
MATRIZ CURRICULAR  
 

Curso:  ENGENHARIA CIVIL 

Graduação:  BACHARELADO 

Regime:  SERIADO ANUAL - NOTURNO 

Duração:  5 (CINCO) ANOS LETIVOS 

Integralização: A) TEMPO TOTAL - MÍNIMO   = 05 (CINCO) ANOS LETIVOS  
                                                             - MÁXIMO = 08 (OITO) ANOS LETIVOS 
 
                          B) TEMPO ÚTIL (Carga Horária) = 4.320 H/AULA (*) 

CURRÍCULO PLENO/2013 
 

1.ª SÉRIE 
 

CÓDIGO DISCIPLINAS TEOR PRAT CHA MODALIDADE 
DE OFERTA 

99-8980-02 INTRODUÇÃO À ENGENHARIA CIVIL 80 0 080  
99-8981-03 CÁLCULO I 120 0 120  
99-8982-03 FÍSICA I 80 40 120  
99-8983-03 GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR 120 0 120  
99-8985-02 QUÍMICA DOS MATERIAIS 40 40 080  
99-9270-02 LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS 80 0 080  
99-9472-03 GEOMETRIA DESCRITIVA E DESENHO TÉCNICO 0 120 120  
99-9473-02 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO I 40 40 080  

(**) ATIVIDADES COMPLEMENTARES 40 0 040   
Carga horária / Total anual 600 240 840   

 

2.ª SÉRIE 
 

CÓDIGO DISCIPLINAS TEOR PRAT CHA MODALIDADE 
DE OFERTA 

99-7267-02 ESTATÍSTICA 80 0 080  
99-7941-02 TEORIA ECONÔMICA 80 0 080  
99-8986-03 FÍSICA II 80 40 120  
99-8993-02 FENÔMENO DOS TRANSPORTES 40 40 080  
99-9299-02 COMPUTAÇÃO 0 80 080  
99-9475-03 GEOTECNIA 80 40 120  
99-9476-02 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO II 40 40 080  
99-9477-02 MECÂNICA DOS SÓLIDOS I 80 0 080  
99-9567-02 CÁLCULO II 80 0 080  

(**) ATIVIDADES COMPLEMENTARES 80 0 080  
Carga horária / Total anual 640 240 880   

 

3.ª SÉRIE 
 

CÓDIGO DISCIPLINAS TEOR PRAT CHA MODALIDADE 
DE OFERTA 

99-7627-02 CÁLCULO NUMÉRICO 80 0 080  
99-8988-02 TOPOGRAFIA 40 40 080  
99-8996-03 CONSTRUÇÃO CIVIL 80 40 120  
99-8997-02 ESTRUTURAS DE CONCRETO I 80 0 080  
99-8998-02 HIDRÁULICA 40 40 080  
99-9040-02 PROJETO ARQUITETÔNICO 0 80 080  
99-9478-03 FUNDAÇÕES E OBRAS EM TERRA 80 40 120  
99-9479-02 MECÂNICA DOS SÓLIDOS II 80 0 080  
99-9480-02 TEORIA DAS ESTRUTURAS I 80 0 080  

(**) ATIVIDADES COMPLEMENTARES 80 0 080  
Carga horária / Total anual 640 240 880   
 



4.ª SÉRIE 
 
CÓDIGO DISCIPLINAS TEOR PRAT CHA MODALIDADE 

DE OFERTA 
99-8999-02 HIDROLOGIA 40 40 080  
99-9033-02 ESTRUTURAS DE CONCRETO II 80 0 080  
99-9034-03 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PREVENÇÃO 

CONTRA INCÊNDIOS 80 40 120  
99-9035-02 SANEAMENTO 40 40 080  
99-9036-03 ESTRUTURAS DE AÇO E MADEIRA 80 40 120  
99-9038-02 ESTRADAS E TRANSPORTES 80 0 080  
99-9039-02 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS 40 40 080  
99-9481-02 TEORIA DAS ESTRUTURAS II 80 0 080  
99-9509-02 CUSTOS E PLANEJAMENTO DE OBRAS 80 0 080  

(**) ATIVIDADES COMPLEMENTARES 80 0 080  
Carga horária / Total anual 680 200 880   
 

5.ª SÉRIE (Semestralizada) 
 
CÓDIGO DISCIPLINAS TEOR PRAT CHA MODALIDADE 

DE OFERTA 
99-9044-04 PAVIMENTAÇÃO 40 40 080 1.º Semestre 
99-9482-02 CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS 40 0 040 1.º Semestre 
99-9483-02 ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO 40 0 040 1.º Semestre 
99-9484-02 ÉTICA PROFISSIONAL 40 0 040 1.º Semestre 
99-9485-02 METODOLOGIA DA PESQUISA 40 0 040 1.º Semestre 
99-9486-04 PONTES 80 0 080 1.º Semestre 
99-9510-02 ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS 80 0 080 1.º Semestre 
99-9566-02 CIÊNCIAS DO AMBIENTE 40 0 040 1.º Semestre 
99-9565-02 DIVERSIDADE CULTURAL E CIDADANIA 40 0 040 1.º Semestre 
99-9511-07 ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ENGENHARIA CIVIL                                        0 280 280 2.º Semestre 
99-9342-02 TRABALHO FINAL DE CURSO 80 0 080  

(**) ATIVIDADES COMPLEMENTARES 40 0 040  
Carga horária / Total anual 560 320 880  

              
(***)  DISCIPLINAS EM REGIME DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR – DREC 

 

CÓDIGO DISCIPLINAS TEOR PRAT CHA MODALIDADE       
DE OFERTA 

99-8959-01 LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS  40 0 040 Optativa 
99-9345-01 DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 40 0 040 Optativa 
99-9346-01 ECOLOGIA E BIODIVERSIDADE 40 0 040 Optativa 
99-9349-01 TECNOLOGIA E SOCIEDADE 40 0 040 Optativa 
99-9372-01 DIVERSIDADES ETNICO - RACIAIS 40 0 040 Optativa 

 
R E S U M O HORAS HORAS/AULA 

CONTEÚDOS CURRICULARES     3.067         3.680 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO                                                          (**)    233                280 
ATIVIDADES COMPLEMENTARES                        (**)    233               280          
TRABALHO FINAL DE CURSO                                                                    (**)    067              80 
CARGA HORÁRIA TOTAL                                                                (*)  3.600    (***)   4.320 
 
OBSERVAÇÕES: 

 (*)     A carga horária total do curso, estabelecida em horas, é convertida em h/a de 50 minutos. 
 

(**) A(s) carga(s) horária(s) destinada(s) ao(s) Estágio(s) Supervisionado(s), à(s) Atividade(s) 
Complementar(es) e ao Trabalho de Curso será(ão) cumprida(s) fora do horário de aula 
previsto para o funcionamento do curso mediante regulamento próprio aprovado e 
divulgado pelo Colegiado do Curso. 



 

(***) A carga horária total do curso poderá ser acrescida por até 03 (três) disciplinas optativas 
cursadas como Disciplinas de Enriquecimento Curricular - DREC, inclusive a disciplina de 
Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, atendendo as disposições do Decreto n.º 5.626, de 
22 de dezembro de 2005, que determina em seu capítulo II a inclusão de Libras como 
disciplina curricular optativa para os Cursos de Graduação - Bacharelado. Os alunos 
poderão cursá-la nos cursos de Licenciatura da UNIPAR que já a oferecem. 

 
                                             EMENTÁRIO DAS DISCIPLINAS                                                             

1.ª Série 
 

 
Disciplina: Introdução à Engenharia Civil 
 

Ementa: 

História da Engenharia Civil. A formação do engenheiro civil. As funções do engenheiro civil. 
Pesquisa tecnológica. Aspectos gerais de legislação profissional e de normatização técnica. 
Relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade. Características da sociedade multirracial 
brasileira. Efeitos da tecnologia sobre o equilíbrio ecológico, distribuição de renda, consumo e 
qualidade de vida. 

 

 
Disciplina: Cálculo I 
 
Ementa: 

Produtos notáveis; fatoração; divisão de polinômios; equações quadráticas; coeficiente angular; 
equação da reta; funções lineares, quadráticas, modulares, exponenciais, logarítmicas e 
aplicações. Limite e Continuidade. Derivadas. Integral. Métodos de Integração. 

 

 
Disciplina: Física I 
 
Ementa: 

Os conhecimentos dos fenômenos da natureza, das teorias físicas e da utilização de 
instrumentação são de grande importância para o conhecimento dos fenômenos físicos e 
tecnológicos. Assim propicia-se ao acadêmico uma visão conceitual da natureza e sua 
interligação com os processos tecnológicos e sua influência nas pesquisas. Ainda, pode avaliar a 
importância das medidas e erros presentes na pratica da Engenharia Civil. 

 

 
Disciplina: Geometria Analítica e Álgebra Linear 
 
Ementa: 

Retas e planos no espaço com coordenadas cartesianas. Equação de um lugar geométrico. Curvas 
no plano. Superfícies. Translação e Rotação de eixos. Equações lineares. Álgebra matricial. 
Espaços vetoriais. Autovalores e autovetores. 

 

 



 
Disciplina: Química dos Materiais 
 
Ementa: 

Importância e história dos materiais de construção. Madeira como material de construção. Tintas, 
vernizes, lacas e esmaltes. Solo cimento. Vidro. Cimento amianto. Plásticos e borrachas. Vidros. 
Metais em geral. Aços. Sustentabilidade dos materiais utilizados na construção civil. Utilização 
de materiais reciclados. Destino e redução de resíduos em obras. 

 

 
Disciplina: Leitura e Produção Textual 
 
Ementa: 

Texto: definição, oralidade e escrita. Os modos e os tipos textuais. O texto dissertativo. Os 
fatores da textualidade. Coerência, coesão e os meios linguísticos. Argumentação. Ambiguidade. 
Análise e produção de diferentes textos. Trabalho de temas atuais e voltados: ao impacto 
ambiental gerado pela construção civil, sustentabilidade, diversidade racial e cultural, 
movimento geopolíticos, diversidade sexual, direitos humanos, entre outros, que forneçam 
subsídios para o pleno desempenho do profissional em engenharia civil.  

 

 
Disciplina: Geometria Descritiva e Desenho Técnico 
 
Ementa: 

Projeções cilíndricas ortogonais. Leitura e representação dos elementos fundamentais, ponto, reta 
e plano, em épura (sistema Mongeano). Traços de Retas e Planos; interseções. Volumes de 
Sólidos: Princípios de Cavalieri, Sistemas descritivos, mudança de planos de projeção. Vistas 
ortográficas, cotagem, cortes e seções, vista auxiliar. Formatação do papel, escalas, linhas e 
Noções de métodos para representação de poliedros.Linguagem gráfica de projeto. Instrução de 
manuseio dos materiais de desenho técnico. Normas fundamentais, convenções, nomenclatura e 
texturas do desenho técnico. Representação do projeto arquitetônico na etapa de Projeto Legal 
(de Aprovação). Projeto de escadas e coberturas.   

 

 
Disciplina: Materiais de Construção I 
 
Ementa: 

Importância e história dos materiais de construção. Madeira como material de construção. Tintas, 
vernizes, lacas e esmaltes. Solo cimento. Vidro. Cimento amianto. Plásticos e borrachas. Vidros. 
Metais em geral. Aços. Sustentabilidade dos materiais utilizados na construção civil. Utilização 
de materiais reciclados. Destino e redução de resíduos em obras. 

 

2.ª Série 

 
Disciplina: Estatística 
 
Ementa: 



Estatística descritiva, construção de tabelas e gráficos estatísticos, distribuição de frequência, 
medidas de posição e dispersão, probabilidade, variáveis aleatórias, amostragem, teorias da 
estimação de parâmetros, testes de hipóteses, intervalo de confiança. Análise de Correlação e de 
Regressão. 

 

 
Disciplina: Teoria Econômica 
 
Ementa: 

Noções preliminares. Introdução geral aos problemas econômicos. Desigualdades 
socioeconômicas e grupos vulneráveis. A interação dos agentes econômicos. Fluxos de 
produção. Introdução à economia monetária. Introdução à microeconomia. Introdução à 
macroeconomia. Crescimento e desenvolvimento. Noções de comércio internacional. 
Paradigmas e desafios econômicos do mundo atual. Valor econômico de obras sustentáveis. 

 

 
Disciplina: Física II 
 
Ementa: 

Cargas e campos elétricos. Lei de Gauss. Potencial Elétrico. Capacitância. Corrente e 
Resistência. Circuitos. Campos Magnéticos. Campos magnéticos produzidos por correntes. 
Indução e indutância. Oscilações eletromagnética e corrente alternada. Equações de Maxwell. 
Ondas eletromagnéticas. Reflexão e refração da luz. Polarização. Interferência e difração da luz. 
Introdução à teoria da relatividade e teoria quântica. Atividades de laboratório envolvimento 
eletricidade, magnetismo, eletromagnetismo e óptica.  

 

 
Disciplina: Fenômenos dos Transportes 
 
Ementa: 

Conceitos e definições.  Fluídos estáticos.  Descrição de um fluído em movimento. Conservação 
de massa. Segunda lei de Newton do movimento. Conservação de energia. Tensões de 
cisalhamento no fluxo laminar. Análise de um elemento. Diferencial de fluído em fluxo laminar. 
Equações diferenciais de fluxo de fluído. Análise dimensional. Fluxo viscoso. Efeito de 
turbulência na transferência de momento. Fluxo em condutos fechados. Bombas. Conforto 
térmico. Conforto sonoro. Conforto acústico. 

 

 
Disciplina: Computação 
 
Ementa: 

 
Utilização do software CAD (Computer Aided Design - Desenho Auxiliado pelo Computador). 
 

 

 
Disciplina: Geotecnia 
 
Ementa: 



As ciências da Terra na Engenharia Civil. Geotecnica. Mineralogia.  Rochas. Formação dos 
solos. Águas subterrâneas. Movimentação de materiais. Deslizamento e escorregamento de solos 
e rochas. Geologia e mineralogia no Estado do Paraná. Geologia e o meio ambiente. Índices 
físicos. Plasticidade e consistência. Compacidade. Classificação. Compactação dos solos.  Índice 
de suporte Califórnia. Permeabilidade. Pressão dos solos. Compressibilidade. Adensamento. 
Percolação de água. Resistência ao cisalhamento dos solos. Obras civis na redução de impacto e 
desastres ambientais. Populações em áreas de risco de desastres ambientais. Fatores 
socioeconômicos relacionados. 

 

 
Disciplina: Materiais de Construção II 
 
Ementa: 

Materiais Cerâmicos. Materiais Betuminosos. Agregados. Aglomerantes. Concreto e Argamassa. 
Sustentabilidade dos materiais utilizados na construção civil. Utilização de materiais reciclados. 
Destino e redução de resíduos em obras. 

 

 
Disciplina: Mecânica dos Sólidos I 
 
Ementa: 

A disciplina proporcionara aos alunos de cursos de engenharia civil uma noção geral sobre o 
dimensionamento ou verificação de estruturas isostáticas, visando contribuir para que os mesmos 
possam desenvolver a habilidade de entender como estruturas deformáveis se comportam sob a 
ação de carregamentos e onde se localizam as áreas mais solicitadas das peças. Contribuirá para 
que os alunos possam ainda aplicar os conceitos na análise de situações cotidianas, 
incrementando sua capacidade de raciocinar em termos da mecânica das estruturas. 

 

 
Disciplina: Cálculo II 
 
Ementa: 

A presente disciplina justifica-se como componente curricular no Curso de Engenharia Civil, por 
proporcionar a compreensão sobre a importância da Matemática no curso e por ser pré-requisito 
em disciplinas específicas que necessitam usar cálculo. 

 

                                                               3.ª Série 

 
Disciplina: Cálculo Numérico 
 
Ementa: 

Introdução ao cálculo numérico. Análise de arredondamento em ponto flutuante. Equações não 
lineares. Sistemas lineares. Métodos exatos. Métodos Iterativos. Autovalores e autovetores. 
Método dos mínimos quadrados. Método de interpolação polinomial. Integração numérica. 
Solução numérica de equações diferenciais. Equações diferenciais parciais. 

 

 
Disciplina: Topografia 
 
Ementa: 



Topografia e suas aplicações. Educação ambiental construída com responsabilidade cidadã, na 
reciprocidade das relações dos seres humanos entre si e com a natureza. Sistemas de 
coordenadas. Planimetria: métodos de levantamentos. Levantamento expedito, levantamento 
regular. Desenhos de plantas topográficas. Conversão de escalas. Locação de obras. Altimetria. 
Métodos gerais de nivelamento. Taqueometria. Topologia. Curvas de nível. Emprego da carta 
topográfica. Noções de aerofotogrametria.Noções de GPS (Global Positioning System). 

 

 
Disciplina: Construção Civil 
 
Ementa: 

A construção de edificações, considerando a diversidade de produtos, requer do futuro 
profissional em Engenharia Civil o conhecimento de insumos, produtos e serviços disponíveis no 
mercado fornecedor específico deste seguimento, que exigem conhecimentos sobre recursos 
humanos, procedimentos executivos, equipamentos, fornecedores e desempenho de produtos. O 
objetivo da disciplina é preparar o aluno para execução de obras de construção civil. 

 

 
Disciplina: Estruturas de Concreto I 
 
Ementa: 

A disciplina proporcionara aos alunos de cursos de engenharia civil uma noção geral e 
capacitação nos fundamentos de projetos estruturais em concreto armado, levando o aluno a 
compreender os materiais que compõe o concreto armado e suas características particulares, bem 
como o estudo de elementos estruturais de concreto armado, solicitados por diferentes tipos de 
esforços. A disciplina também engloba o levantamento de cargas provenientes de diferentes tipos 
de ações, possibilitando assim um pré-dimensionamento das estruturas. 

 

 
Disciplina: Hidráulica 
 
Ementa: 

A disciplina fornecerá ao aluno atributos para desenvolvimento de projetos de instalações 
hidráulico-sanitários no que tange princípios básicos de escoamento para condutos forçados, ou 
seja, condutos sobre pressão. A disciplina também proporcionará fundamentos básicos para o 
dimensionamento de obras hidráulicas a céu aberto, como: canais, vertedores etc., pelo fato de 
englobar o estudo de escoamento dos condutos livres. Logo, o conteúdo abordado dará subsídios 
para a elaboração das instalações prediais, necessários para formação adequada, do Engenheiro 
Civil.   

 

 
Disciplina: Projeto Arquitetônico 
 
Ementa: 

Temas urbanos afetados pelas construções.  Análise da parcela de solo urbano destinada à 
edificação sob os aspectos de: entorno, microclima, legislação, composição formal, entre outros. 
Projetos sustentáveis e/ou ambientalmente corretos. Estudos de casos de projetos sustentáveis. 
Elaboração de uma proposta formal capaz de sintetizar todos os temas abordados, em linguagem 
gráfica. 

 



 
Disciplina: Fundações e Obras em Terra 
 
Ementa: 

Sondagens para fins de fundações de estruturas. Critérios para seleção e escolha do tipo de 
fundação. Fundações rasas e profundas. Capacidade de suporte e previsão de recalques. Provas 
de carga em fundações. Estabilidade de taludes. Estruturas de arrimo. Barragens de terra e 
enrocamento. Previsão curva carga x recalque. Escavações. Escoramento de escavações. Obras 
de contenções. Reforço de fundações. 

 

 
Disciplina: Mecânica dos Sólidos II 
 
Ementa: 

Conceitos fundamentais. Tração e compressão entre os limites elásticos. Cisalhamento puro. 
Módulo de elasticidade transversal. Análise preliminar das tensões na flexão pura. Trabalho de 
deformação. Barras submetidas a carregamento transversal.  Análise das tensões e deformações. 
Dimensionamento de vigas. Cálculo de deformação de vigas por integração. Cálculo de 
deformação de vigas pelo diagrama dos momentos fletores. Flambagem. Métodos de energia. 

 

 
Disciplina: Teoria das Estruturas I 
 
Ementa: 

Morfologia das estruturas. Grau de hiperestaticidade. Linha de influências e trem-tipo.  Cálculo 
de deslocamento em estruturas isostáticas. Treliças espaciais. Pórticos planos e espaciais. 
Grelhas. Viga balcão. Arcos. 

 

                                                               4.ª Série 

 
Disciplina: Hidrologia 
 
Ementa: 

Conceitos básicos. A importância da água na sustentabilidade da atividade humana. Importância 
e aplicação da hidrologia. O ciclo hidrológico. Caracterização física das bacias hidrográficas. 
Precipitação.  Infiltração. Evaporação e evapotranspiração. Hidrograma unitário. Métodos de 
estimação de vazão para pequenas bacias. Regularização de vazões. Propagação de enchentes em 
canais. Micro e macro drenagem. Métodos estatísticos para previsão e controle de enchentes. 
Estudos hidrológicos dos desastres ambientais. Captação de água e manutenção de mananciais e 
recursos hídricos. Poluição das águas superficiais. Legislação de questões socioambientais na 
esfera individual e pública. 

 

 
Disciplina: Estruturas de Concreto II 
 
Ementa: 

Flexão composta: flexão com compressão reta e oblíqua e flexão com tração. Pilares curtos e 
esbeltos. Noções de instabilidade. Lajes: maciças nervuradas e cogumelo. Punção. 

 

 



 
Disciplina: Instalações Hidrossanitárias e Prevenção de Incêndios 
 
Ementa: 

Instalações prediais de água fria, água quente, esgoto sanitário e águas pluviais. Instalações 
prediais contraincêndio.  Instalações prediais de GLP (gás liquefeito de petróleo). Instalações 
prediais de proteção contra descargas atmosféricas. Iluminação de emergência. 

 

 
Disciplina: Saneamento 
 
Ementa: 

Conceitos introdutórios.  Sistemas de abastecimento de água.  Elaboração de projetos. Estimativa 
de população. Previsão de consumo. Captação de águas superficiais. Adução de água. 
Reservatórios de distribuição. Redes de distribuição. Captação de águas subterrâneas. 
Tratamento de águas de abastecimento.  Sistemas de esgotos sanitários. Rede de esgoto pluvial. 
Resíduos sólidos. Impacto ambiental dos resíduos. Tratamento de esgotos e efluentes. 
Oportunidades geradas pelo tratamento de esgotos. Legislação de questões socioambientais na 
esfera individual e pública. 

 

 
Disciplina: Estruturas de Aço e Madeira 
 
Ementa: 

A disciplina proporcionará aos alunos do curso de Engenharia Civil uma noção geral e 
capacitação nos fundamentos de projetos estruturais em aço e madeira, levando o aluno a 
compreender estes materiais quanto as suas propriedades físicas e mecânicas, bem como o estudo 
de elementos solicitados por diferentes tipos de esforços. O dimensionamento de vigas e pilares, 
em madeira e aço, e das ligações destes elementos também fazem parte desta disciplina. A 
disciplina também engloba o estudo de cargas provenientes do vento em edificações, o que 
possibilita um pré-dimensionamento e posterior dimensionamento adequado das estruturas 
sujeitas a essa ação. 

 
 
Disciplina: Estradas e Transportes 
 
Ementa: 

Meios de transporte.  Influência socioeconômica dos transportes. Apresentação dos modais e 
multimodais de transportes.  Intermodalidade de transportes. Noções de planejamento dos 
transportes. Estudos de tráfego. Projeto geométrico de estradas (rodovia). Traçado horizontal, 
traçado vertical, seções transversais, cálculo de volumes e distância média de transporte. 
Introdução ao projeto de traçados de ferrovias. Hidrovias e Portos. Construções de estradas e o 
impacto ambiental. Impacto da estrada na distribuição demográfica e socioeconômica. Estradas 
em áreas de conservação ambiental e de demarcação. 

 

 
Disciplina: Instalações Elétricas Prediais 
 
Ementa: 



Noções sobre sistemas elétricos de potência.  Instalações elétricas de baixa tensão. Projeto 
telefônico e de lógica. Projeto de TV. Elaboração de um projeto elétrico residencial, com todas 
as partes pertinentes ao mesmo. 

 

 
Disciplina: Teoria das Estruturas II 
 
Ementa: 

Cálculo de estruturas hiperestáticas pelos métodos das forças. Processo das equações dos três 
momentos. Método dos deslocamentos (ou deformações) e processo de Cross. 

 

 
Disciplina: Custos e Planejamento de Obras 
 
Ementa: 

Gerência de projetos: conceitos básicos. Gerenciamento dos custos: orçamentação. 
Gerenciamento do tempo: PERT/CPM. Gerenciamento de recursos: alocação e nivelamento. 
Gerenciamento da relação tempo-custo: PERT/CPM – CUSTO. Controle e Análise de 
desempenho: sistema de controle, cronogramas, curvas de desenvolvimento. Gerenciamento 
informatizado de projetos e obras. Custo de obras sustentáveis. Valorização de obras 
sustentáveis. Custo da sustentabilidade e compromisso social do controle dos custos. Ética nas 
relações socioeconômicas. 

 

                                                                  5.ª Série 

 
Disciplina: Pavimentação 
 
Ementa: 

Pavimentação.  Terminologia.  Modalidade dos Pavimentos.  Estudo das cargas rodoviárias. 
Estudos Geotécnicos para Pavimentação.   Comportamento dos materiais empregados na 
pavimentação.  Estudo dos materiais asfálticos.  Dimensionamento de Pavimentos. Pavimentos 
ecológicos. 

 

 
Disciplina: Construções Sustentáveis 
 
Ementa: 

Introdução ao conceito de Sustentabilidade e de Edificações Sustentáveis. Métodos de avaliação 
da sustentabilidade de Edificações. O impacto da construção de edificações no Meio Ambiente. 
A importância da produção dos Projetos de Arquitetura, Estruturas, Instalações Elétricas, Esgoto, 
Hidráulica e Instalações Especiais e suas iterações objetivando a sustentabilidade. A importância 
das Especificações de Materiais e Equipamentos para a Sustentabilidade. Processos Construtivos, 
visando obter uma Edificação Sustentável. Eficiência Energética e o uso de Fontes Alternativas 
de Energia. Aproveitamento da água da chuva e reuso de águas servidas. 

 
 
Disciplina: Engenharia de Segurança do Trabalho 
 
Ementa: 



Introdução à engenharia de segurança do trabalho. Conceito de segurança do trabalho e demais 
conceitos fundamentais. Riscos ambientais de acidentes de trabalho. Causas e consequências 
dos acidentes de trabalho. Normas regulamentadoras da CLT relativas à segurança e medicina 
do trabalho. Medidas de proteção coletiva, proteção de máquina. Risco de choque elétrico. 
Equipamentos de proteção individual e coletivo. Proteção e combate a incêndios. Atividades 
insalubres e perigosas. Responsabilidade civil e criminal dos acidentes do trabalho. Noções de 
primeiros socorros em acidentes de trabalho. Responsabilidade social com a manutenção da 
vida e da saúde dos trabalhadores. Efeito socioeconômico regional de obras civis. 

 

 
Disciplina: Ética Profissional 
 
Ementa: 

Legislação profissional; atribuições profissionais; código de defesa do consumidor; código de 
ética profissional; responsabilidade técnica; propriedade intelectual; ética em todas as dimensões; 
políticas de habitação. Ética nas práticas sociais e relações de produção e de consumo. Justiça 
econômica, equidade social, étnica, racial e de opção sexual e diálogo para a convivência social. 

 

 
Disciplina: Metodologia da Pesquisa 
 
Ementa 

História e epistemologia das ciências; a pesquisa científica no universo acadêmico e seus 
diferentes tipos; formas básicas de interpretação, elaboração e apresentação de textos científicos; 
fases da pesquisa científica. 

 

 
Disciplina: Pontes 
 
Ementa: 

Conceitos Básicos, Evolução Histórica das Pontes, Principais Sistemas Estruturais e 
Construtivos. Elementos para Elaboração de Projeto de Pontes. Projeto da Superestrutura de 
Pontes de Concreto Armado com Vigas Retas. Projeto de Pontes com Laje Maciça e de Galerias. 
Esforços na Meso e Infraestrutura, Aparelhos de Apoio. 

 

 
Disciplina: Engenharia de Avaliações e Perícias 
 
Ementa: 

A Engenharia de Avaliações; Homogeneização de Valores; Fontes de Informação para o 
Avaliador; Depreciação de Bens; Tipos de Avaliações; Planta Genérica da Valores de Imóveis; 
Técnica de Elaboração de Laudos; Avaliações em ações judiciais; Perícias de Engenharia; 
Normas Brasileiras de Avaliação e Perícias. 

 

 
Disciplina: Ciências do Ambiente 
 
Ementa: 

Ecossistemas e ciclos biogeoquímicos. Noções de direito e legislação ambiental. Efeitos da 
poluição e contaminação no meio ambiente e na saúde pública. Educação ambiental e 
desempenho profissional.  



 
 
Disciplina: Diversidade Cultural e Cidadania 
 
Ementa: 

O conceito de cultura. Multiculturalismo, diversidade e xenofobia. Etnocentrismo. Preconceito. 
Racismo. Relações étnico-raciais. Aspectos da cultura afro-brasileira e indígena. Características 
da sociedade multirracial brasileira. Desigualdades raciais e Educação Étnico-racial. O direito da 
maioria e o direito das minorias; direitos coletivos e direitos individuais; discriminação racial; 
direitos sexuais e reprodutivos; a discriminação com base no gênero e os direitos dos povos 
indígenas. A Constituição brasileira de 1988: uma Constituição cidadã e os direitos humanos. A 
redefinição da cidadania no Brasil. A dignidade da pessoa humana, a isonomia, a liberdade de 
manifestação religiosa, de opinião e de orientação, O meio ambiente e sustentabilidade como 
direitos humanos. 

 

 
Disciplina: Estágio Supervisionado em Engenharia Civil 
 
Ementa: 

O Estágio consiste em um trabalho que o aluno de Engenharia Civil deve executar numa 
empresa, atuando em atividades relacionadas à engenharia civil, sob a orientação de um 
professor da referida área. No estágio serão enfocadas as questões de sustentabilidade e de 
responsabilidade ambiental e social do profissional valorizando as diferenças humanas 
fortalecendo assim a cidadania e os direitos humanos. 

 

 
Disciplina: Trabalho Final de Curso  
 
Ementa: 

Consiste em um trabalho dentro da área de formação que o acadêmicos de Engenharia Civil 
deverá realizar, sob orientação de um professor do Curso. O trabalho pode ser um experimento, 
uma pesquisa bibliográfica ou desenvolvimento de projetos. No TCC serão enfocadas as 
questões de sustentabilidade e de responsabilidade ambiental e social do profissional valorizando 
as diferenças humanas fortalecendo assim a cidadania e os direitos humanos e reconhecendo 
oportunidades dentro da equidade social e na exploração sustentável dos recursos naturais. 

 

                DISCIPLINAS EM REGIME DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 
 

 
Disciplina: Língua Brasileira de Sinais 
 
Ementa: 

Língua brasileira de sinais - LIBRAS – a língua da modalidade visual e gestual da comunidade 
surda. Abrangência visual baseada em regras gramaticais da língua de sinais e da cultura surda. 

 

 
Disciplina: Direitos Humanos e Cidadania 
 
Ementa: 



O direito da maioria e o direito das minorias; direitos coletivos e direitos individuais; 
discriminação racial; direitos sexuais e reprodutivos; a discriminação com base no gênero; 
direitos dos povos indígenas. A Constituição brasileira de 1988: uma Constituição cidadã e os 
tratados internacionais de proteção dos direitos humanos. O sistema internacional de proteção 
dos direitos humanos e a redefinição da cidadania no Brasil. 

 

 
Disciplina: Ecologia e Biodiversidade 
 
Ementa: 

Estudo das condições e fatores ambientais limitantes. Estrutura, organização e dinâmica de 
populações, comunidades e ecossistemas. Adaptações e relações. Efeitos da tecnologia sobre o 
equilíbrio ecológico. Preservação, conservação e manejo da biodiversidade. 

 

 
Disciplina: Tecnologia e Sociedade 
 
Ementa: 

Tecnologia e Sociedade. Inclusão e exclusão digital. Transição da Informação. Cenários e 
Tecnologias da Informação. Revolução do conhecimento. Perspectivas das tecnologias da 
informação. Direito Digital. Software Livre. Estudo de caso e apresentação de seminário. 

 

 
Disciplina: Diversidades Étnico-Raciais 
 
Ementa: 

O conceito de cultura. Cultura e diversidade. Etnocentrismo. Preconceito. Racismo. Relações 
étnico-raciais. Aspectos da cultura afro-brasileira e indígena. Características da sociedade 
multirracial brasileira. Desigualdades raciais e Educação Étnico-racial. 

 


