação do Colegiado de Curso; 

II – coordenar o planejamento, execução e avaliação das atividades do Estágio contemplado 

no Curso de Engenharia Civil, em conformidade com os planos de ensino e acompanhamento 

das supervisões; 

III – apoiar na captação, seleção e cadastro de instituições/empresas potencialmente 

concedentes de estágio; 

IV – auxiliar a Coordenação do Curso no encaminhamento para assinatura dos termos de 

convênio ou acordo de cooperação com instituições que se habilitam como campo de estágio; 

V – manter o registro dos alunos e das instituições/empresas concedentes de estágio e do 

desenvolvimento do estágio; 

VI – promover a articulação ensino, pesquisa e extensão, com uma perspectiva interdisciplinar 

do Estágio Supervisionado; 

VII – zelar pelo cumprimento da legislação aplicável aos estágios; 

VIII – garantir um processo de avaliação continuada da atividade de estágio, envolvendo 

alunos, docentes, profissionais da área e representantes dos campos de estágio; 

IX – conferir e assinar o Anexo I (Termo de Compromisso) para realização dos estágios; 

X -  validar e assinar o Anexo II (Relatório de Evolução de Estágio); 

XI – preencher e assinar o Anexo III (Relatório Final: Avaliação Pelo Supervisor da Parte 

Concedente); 

XII – discutir com os professores do curso as atividades desenvolvidas pelos estagiários para 

esclarecimento das dúvidas, reflexões sobre as finalidades, objetivos, metodologia, processo 

de avaliação e de supervisão, visando um melhor acompanhamento do estagiário; 

XIII – zelar para que sejam propiciadas condições que viabilizem o alcance das finalidades do 

Estágio Supervisionado; 

XIV – elaborar e apresentar no início do semestre o Plano de Ensino da disciplina contendo as  

datas para entrega dos relatórios bem como o sistema de avaliação; 

XV – avaliar os alunos matriculados na disciplina Estágio Supervisionado de acordo com os 

resultados apresentados nos Anexos II, III e IV. 

Art. 17º. A supervisão de estágio pelo docente titular da disciplina de Estágio Supervisionado 

do Curso de Engenharia Civil deve ser entendida como orientação, acompanhamento e 

avaliação do aluno no decorrer de suas atividades. 
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Parágrafo único: A supervisão de estágio é realizada com base em um plano de atividades 

(Anexo I), acompanhamento da evolução do estágio (Anexo II), avaliação do supervisor da 

parte concedente (Anexo III) e avaliação do Relatório Final de Estágio Supervisionado 

(Anexo IV), pelo professor supervisor da IES para cada acadêmico sob sua orientação e pelo 

supervisor da parte concedente. 

 

Art. 18º. Ao supervisor da parte concedente do estágio compete: 

I – Especificar as atividades a serem desenvolvidas pelo aluno durante o estágio no plano de 

atividades (Anexo I); 

II – Orientar o estagiário na execução de suas atividades na empresa/instituição, de acordo 

com o plano de atividades; 

III – Aprovar os relatórios (Evolução de Estágio e Final de Estágio Supervisionado) emitidos 

pelo aluno, referentes à disciplina de Estagio Supervisionado; 

IV – Avaliar o aluno estagiário ao final do período de estágio estabelecido inicialmente 

(Anexo III). 

 

Art. 19º. Ao estagiário compete: 

I – estar devidamente matriculado na disciplina de Estágio Supervisionado;  

II – realizar as atividades propostas para alcance dos objetivos do Estágio Supervisionado; 

III – conhecer e compreender o contexto em que será realizado o Estágio Supervisionado, 

identificando e analisando os fatores determinantes das práticas observadas; 

IV – cumprir com as atividades e prazos acordados, avaliando cada momento; 

V – desenvolver consciência crítica na análise situacional e contextual; 

VI – cumprir com os compromissos assumidos com os supervisores de acordo com o termo 

assinado; 

VII – elaborar e apresentar o plano de atividades, sob orientação do professor titular da 

disciplina de estágio e do supervisor técnico da parte concedente (Termo de Compromisso); 

VIII – apresentar o Relatório de Evolução de Estágio; 

IX – apresentar ao docente titular da disciplina de Estágio Supervisionado a Avaliação pelo 

supervisor da parte concedente (Anexo III); 

X – apresentar o Relatório Final de Estagio Supervisionado, aprovado pelo supervisor técnico 

da parte concedente e pelo docente supervisor de estágio; 

XI – cumprir 75% da carga horária da disciplina, prevista no plano de ensino; 
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XII – cumprir 160 horas de estágio supervisionado. 

 

 

CAPÍTULO VI – DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

Art. 20º. Os critérios de avaliação do Estágio Supervisionado são: 

I – cumprimento da carga horária mínima prevista para o estágio supervisionado: 160 horas; 

II – cumprimento dos prazos estabelecidos no plano de ensino da disciplina Estágio 

Supervisionado para entrega dos relatórios. Os valores referentes aos pesos de cada relatório 

na nota final também estão dispostos neste mesmo documento; 

III – aprovação das atividades realizadas, bem como do relatório final pelo supervisor técnico 

da parte concedente do estágio; 

IV – será considerado aprovado o aluno que obtiver menção igual ou superior a 6,00 (seis) na 

disciplina de Estágio Supervisionado, conforme especificado no plano de ensino da disciplina; 

V – a avaliação do Relatório Final de Estágio Supervisionado será realizada, considerando-se 

o artigo 14º deste Regulamento. 

Parágrafo único: A reprovação por insuficiência de nota ou frequência implica na repetição 

integral da disciplina de Estágio Supervisionado, mediante nova matrícula. 

 

CAPÍTULO VII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 21º. O estágio obrigatório, atendidos todos os requisitos legais, não gera vínculo 

empregatício entre estagiário e parte concedente. 

Parágrafo único: o descumprimento de obrigação ou requisitos contidos no Termo de 

Compromisso caracteriza vínculo de emprego do educando com a parte concedente. 

 

Art. 22º. Os casos não contemplados neste Regulamento são resolvidos pelo Colegiado de 

Curso, com base nas normas e regulamentos internos do UNIEURO e, em grau de recurso, 

pelo Conselho Universitário (CONSU) da Instituição. 
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Apêndice C 

 

 

REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES  

 

 

O Curso de Graduação em Engenharia Civil do UNIEURO inclui no seu currículo, 

obrigatoriamente, as atividades teóricas, práticas e complementares. Estas atividades 

propiciarão a integração do ensino, da pesquisa e da extensão, visando o alcance do perfil 

profissional desejado.  

As Atividades Complementares são componentes curriculares enriquecedores e 

complementadores do perfil do formando, desenvolvidas no decorrer do curso de graduação, e 

realizadas dentro ou fora do ambiente acadêmico da IES, que possibilitam o aprimoramento 

do conhecimento assim como o desenvolvimento de habilidades e competências no aluno, 

incluindo a prática de estudos e atividades independentes, transversais, inclusivas, opcionais, 

interdisciplinares, compatibilizando o seu conhecimento, especialmente, com as exigências do 

mercado de trabalho e com as ações de extensão junto à comunidade.  

A seguir são apresentadas todas as atividades que, em consonância com os pilares do 

curso de Engenharia Civil, deverão ser realizadas e comprovadas pelos alunos para o 

reconhecimento e cômputo das Horas Complementares. 

 

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º. O presente Regulamento tem por finalidade normatizar as Atividades 

Complementares do curso de Engenharia Civil do UNIEURO. 

Parágrafo primeiro: As atividades, de que trata o caput deste artigo, é de caráter obrigatório. 

Parágrafo segundo: As atividades, de que trata o caput deste artigo, tem carga horária total de 

80 horas. 

Parágrafo terceiro: Observar o parágrafo único do Art. 1º da Resolução CNE/CES Nº 2, de 18 

de junho de 2007, que dispõe sobre carga horária mínima e procedimentos relativos à 

integralização e duração dos cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial, 

que preconiza:  
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“Os estágios e atividades complementares dos cursos de graduação, 

bacharelados, na modalidade presencial, não deverão exceder a 20% (vinte 

por cento) da carga horária total do curso, salvo nos casos de determinações 

legais em contrário.” 

 

Art. 2º. As atividades complementares são desenvolvidas tendo como referência o Projeto 

Pedagógico do Curso. A realização de atividades complementares não se confunde com a 

realização do Estágio Supervisionado nem com o desenvolvimento do Trabalho de Conclusão 

de Curso. Libras é disciplina curricular optativa, baseada no Decreto 5.626/2005, e tem carga 

horária de 60 horas que poderá ser aproveitada como horas de atividades complementares.  

 

Art. 3º. A atividade complementar tem como finalidades principais: 

I – Complementação do aprendizado relativo às funções profissionais; 

II – Integralização disciplinar; 

III - Desenvolvimento do educando para atividades docentes e de pesquisa. 

 

Art. 4º. As atividades realizadas deverão ser comprovadas mediante apresentação de 

documento em papel (cópia autenticada ou acompanhada do original) anexado ao 

requerimento de solicitação de Horas Complementares protocolado na Central de 

Atendimento da instituição. O aluno responderá legalmente pela veracidade das 

comprovações. 

 

Art. 5º. Conforme Resolução CONSU Nº 011-A/2009, de 1º de junho de 2009, as atividades 

serão classificadas de acordo com o Art. 4º e pontuadas conforme o Art. 9º. 

Parágrafo primeiro: Da classificação dos grupos e critérios de aproveitamento da carga 

horária. 

Grupo I: conhecimentos extracurriculares - 20 horas equivalem a 1 crédito (12 horas), ou seja, 

serão computadas 60% das horas de atividades extracurrilares realizadas fora da instituição. 

Se a atividade for realizada no Unieuro, serão computadas 100% das horas. No caso de 

Representante de Turma, 20 horas por semestre letivo; 

Grupo II: monitor ou estagiário de atividades de investigação científica e ensino, durante 1 

semestre letivo - 100% das horas de monitoria / estágio; 

Grupo III: produz e/ou apresenta trabalhos acadêmicos próprios - 5 créditos, ou seja, 60 horas; 
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Grupo IV: atividades relacionadas com responsabilidade social, ambiental, cultural, artística e 

esportiva - 5 créditos, ou seja, 60 horas. 

 

Para integralização da carga horária mínima (80 horas), o discente deverá validar, pelo menos, 

três atividades em categorias distintas das Atividades complementares. 

 

 

CAPÍTULO II - DA CARACTERIZAÇÃO, OBJETIVOS E SUPERVISÃO 

 

Art. 6º. As atividades complementares constituem-se em atividade curricular que permite 

aprofundar as relações do processo de formação discente preenchendo as lacunas teórico-

práticas em relação à diversidade de atuação do profissional da área de Engenharia Civil. 

 

Art. 7º. As atividades complementares têm como pré-requisito a compatibilidade entre as 

atividades complementares desenvolvidas pelo aluno e os objetivos destas atividades 

especificados no Art. 8º. deste documento. 

 

Art. 8º. As atividades complementares têm os seguintes objetivos: 

I – complementar os conhecimentos técnico-científicos do discente para sua inserção no 

mercado de trabalho; 

II – proporcionar experiências multidisciplinares, possibilitando a integralização das diversas 

áreas e disciplinas; 

III – proporcionar experiência voltada à docência e pesquisa, destacando a importância da 

multiplicação das informações e aplicação dos resultados dos trabalhos, propiciando 

enriquecimento curricular e ampliando os horizontes do conhecimento; 

IV – diversificar as temáticas abordadas no curso, assim como possibilitar o aprofundamento 

interdisciplinar. 

 

Art. 9º. As atividades complementares serão dispostas nas seguintes modalidades: 

I - seminários integradores; 

II – monitorias; 

III – estágios; 

IV - programas de iniciação científica; 
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V - programas de extensão; 

VI - estudos dirigidos; 

VII - cursos realizados em áreas afins; 

VIII - disciplinas optativas; 

IX – trabalhos publicados em periódicos; 

X – apresentação de trabalhos em eventos oficiais; 

XI – desenvolvimento de projeto socioambientais dentro da IES. 

conforme detalhado no Quadro 11. – Modalidades de Atividades Complementares. 

 

Quadro 11: Modalidades de Atividades Complementares 

ATIVIDADES 

I - Seminários integrados: Congressos e Seminários assistidos e comprovados com certificação e/ou 

declaração do evento. 

II – Monitorias: Exercício a satisfação de Monitoria Voluntaria ou Remunerada em disciplina do 

Curso de Engenharia Civil do UNIEURO. 

III – Estágios: Realização de Estágios não computados na carga horária relativa ao Estágio 

Curricular Supervisionado nem nas Atividades Práticas vinculadas às disciplinas da matriz 

curricular do PPC, aprovados e comprovados com certificação e/ou declaração da Empresa. 

IV - Programas de iniciação científica: Exercício a satisfação de Monitoria Voluntaria ou 

Remunerada dentro da participação de Projeto de Iniciação Científica Institucional do UNIEURO. 

V - Programas de extensão: Aprovação comprovada de programas oferecidos pelo UNIEURO, de 

nivelamento ou aprimoramento de conhecimentos básicos, profissionalizantes ou específicos e 

afins ao Curso de Engenharia Civil. 

VI - Estudos Dirigidos: Projetos Aprovados e desenvolvidos dentro das disciplinas curriculares, 

que por sua complexidade, importância e abrangência são considerados dentro dos planos de ensino 

com uma intensidade horária específica. 

VII - Cursos de Extensão: Cursos realizados em áreas afins assistidos e aprovados, comprovados 

com certificação. 

VIII - Disciplinas optativas: Disciplinas optativas aprovadas, disponibilizadas pelo UNIEURO 

dentro do Curso de Engenharia ou Cursos afins, bem como disciplinas eletivas aprovadas e afins 

não computadas como disciplinas optativas. 

IX – Trabalhos publicados em periódicos: Artigos relacionados ao Curso de Engenharia Civil, 

publicados em revistas acadêmicas indexadas ou como capítulos de livros. 

X – Apresentação de trabalhos em eventos oficiais: Apresentação em Eventos Científicos de 

Trabalhos relacionados ao Curso de Engenharia Civil. 

XI – Desenvolvimento de projeto socioambientais dentro da IES. 

 

Art. 10º. A validação da atividade complementar será requerida pelo aluno interessado na 

Central de Atendimento do UNIEURO, com a devida comprovação da atividade que deverá 

constar dentre os itens do Art. 9º. desta Resolução. A avaliação dos documentos referentes às 

atividades será realizada pelo Coordenador do Curso que após exame de sua compatibilidade 

com os fins do referido curso de graduação, aprovará ou não o lançamento das horas. Deferido 

o requerimento de validação, o Coordenador do Curso encaminhará o processo à Secretaria 

Acadêmica para o lançamento das horas de atividade complementar. 
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Art. 11. Atividades não contempladas serão avaliadas pelo Colegiado do Curso. 

 

Art. 12. Todas as atividades deverão ser iniciadas e concluídas no decorrer do curso para 

solicitação das Horas Complementares mediante requerimento protocolado até 30 dias antes 

do final do semestre letivo. 

Parágrafo Único. É responsabilidade do aluno procurar e verificar no sistema acadêmico, à 

disposição no site da instituição, a quantidade de Horas Complementares que possui e as 

faltantes para completar o pré-requisito à colação de grau em seu curso. 

Art.13. Os casos omissos serão analisados pela Coordenação do Curso, juntamente com o 

Colegiado do curso de Engenharia Civil do UNIEURO. 

 

CAPÍTULO III - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 14. As disposições presentes neste Regulamento poderão ser complementadas ou 

reformuladas pela publicação de Resoluções do Coordenador do Curso de Engenharia Civil, 

do Colegiado do Curso ou da Instituição. 

 

Art. 15. Os casos não contemplados neste Regulamento serão resolvidos pelo Colegiado de 

Curso, com base nas normas e regulamentos internos do UNIEURO e, em grau de recurso, 

pelo Conselho Acadêmico do UNIEURO - CONSU. 
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Apêndice D 

 

REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

 

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º. O presente regulamento dispõe sobre as disciplinas e o processo de elaboração, 

apresentação e julgamento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), requisito obrigatório 

para a obtenção do grau de bacharelado no Curso de Engenharia Civil do Centro Universitário 

Euro-Americano – UNIEURO, nos termos da Resolução CNE/CES 11, de 11 de março de 

2002. 

 

Art. 2º. O Trabalho de Conclusão de Curso consiste em uma pesquisa, orientada por um 

docente do UNIEURO e relatada sob a forma de Monografia ou Artigo, abrangendo ramo 

afim à área de sua graduação, sendo avaliado e julgado por uma banca avaliadora composta 

por três professores: o Orientador e mais dois avaliadores. 

 

Art. 3º. Os objetivos gerais do Trabalho de Conclusão de Curso devem propiciar aos alunos a 

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

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

capacidade de interpretação e crítica das diversas ciências e de sua aplicação no ramo da 

Engenharia Civil. 

 

CAPÍTULO II – DAS ATRIBUIÇÕES DOS ÓRGÃOS ENVOLVIDOS 

 

Art. 4º. Compete ao Colegiado de Curso: 

I – analisar, em grau de recurso, as decisões dos professores titulares das disciplinas de 

Trabalho de Conclusão de Curso I e II, assim como a procedência ou não de recurso, nos 

casos de não aprovação do TCC por parte da Banca examinadora; 

II – deliberar, em primeira instância, sobre todas as decisões e medidas necessárias ao efetivo 

cumprimento destas normas e do processo de desenvolvimento do TCC; 

III – deliberar sobre os casos omissos, neste regulamento, e interpretar seus dispositivos. 
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Art. 5º. Compete à Coordenação do Curso: 

I – apresentar ao corpo discente as linhas de pesquisa disponibilizadas pela Instituição e 

distribuir os professores afins às diferentes áreas para a orientação, criando núcleos de 

pesquisa; 

II – divulgar a relação dos núcleos de pesquisa e os orientadores disponíveis dentro dos 

núcleos; 

III – designar os integrantes das bancas examinadoras dentro dos turnos e datas previstas no 

cronograma determinado pelo professor da disciplina assim como estabelecer o recurso a ser 

utilizado na defesa: apresentação oral com recurso audiovisual, banner, etc.; 

IV – designar os professores Orientadores de TCC por núcleo de pesquisa no início de cada 

semestre letivo, para apoiar o discente durante o processo de elaboração, execução, 

acompanhamento e julgamento do Trabalho de Conclusão de Curso, assim como promover 

eventos e atividades voltadas ao esclarecimento, debate e à orientação na escolha dos temas e 

outros assuntos pertinentes ao TCC; 

V – convocar e dirigir reuniões e capacitações com os professores Orientadores e discentes, 

com vistas à melhoria do processo do TCC, estabelecer diretrizes para execução, avaliação, 

julgamento e acompanhamento desses trabalhos de forma única e uniformizada dentro do 

curso de Engenharia Civil da Instituição. 

 

Art. 6º. O orientador do Trabalho de Conclusão de Curso será um(a) docente designado(a) 

entre os docentes do UNIEURO para a orientação do trabalho, conforme a distribuição nos 

núcleos de pesquisa estabelecidos pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE) e pela 

Coordenação do Curso. 

Parágrafo 1º. Caberá ao orientador: 

I – aceitar ou recusar a orientação de Trabalho de Conclusão de Curso dependendo da sua 

disponibilidade horária e área de atuação; 

II – orientar, corrigir e acompanhar os acadêmicos na definição do problema e escolha do 

tema, assim como na elaboração e execução do TCC, sob a forma de Monografia ou Artigo, 

segundo calendário semestral e jornada semanal de atividades combinada entre as partes; 

III – propor bibliografia pertinente e sanar dúvidas que surgirem referente ao tema tratado; 
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IV – controlar o número de encontros com os Orientandos tendo uma dedicação distribuída no 

mínimo em quatro (4) encontros presenciais ao longo do semestre por orientando, isso tanto 

para a disciplina de TCC I quanto na disciplina de TCC II; 

V – sugerir à Coordenação do Curso normas ou instruções destinadas a aprimorar tanto os 

documentos modelo do TCC I e II, como o processo de desenvolvimento e avaliação da 

Monografia/Artigo; 

VI – participar de reuniões, convocadas pela Coordenação do Curso, com objetivo de análise, 

revisão, reestruturação e julgamento do processo que envolve o TCC, assim como da 

avaliação dos alunos e do processo abrangente da formação profissional; 

VII – avaliar de forma crítica e objetiva os alunos Orientandos em relação a sua assiduidade, a 

qualidade e organização da monografia/artigo escrito e verbal, o interesse e participação no 

desenvolvimento do trabalho e o cumprimento das tarefas e datas marcadas; 

VIII – verificar limite total de plágio (inferior a 20%), avaliar a autenticidade da autoria da 

monografia/artigo e autorizar o agendamento da apresentação do TCC com a banca 

examinadora; 

IX - revisar, avaliar e aprovar a versão final do documento escrito da monografia/artigo bem 

como do material a ser apresentado na defesa, conforme estabelecido pela Coordenação do 

Curso (apresentação oral com recurso audiovisual, banner, etc.); 

X -  assinar os documentos de aceitação da Orientação, os controles dos encontros 

discriminando as atividades programadas/realizadas, prazos de entrega das tarefas e o Termo 

de Indicação para Banca de Defesa. 

Parágrafo 2º. É recomendável que cada orientador tenha no máximo 10 (dez) orientandos por 

período letivo, sendo que suas vagas serão preenchidas de acordo com o Art. 6º, parágrafo 1º, 

item I e por ordem de chegada do aluno orientando, respeitando-se o início e o término das 

inscrições divulgadas pela Coordenação do Curso de Engenharia Civil. 

 

Art. 7º. Compete ao professor titular da disciplina de TCC I: 

I – capacitar o aluno a mobilizar conceitos integrados das várias disciplinas que compõem o 

Curso de Engenharia Civil, estabelecendo a proporção da interdisciplinaridade envolvida nas 

obras e projetos civis, de modo a propor uma solução de engenharia integrada e adequada ao 

problema em estudo, técnica e economicamente viável, visando a compatibilidade com as 

normas ambientais vigentes e utilizando como diretriz o desenvolvimento sustentável; 
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II - ministrar dentro da disciplina conteúdos correspondentes à escrita de documentos 

científicos, focando no desenvolvimento do projeto de pesquisa, qualificando o aluno para 

determinação de problema, justificativa, descrição do objetivo geral e objetivos específicos, 

cronograma e desenvolvimento do referencial teórico com as devidas referências 

bibliográficas, segundo as normas ABNT vigentes; 

III - determinar segundo o calendário geral da instituição, o cronograma de entrega dos 

diferentes documentos a serem avaliados dentro das disciplinas de Trabalho de Conclusão de 

Curso I, indicando as datas limites para entrega de documentos na Central de Atendimento da 

instituição e a relação de documentos a serem entregues; 

IV – realizar uma avaliação dos documentos entregues em meio físico, ao final do semestre, 

analisar o projeto do Trabalho de Conclusão de Curso e a apresentação oral, com apoio de 

material audiovisual da sua escolha;  

V – avaliar por meio digital a porcentagem de plágio que contém o documento completo (se 

constatado um valor acima de 20%, será causa instantânea de reprovação); 

VI – apresentar à Coordenação do Curso um relatório com as avaliações das diferentes partes 

constituintes das notas finais da disciplina, assim como os critérios de aprovação/reprovação; 

VII – avaliar e propor modificações dos documentos do UNIEURO para realização do projeto 

de pesquisa a ser apresentado no TCC I, assim como atualizações de acordo com as normas 

ABNT vigentes. 

 

Art. 8º. Compete ao professor titular da disciplina de TCC II: 

I – oferecer ao aluno suporte técnico quanto à forma de apresentação e desenvolvimento do 

documento final da monografia/artigo, ao atendimento das normas ABNT vigentes, à 

avaliação da interdisciplinaridade envolvida no TCC, à solução efetiva ao problema detectado 

na etapa de pré-projeto e ao atendimento aos princípios de sustentabilidade, economia, suporte 

científico e validação técnica; 

II - determinar segundo o calendário geral da instituição, o cronograma de entrega dos 

diferentes documentos a serem avaliados dentro das disciplinas de Trabalho de Conclusão de 

Curso II, indicando as datas limites para entrega de documentos na Central de Atendimento da 

instituição e a relação de documentos a serem entregues; 

III – avaliar a porcentagem de plágio no documento completo (quando o valor for superior a 

20%, será causa instantânea de reprovação); 
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IV –  avaliar o discente ao final do semestre com base nos documentos entregues, em meio 

físico e digital, e na apresentação oral. A defesa do TCC II será realizada após a verificação 

do cumprimento da porcentagem máxima de plágio, entrega do Termo de Indicação para 

Banca de Defesa assinado pelo professor Orientador, devidamente protocolado na Central de 

Atendimento; 

V – apresentar à Coordenação do Curso um relatório com as avaliações das diferentes partes 

constituintes das notas finais da disciplina, assim como os critérios de aprovação/reprovação; 

VI – avaliar e propor modificações nos documentos do UNIEURO para realização do projeto 

de pesquisa a ser apresentado no TCC II, assim como atualizações de acordo com as normas 

ABNT vigentes. 

 

CAPÍTULO III – DOS ALUNOS 

 

Art. 9º. Os alunos do UNIEURO serão submetidos ao processo de orientação, para efeito de 

escolha do tema e elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso, a partir da matrícula nas 

disciplinas de TCC I e II. 

 

Art. 10º. O aluno matriculado nas disciplinas TCC I e II tem, entre outros, os seguintes 

deveres: 

I – assistir as aulas teórico/práticas correspondentes às disciplinas, tendo que cumprir horário, 

frequência e tarefas encaminhadas pelos professores Titulares das disciplinas; 

II - frequentar as reuniões convocadas pelo Coordenador de Curso ou pelo seu professor-

orientador; 

III – manter contato com o seu professor orientador para discussão do Trabalho de Conclusão 

de Curso em desenvolvimento e ter no mínimo quatro (4) encontros presenciais ao longo de 

cada semestre; 

IV – cumprir o cronograma divulgado pelo professor da disciplina para entrega de projeto de 

pesquisa, relatórios parciais e Trabalho de Conclusão de Curso; 

V – elaborar a versão final do Trabalho de Conclusão de Curso, obedecendo às normas e 

instruções deste regulamento e outras, aprovadas pelos órgãos colegiados e executivos do 

UNIEURO; 
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VI – comparecer com roupa formal em dia, hora e local determinado pela Coordenação do 

Curso para apresentar e defender a versão final do seu Trabalho de Conclusão de Curso, 

perante banca examinadora. 

 

CAPÍTULO IV – DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO TCC 

 

Subseção I – Das Inscrições 

Art. 11º. No prazo estabelecido no Calendário de Atividades de TCC, o aluno deverá 

promover sua inscrição vinculando-se a um orientador segundo os Núcleos de Pesquisa 

estabelecidos pelo NDE e pela Coordenação do Curso. 

I – Oportunamente, a Coordenação do Curso de Engenharia Civil divulgará a lista de Núcleos 

de Pesquisa e os docentes candidatos a orientadores para o respectivo semestre, bem como 

suas disponibilidades de carga horária para o atendimento aos alunos; 

II – a inscrição consiste no preenchimento do devido formulário onde se discrimina núcleo de 

pesquisa, professor Orientador, tema a ser desenvolvido e assinatura do aceite do professor 

escolhido, segundo relação entregue pela Coordenação do Curso; 

III – a Coordenação do Curso de Engenharia respeitará o número de vagas previsto pelo 

orientador e a ordem de chegada do orientando na inscrição; 

IV - nas inscrições fora de prazo, a Coordenação do Curso de Engenharia designará o 

orientador de acordo com as vagas remanescentes e linha de pesquisa escolhida pelo aluno; 

V – Caso o discente opte por mudar de orientador depois de realizada sua inscrição, este 

deverá fazê-lo por meio de requerimento, via protocolo, na Central de Atendimento, devendo, 

respeitar a tempestividade dos prazos estabelecidos; 

VI – A Coordenação do Curso entregará aos professores titulares das disciplinas de TCC I e II 

os formulários de inscrição para geração dos relatórios de notas e andamento dos processos de 

TCC; 

Parágrafo único. A inscrição somente poderá ser realizada quando o discente estiver 

regularmente matriculado no Curso de Engenharia Civil e na disciplina de TCC I ou TCC II. 

 

Art. 12º. O ingresso tardio do aluno não o eximirá do cumprimento das exigências previstas 

neste Regulamento. 

 

Subseção II – Da elaboração do TCC 
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Art. 13º. A mudança de orientador somente será permitida com a devida justificativa 

apresentada pelo aluno e mediante prévia autorização da Coordenação do Curso de 

Engenharia Civil, respeitando os prazos estipulados pela Coordenação do Curso. 

 

Art. 14º. O TCC consistirá na elaboração de um trabalho do tipo monografia ou artigo a ser 

definido pela Coordenação do Curso. 

 

Art. 15º. Dentro da disciplina de TCC I, o aluno deverá desenvolver um projeto de pesquisa 

que contenha identificação do problema, hipóteses, justificativa, objetivos gerais e específicos 

e um referencial teórico amplo o suficiente como base para a monografia/artigo a ser 

elaborado durante a disciplina TCC II. 

 

Art. 16º. O projeto de pesquisa do TCC I será apresentado pelo aluno ao professor Titular da 

disciplina correspondente, entregue em via única, impressa e encadernada em espiral (sendo 

capa transparente e contracapa preta) e um CD com a cópia do projeto de pesquisa. 

 

Art. 17º. A monografia/artigo elaborado no TCC II consiste no desenvolvimento do projeto de 

pesquisa, sendo um trabalho elaborado a partir de um problema de pesquisa ou estudo de caso, 

para tratar de um tema específico de forma sistemática, técnica e completa, utilizando-se de 

referencial teórico sólido. 

 

Art. 18º. Três vias do TCC impressas e encadernadas em espiral (sendo capa transparente e 

contracapa preta) e um CD com a cópia da monografia/artigo deverão ser entregues pelo 

aluno na Central de Atendimento com o devido Termo de Indicação para Banca de Defesa 

emitido pelo orientador.  

 

Art. 19º. Na elaboração do TCC deverão ser observadas as diretrizes estabelecidas no Manual 

de Elaboração de Monografia/Artigo da Coordenação do Curso de Engenharia Civil, as 

regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e a autenticidade do texto (não 

poderá ter uma porcentagem de plágio igual ou superior a 20%). 
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Art. 20º. Durante o processo de elaboração da monografia/artigo, deverão ocorrer no mínimo 

04 (quatro) reuniões obrigatórias do orientando com o seu orientador tanto para TCC I quanto 

para TCC II, ao longo dos dois semestres de orientação estabelecido pela Coordenação do 

Curso de Engenharia Civil, sendo que o número máximo de encontros será aquele 

correspondente ao horário total de orientações do professor escolhido. 

 

Art. 21º. Após o processo de elaboração da monografia/artigo, ao extinguir o período de 

orientação, o orientador deverá autorizar ou não, mediante documento próprio padronizado 

pela Coordenação do Curso de Engenharia, o depósito, pelo aluno, de sua monografia/artigo 

na Central de Atendimento para efeito de avaliação da Banca Examinadora. 

 

Subseção III – Da Avaliação 

 

Art. 22º. Será considerado aprovado na disciplina de TCC I o aluno que obtiver, no mínimo, a 

nota 06 (seis) de média. A mesma será calculada com base na avaliação do Projeto de 

Pesquisa pelo professor da disciplina ou membro do Núcleo Docente Estruturante - NDE, nas 

apresentações escrita e oral, assim como a nota de avaliação do aluno dada pelo professor 

Orientador. 

Parágrafo 1º A nota semestral dada pelo professor Titular da disciplina TCC I corresponderá a 

60% da nota total, sendo 30% Assiduidade e pontualidade, 20% Interesse e participação no 

desenvolvimento do trabalho, 30% avaliação do projeto de pesquisa escrito e 30% a 

apresentação oral. O restante da nota total 40%, será dado pelo Orientador e corresponderá a 

nota média dos seguintes itens: Interesse e participação no desenvolvimento do trabalho, 

avaliação do projeto de pesquisa escrito e a apresentação oral. 

Parágrafo 2º Os alunos com nota abaixo de seis (6,00) terão direito a reformulação: se a nota 

for superior ou igual a cinco (5,00) e for comprovada a autenticidade do Trabalho. Neste 

único caso, o aluno poderá reformular o projeto de pesquisa escrito e protocolar o documento 

na Central de Atendimento nas datas designadas pela Coordenação do Curso. 

Parágrafo 3º Caso a nota do aluno seja inferior a cinco (5,00), o mesmo estará 

automaticamente reprovado. 

 

Art. 23º. Ao terminar a disciplina de TCC II, será designada uma Banca Examinadora para a 

avaliação de cada TCC, composta por 03 (três) professores que poderão ser do quadro de 
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docentes do Curso de Engenharia Civil ou convidados externos, sendo 01 (um) o próprio 

orientador e os outros 02 (dois) professores designados pela Coordenação do Curso, segundo 

disponibilidade e núcleos de pesquisa. 

Parágrafo 1º Cada avaliador dará uma menção de 0 (zero) a 10 (dez) no TCC, sendo que a 

nota final do trabalho será a média aritmética das três notas recebidas. A banca examinadora, 

no seu julgamento, deve levar em consideração o texto escrito, a exposição oral e a defesa do 

aluno durante a arguição e os esclarecimentos finais. 

Parágrafo 2º O aluno terá a sua nota lançada por ata, em duas vias, pela Coordenação do 

Curso de Engenharia Civil. A ata de notas referente à avaliação do TCC é um documento 

interno à Coordenação e não poderá ser disponibilizada para os discentes. 

Parágrafo 3º Os orientandos deverão fazer uma apresentação oral de sua monografia/artigo 

perante Banca Examinadora, tendo até 15 (quinze) minutos para sua exposição, com uma 

tolerância de mais ou menos 5 (cinco) minutos, segundo a forma de apresentação oral 

proposta no início do semestre pela Coordenação do Curso. Os membros da Banca Avaliadora 

terão 15 (quinze) minutos para arguição.  

Parágrafo 4º Será considerado aprovado o aluno que obtiver, no mínimo, a nota 06 (seis) de 

média, calculada com base nas notas dadas pelos 03 (três) professores da Banca Examinadora 

e pela entrega de documentos conforme prazo estabelecido pela coordenação. 

Parágrafo 5º A banca examinadora, por maioria, pode sugerir ao aluno a reformulação integral 

ou parcial do Trabalho de Conclusão de Curso, dentro do calendário semestral publicado pela 

Coordenação.  

 

Art. 24º. A inobservância dos artigos 19, 20 e 21, deste Regulamento, leva o aluno à 

reprovação. 

Parágrafo Único. No caso de trabalho com plágio comprovado, em face da gravidade desta 

situação, além da reprovação, o aluno fica, ainda, sujeito às penalidades previstas no 

Regimento Geral do UNIEURO, bem como à legislação vigente no país. 

 

Art. 25º. Os membros das bancas examinadoras, a contar da data de sua designação e entrega 

do documento, terão o prazo mínimo de oito (8) dias corridos para proceder a leitura e análise 

do Trabalho de Conclusão de Curso que irão julgar. 
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Art. 26º. O Colegiado do Curso de Engenharia Civil do UNIEURO pode estabelecer normas 

complementares para o processo de orientação de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), 

atendidas as normas gerais fixadas neste Regulamento. 

 

Subseção IV – Do Recurso 

 

Art. 27º. A Coordenação do Curso de Engenharia Civil poderá designar o Colegiado do Curso 

como Comissão de Recurso para analisar os recursos formulados, com competência para 

decidir, em caráter definitivo. 

Parágrafo único. A Comissão de Recurso terá amplos poderes de revisão, podendo, para o fiel 

cumprimento de suas atribuições, convocar os examinadores e discentes para prestarem os 

eventuais esclarecimentos, assim como poderá solicitar parecer técnico a outros professores 

do curso de Engenharia Civil. 

 

Art. 28º. Nas hipóteses do artigo 24, deste Regulamento, é facultado, também, ao aluno 

interpor recurso, apresentando as justificativas pertinentes. 

 

Art. 29º. Após a divulgação dos resultados do TCC, o aluno tem o prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas para interpor recurso e o Colegiado do Curso terá quinze (15) dias letivos para 

avaliação do recurso do aluno e divulgação do seu parecer. 

 

CAPITULO V – DA ENTREGA DO TCC  

 

Subseção I – Do Período para Depósito do TCC 

 

Art. 30º. A monografia/artigo será depositada(o) junto ao protocolo da instituição apenas no 

período indicado no Calendário Acadêmico da Coordenação do Curso de Engenharia Civil, 

divulgado no início de cada semestre letivo, somente com o Termo de Indicação para Banca 

de Defesa devidamente assinado pelo Orientador. Não caberá qualquer espécie de Recurso 

para o depósito da monografia/artigo, se o orientador identificar que o orientando não cumpriu 

qualquer dispositivo deste Regulamento e não aprovar sua entrega. 

I – A monografia/artigo deverá ser entregue apenas pelo próprio discente ou, 

excepcionalmente, por terceiro através de procuração específica para tal. 
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Parágrafo Único. Não serão aceitos trabalhos entregues fora do prazo indicado no Calendário 

da Coordenação do Curso de Engenharia Civil, sob pena de reprovação na disciplina TCC II. 

Os casos extraordinários serão resolvidos pela Coordenação do Curso, via interposição de 

recurso referente ao depósito intempestivo. 

 

Subseção II – Do Depósito Definitivo 

 

Art. 31º. A monografia/artigo que obtiver a pontuação máxima, ou seja, menção 10 (dez), com 

recomendação à publicação da maioria ou unanimidade da banca avaliadora, será depositada, 

em caráter definitivo, na Biblioteca na unidade do UNIEURO no qual o aluno esteja 

matriculado e passará a integrar o acervo de consultas da instituição, em uma via impressa e 

encadernada, com capa dura azul e letras gravadas em dourado, inclusive na lombada. 

 

CAPÍTULO VI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 32º. O aluno que não entregar o Trabalho de Conclusão de Curso ou não se apresentar 

para a sua defesa oral, sem motivo justificado, será automaticamente reprovado, podendo 

apresentar novo Trabalho de Conclusão de Curso, somente no semestre letivo seguinte, de 

acordo com o calendário aprovado e a critério da Coordenação do Curso. 

Parágrafo único. O Colegiado de Curso fixará normas para o caso previsto neste artigo. 

 

Art. 33º. Os casos omissos e as interpretações deste regulamento devem ser resolvidos pelo 

Colegiado de Curso, com recurso, e em instância final, pelo Conselho Universitário-CONSU 

do UNIEURO. 

 

Art. 34º. Este regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo CONSU. 

 

 

 

 


