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INTRODUÇÃO 

 

O Curso de Graduação em Engenharia Civil (CGEC) consolida-se mediante a 

utilização das políticas institucionais aprovadas no âmbito do Plano de 

Desenvolvimento Institucional da Estácio Brasília. O Plano de Desenvolvimento 

Institucional relaciona, a cada uma das políticas e diretrizes institucionais, ações 

estratégicas implantadas num determinado horizonte temporal, para o 

cumprimento dessas políticas institucionais. A instituição implantou todas as 

práticas previstas para a graduação na modalidade presencial de forma coerente 

com as políticas constantes dos documentos oficiais – Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI), Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e Projeto Pedagógico 

do Curso (PPC). 

 

As políticas institucionais para a graduação são operacionalizadas mediante 

integração do ensino com a pesquisa/iniciação científica e a extensão, 

objetivando formação de qualidade acadêmica e profissional. 

 

A Estácio Brasília cultiva e promove, portanto, uma prática calcada em princípios 

éticos que possibilitem: a construção do conhecimento técnico-científico; o 

aperfeiçoamento cultural; o desenvolvimento de um pensamento reflexivo, crítico 

e responsável, que impulsione a transformação sócio-político-econômica da 

sociedade, socializando o saber e a coleta do saber não científico elaborado pela 

comunidade para, estruturando-o em bases científicas, restituí-lo a sua origem; 

o desenvolvimento curricular contextualizado e circunstanciado; e a busca 

permanente da unidade teoria e prática, o que exige a cooperação de professores 

e alunos em atividades de pesquisa/iniciação científica, prática e iniciação 

científica. 

 

A Política Institucional de Pesquisa/Iniciação científica nas diversas áreas do 

conhecimento desenvolve como função indissociável do ensino e da extensão. 

Seguindo esse fundamento realiza anualmente a Semana de Iniciação Científica, 

promovendo debates como forma de incentivar a iniciação científica para 

produção do conhecimento e contribuir para formação de novos pesquisadores. 

 

As atividades de extensão se configuram como uma forma de intervenção que 

favorece uma visão abrangente e integradora da sociedade, constituindo-se em 

período privilegiado no processo de formação profissional; suas ações se voltam 

para o atendimento de demandas sociais colhidas na observação da realidade 

próxima, contribuindo significativamente na produção do conhecimento. 
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As prioridades de ações de responsabilidade para com a sociedade fazem com 

que a Estácio Brasília cumpra a sua função social e se torne uma estrutura 

fundamental para melhoria na qualidade de vida no contexto local, regional e 

nacional. A gestão da Instituição de Ensino Superior (IES), articulada à gestão 

do curso, segue as políticas estabelecidas nos documentos oficiais, destacando-

se Regimento Interno, PDI, PPI e PPC. Documentos estes que servem de base 

para as políticas de gestão implantadas no CGEC da Instituição. Reuniões serão 

realizadas com a Direção e Coordenação para discutir todos os assuntos de 

interesse do curso. 

 

O Conselho Superior Universitário (CONSUNI), órgão máximo de natureza 

normativa, consultiva e deliberativa em matéria administrativa, didático-científica 

e disciplinar, conta com representação dos Coordenadores de Curso. Assim, 

assuntos de interesse do curso tratados pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

e pelo Colegiado do Curso, são, quando necessários, encaminhados à Direção, e 

ao CONSUNI para decisão. 

 

O Projeto Pedagógico de Curso discute questões relacionadas à ética profissional, 

social e política no curso, além de apontar oportunidades de melhoria. No CGEC, 

as atividades de pesquisa/iniciação científica estão voltadas para intervenção em 

demandas apresentadas na sociedade na qual a Instituição está inserida. 
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1. CARACTERÍSTICAS DA INSTITUIÇÃO 

1.1. A HISTÓRIA DA IES: sua criação e trajetória 

 

O Centro Universitário Estácio de Brasília - ESTÁCIO BRASÍLIA, antiga Faculdade 

de Ciências Sociais e Tecnológicas, entidade denominada FACITEC, é uma 

instituição particular de ensino superior, credenciada pela Portaria MEC 292, de 

15.02.2001, DOU Nº 35-E, de 19.02.2001, Seção 1, mantida pelo Instituto de 

Ensino Superior Social e Tecnológico (IESST), com fins lucrativos, com Estatuto 

Registrado sob nº PJ 1.370, do Livro ALE, em 23.11.2001, microfilmado sob nº 

381.744, do Cartório do Núcleo Bandeirante do 1º Ofício de Notas, Registro Civil 

e Protestos, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas, Avenida Central, Área 

Especial 12, Bloco K, Núcleo Bandeirante - DF, CNPJ sob nº 03.316.456/0001-53, 

e tem como finalidade precípua disseminar por todos os meios, o ensino, a 

pesquisa e a extensão.  

 

Em 1999, surge a decisão de criar a Faculdade de Ciências Sociais e Tecnológicas 

(FACITEC) que partiu de um sonho do empreendedor Hélio Palazzo, empenhado 

no desenvolvimento de um projeto de educação superior de qualidade. Com o 

mesmo empreendedorismo e ousadia do personagem histórico, em pouco mais 

de 5 anos de existência, a FACITEC já se consolidava como uma das IES que 

mais crescia em base de alunos e qualidade no DF.  

 

Em 2001, a FACITEC iniciou suas atividades com os cursos de Administração com 

habilitação em Marketing e Administração com habilitação em Análise de 

Sistemas Gerencias, em dezembro do mesmo ano foi autorizado o funcionamento 

dos cursos de Comunicação Social com habilitação em Jornalismo e Comunicação 

Social com habilitação em Publicidade e Propaganda.  

 

No ano de 2002, foi autorizado o funcionamento do Curso de Bacharelado em 

Sistemas de Informação. 

Em 2004, a FACITEC obteve aprovação dos cursos Normal Superior, Turismo e 

Direito sendo o carro chefe para grandes mudanças e conquistas da instituição, 

além é claro do primeiro Reconhecimento dos cursos de Administração, com 

habilitação em Marketing, e Administração, com habilitação em Análise de 

Sistemas Gerencias, ambos sendo aprovado com nota 5. Apesar da pouca idade 

a FACITEC neste período já se destacava pela qualidade dos seus serviços 

prestados à população.  

 

No ano de 2005, atendendo a um anseio da comunidade interna e da população 

de Taguatinga, o Conselho Superior da IES decide por unanimidade promover a 

mudança de endereço da Faculdade para um novo local considerado mais 
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apropriado para o desenvolvimento de suas atividades, e instala-se no CSG 09, 

lote 11, 12, 15 e 16 Taguatinga Sul. Ainda em 2005, dá-se início às atividades 

dos cursos de pós-graduação lato sensu, com os cursos de Docência do Ensino 

Superior, sendo a primeira turma voltada para o aprimoramento e nivelamento 

do seu corpo docente, e com o curso de Gestão Educacional destinado ao Corpo 

Gestor e Coordenadores da IES.  

 

Em 2006, houve a mudança no curso de Normal Superior, antes voltado à 

formação de professores para a educação infantil e das primeiras séries do ensino 

fundamental, ganhando a opção de se transformar em curso de Pedagogia para 

se adaptar à formação completa desses profissionais.  

 

No ano de 2007, como outro marco em sua história a FACITEC teve autorização 

para funcionamento de mais cinco novos cursos - Bacharelado em Ciências 

Contábeis, Licenciatura em Matemática, CST em Redes de Computadores, CST 

em Sistemas para Internet e CST em Gestão do Turismo. Destaca-se que estes 

três cursos Tecnológicos foram os primeiros a serem implantados na IES. Em 

2008, a IES obteve a autorização para o Curso de Engenharia de Produção, o 

primeiro a ser implantado na Região.  

 

O ano de 2009 foi marcado pela publicação das portarias de reconhecimento dos 

cursos de Direito e Pedagogia. Já 2011 foi marcado pelas publicações de 

reconhecimento dos cursos de Matemática e Ciências Contábeis. E o curso de 

CST em Redes de Computadores teve sua portaria de reconhecimento publicada 

em 2012, como marco deste ano.  

 

O ano de 2013 foi, para a nossa comunidade interna, um ano de grandes 

mudanças e conquistas, em decorrência ao trabalho desenvolvido pelos 

colaboradores da FACITEC e ainda pelo desempenho positivo dos nossos alunos 

egressos no mundo do trabalho e a projeção nacional da FACITEC. O ano 

culminou com a incorporação da FACITEC ao GRUPO ESTÁCIO. 

 

Ainda em 2013, foram aprovados cinco cursos na área da tecnologia sendo 

Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos, Tecnólogo em Marketing, 

Tecnólogo em Processos Gerenciais, Tecnólogo em Logística e Tecnólogo em 

Gestão Financeira. Neste ano ainda fomos agraciados pela nota 4 atribuída em 

nosso Índice Geral de Cursos (IGC), nota atribuída pelo MEC/INEP, destaque do 

ranking do Índice Geral de Cursos (IGC) publicado pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).  
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A IES foi recredenciada, também em 2013, por 5 anos, por meio da Portaria 533 

de 12/06/2013, publicada no DOU 113 de 14/06/2013, tendo obtido conceito 4 

na avaliação.  

 

Em 2014, mais um ano de conquistas, com a autorização dos cursos de 

Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Serviço Social, 

Farmácia, Enfermagem, Fisioterapia, Bacharelado em Educação Física, 

Licenciatura em Educação e Física, além da adesão ao PRONATEC, iniciando com 

os cursos de Redes de Computadores, Logística e Informática, com a captação 

de 467 alunos distribuídos nos três cursos. 

 

No dia 27 de julho de 2014, foi publicada a Portaria de credenciamento do Centro 

Universitário FACITEC - Portaria MEC nº 545 de 27/06/2014, publicada no DOU 

nº 122 de 30/06/2014. Com o título, a Instituição ganha autonomia para ampliar 

a oferta de vagas e criar ou extinguir cursos, como os de graduação e projetos 

de extensão. Além disso, o status demonstra que a qualidade da Instituição foi 

comprovada pelo MEC. 

 

O ano de 2015 inicia com mais uma grande conquista: é publicado no D.O.U. o 

aditamento ao ato de credenciamento, com a alteração de denominação da IES 

que passa para Centro Universitário ESTÁCIO BRASÍLIA - ESTÁCIO BRASÍLIA - 

Portaria MEC nº 96 de 30/01/2015, publicada no DOU nº 22 de 02/02/2015. 

Ainda em 2015, a instituição amplia seu portfólio de ofertas, com a criação do 

Campus Asa Sul, localizado na Avenida L2 Sul, SGAS 604, Conjunto C, Lotes 

25/26, s/nº, Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70.200-640, com portfólio inicial dos 

seguintes cursos: Graduação em Administração, Ciências Contábeis, Direito 

(extensão do Curso de Direito de Taguatinga, com remanejamento de vagas), 

Engenharia Civil e Engenharia de Produção. 

 

O ano de 2016 foi marcado pela autorização dos cursos de CST em Gestão Pública 

(Campus Asa Sul), e Ciência da Computação e Nutrição para o Campus 

Taguatinga. Já o ano de 2017 é marcado pela renovação e ampliação do portfólio 

de Cursos de Pós-Graduação, com o lançamento de cursos em diversas áreas. 

  

O ano de 2018 foi marcado pelo lançamento de novos cursos no Campus 

Taguatinga, com destaque para Psicologia (sem previsão de visita), Odontologia 

(Portaria de Autorização nº 428 de 10 de setembro de 2019, com conceito 4, em 

fase de avaliação pelo MEC). O ano de 2019 é marcado pelo início da oferta dos 

cursos CSTs de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Radiologia, ambos no 

Campus Taguatinga.  
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Com relação ao Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), que 

integra o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), dentre 

os indicadores de qualidade do ensino superior, destaca-se o resultado dos ciclos 

2013-2017, no qual o Índice Geral de Cursos da Estácio Brasília (IGC) é 4, com 

um IGC Contínuo de 2,9489. Com a divulgação do resultado do ENADE 2018, a 

Estácio Brasília está com IGC 4, e IGC Contínuo de 2,9489. 

 

O gráfico abaixo mostra a evolução do IGC da ESTÁCIO BRASÍLIA desde 2014: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 2019, além do preenchimento do Formulário Eletrônico para o recebimento 

da visita in loco de avaliação para o seu Recredenciamento, a IES protocolou seu 

pedido de credenciamento para o Ensino a Distância (Processo Nº 201904735), 

objetivando sua expansão nacional. 

 

1.2. MISSÃO INSTITUCIONAL 

 

A missão da ESTÁCIO BRASÍLIA está articulada à sua área de atuação, por meio 

da oferta de cursos de graduação, pós-graduação e extensão, no Distrito Federal, 

no Plano-Piloto em geral, na Região Administrativa III, Taguatinga, na Unidade 

Federativa do Distrito Federal, conforme a seguir: 

 

“Educar para Transformar: Promover o ensino, a pesquisa e a 

extensão, formando profissionais críticos, éticos e qualificados, com um ensino 

teórico e prático de qualidade, para transformar a sociedade de forma 

sustentável, visando ao desenvolvimento da Região Administrativa III, 

Taguatinga, na Unidade Federativa do Distrito Federal”. 

 

1.3. VISÃO 
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Visão para 2020 é ser reconhecida como a melhor opção em Educação Superior 

para alunos, colaboradores e acionistas. 

 

1.4. VALORES 

 

- Foco no aluno: o aluno é a nossa razão de ser. 

- Gente e Meritocracia: valorizamos nossa gente através da meritocracia.  

- Inovação: devemos criar e ousar sempre. 

- Simplicidade: devemos ser simples para sermos ágeis e austeros. 

- Resultado: perseguimos resultados extraordinários com paixão e método, 

agindo sempre como “donos”. 

- Ética: não toleramos desvios de conduta. 

- Excelência: perseguimos a excelência na prestação de serviços dentro e fora da 

sala de aula. 

- Hospitalidade: tratamos as pessoas como gostamos de ser tratados. 

 

2. CONTEXTO REGIONAL E LOCAL 

 

Dentre as cinco regiões do Brasil definidas pelo IBGE em 1969, a Região Centro-

Oeste é a segunda maior em extensão territorial, possuindo uma área 

aproximadamente de 1.612.000 km², o que corresponde a 18,86 % do território 

nacional e uma população de cerca de 15.660.988 de habitantes (2016). É 

constituída por três estados: Goiás (GO) – Goiânia, Mato Grosso (MT) – Cuiabá, 

Mato Grosso do Sul (MS) – Campo Grande e Distrito Federal (DF) – Brasília, onde 

se localiza a capital do país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localização geográfica da Região Centro-Oeste 
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Das regiões brasileiras, o Centro-Oeste é o território mais interiorano do país, 

não possuindo litoral, porém é o único que faz limite com todas as outras regiões, 

Norte, Nordeste, Sul e Sudeste, ao mesmo tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limites entre os estados do Brasil com enfoque a Região Centro-Oeste 

 

O clima da Região Centro-Oeste é caracterizado pela predominância do tipo 

tropical úmido na maior parte dessa região, ocupando uma larga extensão de 

Goiás e do Mato Grosso com frequentes chuvas de verão. 

 

Há duas estações bem definidas senda elas inverno seco e verão quente e 

chuvoso, onde a temperatura média é de 22°C, porém, durante o verão podem 

atingir temperaturas de até 40°C. Em função do tempo seco na maior parte do 

ano, a amplitude térmica é acentuada, ou seja, durante o dia há uma grande 

diferença entre a menor e a maior temperatura. 

 

O norte de Mato Grosso, ocupado pela Amazônia, é abrangido pelo clima 

equatorial, apresentando os maiores índices pluviométricos do Centro-Oeste, que 

pode chegar a mais de 2.500 milímetros anuais. O restante da região possui clima 

tropical, com precipitações médias inferiores, entre 1.000 e 1.500 milímetros por 

ano. 

 

O clima predominantemente é tropical sazonal, com uma estação chuvosa e 

quente (verão), normalmente compreendida entre outubro e março e outra fria 

e seca (inverno), compreendida entre abril e setembro. Os índices de umidade 

giram em torno de 25% no inverno e 68% no verão, o que culmina em um clima 

típico do cerrado. 

 

A temperatura média é muito agradável, na maior parte do ano, com variações 

que vão de 13 até 27°C, constituindo uma temperatura média anual que gira em 
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torno de 20°C. A média das precipitações anuais ficam entre 1.200 e 1.800 

milímetros. 

 

No Estado de Goiás o clima predominante pode ser classificado como quente e 

sub-úmido, contudo a noroeste e a sudoeste desse Estado pode-se notar algumas 

peculiaridades onde na região noroeste tem-se uma faixa em que o clima pode 

ser classificado como quente e úmido enquanto no sudoeste a temperatura é 

menos elevada e de clima úmido. 

 

A maior parte da vegetação da região é ocupada vegetação pelo cerrado, nos 

planaltos, mas é possível observar vegetações diversas como complexas, no 

Pantanal e floresta localizada no norte do Mato Grosso. 

 

Apesar do Cerrado ser conhecido pelas suas árvores de troncos e galhos 

retorcidos, com uma vegetação espaçada, sua paisagem é bastante diversificada, 

com áreas de campo sujo e limpo com poucas árvores e áreas mais densas, como 

no caso dos cerradões. 

 

Nos locais que há mais árvores que arbustos a vegetação é conhecida como 

cerradão, e no cerrado, propriamente dito, há menos arbustos e árvores, entre 

os quais se espalha uma formação contínua de gramíneas semelhante a savanas. 

O cerrado possui espécies típicas como o ipê, o pau serra, a lixeira e o pequi, 

cujo fruto é amplamente consumido na região.  

 

A região do Pantanal, sempre alagável durante as chuvas de verão, possui uma 

vegetação típica e muito variada, denominada Complexo do Pantanal onde 

manifestam-se quase todas as variedades vegetais do Brasil como florestas, 

campos e até mesmo a caatinga. 

 

O Parque Nacional do Pantanal Mato-Grossense, criado em 1981, tem 95% de 

seus 1.350 km² em áreas alagáveis. Localizado no Complexo do Pantanal, o 

parque abriga paisagens de campos e florestas. Outros parques da região: 

Chapada dos Guimarães em Mato Grosso, Chapada dos Veadeiros e Emas em 

Goiás, e Serra da Bodoquena em Mato Grosso do Sul. 

 

O Centro-Oeste é ocupado em grande parte pelo Planalto Central, e pode chegar 

a atingir altitudes superiores a 1 mil metros, sendo ele composto por três áreas 

características: Planalto Central, que corresponde as chapadas e serras; Planalto 

Meridional, que se estende aos estados de Goiás e Mato Grosso do Sul e a Planície 

do Pantanal que é uma planície inundável, depressiva, situada no sul de Mato 

Grosso e noroeste de Mato Grosso do Sul. 
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Todo o estado de Goiás e Distrito Federal recebem o nome local de Planalto 

Goiano, seguindo para a planície do Araguaia e ao sul até o Planalto Sedimentar 

da Bacia do Rio Paraná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição dos Planaltos da Região Centro-Oeste 

 

É formado por terrenos antigos e fortemente aplainados pela erosão, que deu 

origem a grandes chapadas, como a dos Parecis, dos Guimarães e dos Veadeiros. 

 

A parte oeste do Mato Grosso do Sul e sudeste do Mato Grosso é ocupada pela 

depressão do pantanal Mato-Grossense, cortada pelo rio Paraguai, cujas cheias 

inundam a depressão. O Planalto Meridional se estende nos estados de Mato 

Grosso do Sul e Goiás, apresentando um solo fértil formado pela terra roxa. 

 

A região Centro-Oeste é banhada por vários rios que fazem parte da Bacia 

Amazônica, da Bacia do Paraná e da Bacia do Rio Paraguai. O Estado de Mato 

Grosso é banhado por rios vindos da Bacia Amazônica, como os rios Juruena, 

Arinos e o Xingu. 

 

A maior bacia hidrográfica em extensão da região Centro-Oeste é a bacia do rio 

Paraguai, que nasce na Chapada dos Parecis, no estado de Mato Grosso. Seus 

principais afluentes são os rios Cuiabá, Taquari e Miranda. A bacia do rio Paraguai 

ocupa uma imensa baixada que forma a Planície Paraguaia, na qual a parte 

alagada é composta pelo Pantanal Mato-Grossense. 

 

O território do Distrito Federal está situado em um alto regional que não 

apresenta grandes drenagens superficiais, sendo um divisor natural de três 

grandes bacias hidrográficas. Por isso, as águas subterrâneas têm função 

estratégica na manutenção de vazões dos cursos superficiais e no abastecimento 

de núcleos rurais, urbanos e condomínios. 
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O Centro-Oeste, apesar de ser considerado pouco habitado quando comparado 

aos demais territórios, possui duas regiões metropolitanas, Goiânia e Vale do Rio 

Cuiabá com 2.458.504 e 856.706 habitantes respectivamente, e uma Região 

Integrada de Desenvolvimento Econômico (RIDE) composta pelo Distrito Federal, 

também denominada como RIDE/DF, sendo 22 municípios mais o DF. A RIDE/DF 

foi criada pela Lei Complementar nº 94, de 19 de fevereiro de 1998, e 

regulamentada pelo Decreto nº 7.469, de 04 de maio de 2011, para articulação 

de ações administrativas da União dos Estados de Minas Gerais, Goiás e Distrito 

Federal. Posteriormente a Lei Complementar nº 163, de 14/06/2018 adicionou 

mais 12 municípios. 

 

Em sua totalidade a RIDE atualmente é constituída pelo Distrito Federal, 

Abadiânia, Águas Lindas de Goiás, Água Fria de Goiás, Alexânia, Alto Paraíso de 

Goiás, Alvorada do Norte, Barro Alto, Cabeceiras, Cavalcante, Cidade Ocidental, 

Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Cristalina, Flores de Goiás, Formosa, 

Goianésia, Luziânia, Mimoso de Goiás, Niquelândia, Novo Gama, Padre Bernardo, 

Pirenópolis, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto, São João d´Aliança, 

Simolândia, Valparaíso do Goiás, Vila Boa e Vila Propício, do Estado de Goiás, e 

Arinos, Buritis, Cabeceira Grande e Unaí, do Estado de Minas Gerais. Esses 

municípios juntamente com o DF somam uma população aproximadamente de 4 

milhões de habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuição da RIDE/DF. Fonte: CORSAP DF/GO – Consórcio Público de Manejo dos Resíduos 

Sólidos e das Águas Pluviais da Região Integrada do Distrito Federal e Goiás 
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Situado no centro do território, o Distrito Federal é a menor unidade federativa 

dentre as 27 do Brasil e a única que não tem municípios, sendo dividida em 31 

regiões administrativas (RA), sendo as mesmas: Plano Piloto, Gama, Taguatinga, 

Brazlândia, Sobradinho, Planaltina, Paranoá, Ceilândia, Samambaia, Águas 

Claras, Núcleo Bandeirante, Guará, Cruzeiro, Santa Maria, São Sebastião, 

Recanto das Emas, Lago Sul, Riacho Fundo, Lago Norte, Candangolândia, Riacho 

Fundo II, Sudoeste/Octogonal, Varjão, Park Way, SCIA, Sobradinho II, Jardim 

Botânico, Itapoã, SIA, Vicente Pires, Fercal, totalizando em uma área de 

aproximadamente 5.780 km2. 

 

O Distrito Federal (DF) contou com diversos estudos técnicos destinados ao 

planejamento de sua ocupação. A ideia de transferir a capital para o interior do 

país é bastante antiga. Segundo Bertran (1994), ela foi defendida pelos 

inconfidentes mineiros, no século XVIII, e por Hipólito José da Costa, fundador 

do Correio Braziliense, em 18131. 

 

Em 1891, a primeira Constituição Federal republicana determinou à União que 

delimitasse uma área de 14.400 km2, para estabelecimento da futura Capital 

Federal, determinação essa que foi reafirmada nas Cartas de 1934, 1937 e 1946. 

 

O projeto foi assumido por Juscelino Kubitschek, que, logo depois de tomar 

posse, em 1956, lançou o Concurso Nacional do Plano Piloto da Nova Capital do 

Brasil, vencido por Lúcio Costa. O projeto vencedor foi elaborado conforme os 

princípios da Carta de Atenas 2, inspirada no modelo modernista, cuja 

característica principal é a setorização urbana, segregando os espaços conforme 

seu uso residencial, institucional, comercial, de circulação etc. Essa proposta 

visava contornar os problemas observados à época nas cidades tradicionais, 

sanitários e de circulação, decorrentes da excessiva sobreposição de usos.  

 

Brasília foi inaugurada em 21 de abril de 1960 e, por ser o exemplo mais 

expressivo desse modelo no mundo, seu plano-piloto foi reconhecido como 

patrimônio cultural da humanidade pela Unesco, em 1987, e tombado pela União 

em 1990. 

 

 

 

 

 

                                        
1 Cadernos ASLEGIS/34 maio/agosto 2008; Ordenamento territorial e plano diretor: o caso do 

Distrito Federal; Por Roseli Senna Ganem, Selma Regina Cavalcante, Tadeu Almeida de Oliveira 
e Gabriela Tunes da Silva 
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Esplanada dos Ministérios – 1960. Fonte: Correio Braziliense 

 

Além de abrigar o centro político, o Distrito Federal também é um importante 

centro econômico, sendo a oitava unidade federativa com o maior produto 

interno bruto (PIB) do Brasil (235,497 bilhões – CODEPLAN 2018) e maior PIB 

per capita do país com 79.099,77 (CODEPLAN 2018). 

 

A principal atividade econômica da capital federal resulta de sua função 

administrativa. Por isso seu planejamento industrial é estudado com muito 

cuidado pelo Governo do Distrito Federal. Por ser uma cidade tombada pelo 

IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) e que recebeu o 

Título de Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco a ocupação do 

território do Distrito Federal tem características diferenciadas para preservação 

da cidade. 

 

Brasília foi construída em terreno totalmente livre, existindo ainda muitos espaços 

que podem ser locais de novas edificações. À medida que a cidade recebe novos 

moradores, a demanda pelo setor terciário aumenta, motivo pelo qual Brasília 

tem uma grande quantidade de lojas, como os shoppings, Conjunto Nacional, 

Brasília Shopping, Park Shopping entre outros. 
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Percentual das atividades econômicas envolvidas no Distrito Federal. 

 

A economia do Distrito Federal também está baseada na pecuária como criação 

de bovinos, suínos, equinos, aves e apicultura; na agricultura permanente de 

banana, café, goiaba, laranja, e temporária no cultivo de algodão, amendoim, 

arroz, batata-doce, batata-inglesa, cana-de-açúcar, cebola, feijão, milho e soja; 

na indústria alimentícia e pesqueira. 

 

Dessa forma o Distrito Federal ocupa o 23º lugar no ranking de exportações 

brasileiras. Grãos e frango congelado estão entre os principais produtos, de 

acordo com a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia. 

 

O Distrito Agroindustrial de Anápolis, em Goiás, o maior do estado, por oferecer 

total infraestrutura, atraiu vários investimentos para a região. Estão instaladas 

indústrias farmacêuticas de pequeno e grande porte, indústria de fertilizantes, 

madeireiras, indústria automobilística e de maquinário agrícola, entre outras. 

 

Segundo informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Brasília 

dispunha de um total de 1.756 estabelecimentos de saúde em 2009, sendo 148 

públicos e 1.608 privados, dentre os quais 5.294 leitos para internação 3.700 são 

públicos. A cidade também conta com atendimento médico ambulatorial em 

especialidades básicas, atendimento odontológico com dentista e presta serviço 

ao Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

O fator educação do Índice de Desenvolvimento Humano de Brasília em 2010 

atingiu a marca de 0,742 – patamar consideravelmente alto, em conformidade 

aos padrões do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) ao 

passo que a taxa de alfabetização da população acima dos dez anos indicada 

pelo último censo demográfico foi de 96,7%, acima da média nacional (91%). 

 

Outro destaque em Brasília são suas comunidades espiritualistas, como o Vale do 

Amanhecer em Planaltina, a Cidade Eclética e a Cidade da Paz localizadas nos 

seus arredores e também por modernistas templos religiosos, como o Templo da 

Boa Vontade da LBV. 

 

Anualmente acontece o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, realizado desde 

1965, quando se chamava Semana do Cinema Brasileiro, firmou-se como um dos 

mais tradicionais do Brasil, sendo comparável ao Festival do Cinema Brasileiro de 

Gramado, no Rio Grande do Sul, porém sempre preservando a tradição de 

somente inscrever e premiar filmes brasileiros. 
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Dentre os Patrimônios arquitetônicos do Distrito Federal podemos citar o edifício 

do Congresso Nacional do Brasil, tal como a maioria dos edifícios oficiais na 

cidade, foi projetado por Oscar Niemeyer e Joaquim Cardozo seguindo o estilo 

da arquitetura moderna brasileira. Vistas desde o Eixo Monumental, a cúpula à 

esquerda é a sede do Senado e a direita tem-se a sede da Câmara dos 

Deputados. Entre eles há duas torres de escritórios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Congresso Nacional, Brasília – DF. 

 

O Palácio da Alvorada é a residência oficial do Presidente do Brasil. Concebido 

por Oscar Niemeyer com projeto estrutural de Joaquim Cardozo e inaugurado em 

1958, o prédio foi uma das primeiras estruturas construídas na nova capital, 

localizado sobre uma península nas margens do Lago Paranoá. O espectador tem 

uma sensação de olhar para uma caixa de vidro, aterrada suavemente sobre o 

solo, com o apoio externo de finas colunas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palácio da Alvorada Brasília – DF. 
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Situado em uma das cidades satélites de Brasília, distante do Plano Piloto, a Casa 

do Cantador, também conhecida como Palácio da Poesia é uma edificação 

moderna criada pelo arquiteto Oscar Niemeyer para homenagear a comunidade 

nordestina que habita o Distrito Federal. A casa fica situada em Ceilândia, o 

palácio tem a função de "casa" dos representantes da cultura popular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa do Cantador, Brasília – DF. Fonte: Correio Braziliense 

 

 

 

3. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

 

3.1. POLÍTICAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO CURSO 

 

O desenvolvimento do Curso de Graduação em Engenharia Civil consolida-se 

mediante a utilização das políticas institucionais aprovadas no âmbito do Plano 

de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Estácio Brasília. O PDI relaciona, a 

cada uma das políticas e diretrizes institucionais, ações estratégicas implantadas 

num determinado horizonte temporal, para o cumprimento dessas políticas 

institucionais. 

 

A instituição implantou todas as práticas previstas para a graduação na 

modalidade presencial de forma coerente com as políticas constantes dos 

documentos oficiais (PDI, PPI e PPC). As políticas institucionais para a graduação 

são operacionalizadas mediante integração do ensino com a pesquisa/iniciação 

científica e a extensão, objetivando formação de qualidade acadêmica e 

profissional. 
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A Estácio Brasília cultiva e promove, portanto, uma prática calcada em princípios 

éticos que possibilitem: a construção do conhecimento técnico-científico; o 

aperfeiçoamento cultural; o desenvolvimento de um pensamento reflexivo, crítico 

e responsável, que impulsione a transformação sócio-político-econômica da 

sociedade, socializando o saber e a coleta do saber não-científico elaborado pela 

comunidade para, estruturando-o em bases científicas, restituí-lo a sua origem; 

o desenvolvimento curricular contextualizado e circunstanciado; e a busca 

permanente da unidade teoria e prática, o que exige a cooperação de professores 

e alunos em atividades de pesquisa, prática e iniciação científica. 

 

A Política Institucional de Pesquisa nas diversas áreas do conhecimento a 

desenvolve como função indissociável do ensino e da extensão. Seguindo esse 

fundamento, mantém sob suas expensas, desde março de 2007, o Programa 

Iniciação Científica (PIC/Estácio Brasília) e realiza, anualmente, o Encontro de 

Iniciação Científica, com destaque para o Concurso de Artigos Científicos, Mostra 

de Comunicações Científicas e Relato de Experiências em Docência no Distrito 

Federal, promovendo debates como forma de incentivar a iniciação científica para 

produção do conhecimento e contribuir para formação de novos pesquisadores. 

 

A autoavaliação orienta os processos de revisão do Projeto Pedagógico de Curso 

e a discussão de questões relacionadas à ética profissional, social e política no 

curso. No Curso de Graduação em Engenharia Civil, as atividades de 

pesquisa/iniciação científica estão voltadas para intervenção em demandas 

apresentadas na sociedade na qual a Instituição está inserida. 

 

As atividades de extensão se configuram como uma forma de intervenção que 

favorece uma visão abrangente e integradora da sociedade, constituindo-se em 

período privilegiado no processo de formação profissional; suas ações são 

voltadas para o atendimento de demandas sociais colhidas na observação da 

realidade próxima, contribuindo significativamente na produção do 

conhecimento. As prioridades de ações de responsabilidade para com a sociedade 

fazem com que a Estácio Brasília cumpra a sua função social e se torne uma 

estrutura fundamental para melhoria na qualidade de vida no contexto local, 

regional e nacional. A gestão da IES, articulada à gestão do curso, segue as 

políticas estabelecidas nos documentos oficiais, destacando-se Regimento 

Interno, PDI, PPI e PPC. Documentos que serve de base para as políticas de 

gestão implantadas no Curso de Graduação em Engenharia Civil da Instituição. 

Reuniões são realizadas com a equipe da Reitoria e Coordenação para discutir 

todos os assuntos de interesse do curso. 
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O CONSUNI, órgão máximo de natureza normativa, consultiva e deliberativa em 

matéria administrativa, didático-científica e disciplinar, conta com representação 

dos Coordenadores de Curso. Assim, assuntos de interesse do curso tratados pelo 

NDE e pelo Colegiado do Curso, são, quando necessários, encaminhados à 

Direção, e ao CONSUNI para decisão. 

 

 

3.2. MISSÃO DO CURSO 

 

A missão do Curso de Graduação em Engenharia Civil (CGEC) se alinha à 

institucional, tendo como missão específica formar profissionais em consonância 

com as Diretrizes Curriculares de Engenharia Civil aprovadas na resolução 

CNE/CES 11, de 11 de março de 2002. Essa resolução institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia e apresenta como 

perfil do egresso o engenheiro com formação generalista, humanista, crítica e 

reflexiva com capacidade para absorver e desenvolver novas tecnologias; com 

atuação crítica e criativa na identificação e resolução de problemas, considerando 

seus aspectos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais, associados a 

uma visão ética e humanística, em atendimento às demandas da sociedade.  

 
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. 

 

Sendo assim, o engenheiro civil deverá desenvolver o raciocínio lógico, 

matemático e investigativo, aliado ao cuidado com as pessoas, para atuar nas 

áreas de assistência, gestão da equipe de projetos e obras, educação e pesquisa, 

contribuindo efetivamente para a transformação da realidade. 

 

Tais características tem como suporte: ensino, pesquisa/iniciação científica e 

extensão, visam, a partir do conhecimento, a inclusão social na construção de 

uma sociedade mais justa, humana e igualitária. Para isto, todo instrumental 

necessário é colocado à disposição do acadêmico, de modo que ele alcance seus 

objetivos e, com isso, a missão do curso se concretize. 

 

Vale ressaltar o cuidado com os acadêmicos com necessidades educativas 

especiais, de modo que eles também tenham acesso ao ensino, conforme 

determina o PPI. Para tanto, a Instituição disponibiliza os recursos materiais e 
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psicopedagógicos necessários, além da infraestrutura física para a consolidação 

de sua missão. 

Deve-se destacar o compromisso ético do aluno – indispensável à cidadania – 

sem descuidar da atenção às transformações socioculturais, políticas, econômicas 

e tecnológicas do mundo contemporâneo, que demandam segurança para 

empreender projetos e soluções criativas nas diversas modalidades de atuação 

do engenheiro civil,  visando à solução de problemas específicos desta área no 

âmbito coletivo e individual, sejam em contexto local, regional, nacional e/ou 

internacional, dada  globalização que se impôs. 

 

3.3. JUSTIFICATIVA 

 

Contando com o PIB per capita mais alto do país, o Distrito Federal, juntamente 

com sua região de entorno tem a construção civil como sua indústria mais forte. 

Embora a crise assole o mercado nacional, ela não deixou de crescer nos últimos 

anos. Segundo a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) o aumento 

de vendas ficou em 4,4%, em 2017, bem acima do crescimento nos lançamentos 

de 7,2%, houve também uma redução do estoque de imóveis de 17,3%. Diante 

desse número prover a cidade com mais um curso de Engenharia é suprir uma 

necessidade premente.  

 

Além do Plano Piloto, o centro da cidade onde estão localizados os grandes 

complexos da administração federal, o DF conta com 31 regiões administrativas 

espalhados por uma área de 5802 km2. Cada uma dessa regiões administrativas 

é um polo de moradia e serviços, que antigamente eram chamadas de cidades 

satélites. A população atual do DF é de aproximadamente 3,013 milhões de 

habitante (IBGE, 2017). 

 

Existe, ainda, a região denominada “Região Integrada de Desenvolvimento do 

Distrito Federal e Entorno do Distrito Federal”. Essa região sofre influência 

econômica e social direta de Brasília e é composta por 33 municípios dos estados 

de Goiás, Minas Gerais e Bahia, contando com uma população de cerca de 1,5 

milhões de habitantes.  

 

Além da construção civil, o mercado da engenharia é bastante promissor. De 

acordo com a Revista Exame2 , o setor de infraestrutura é um alavancador 

econômico no Brasil que não existe sem a figura do engenheiro. As áreas de 

destaque, além da construção residencial, são as de petróleo e gás, 

administração pública, saúde e educação, extrativa mineral, indústria de 

                                        
2  Disponível em https://exame.abril.com.br/carreira/os-cargos-de-engenharia-em-alta-e-em-

baixa-no-brasil/ . Acesso em 30 de agosto de 2017. 

https://exame.abril.com.br/carreira/os-cargos-de-engenharia-em-alta-e-em-baixa-no-brasil/
https://exame.abril.com.br/carreira/os-cargos-de-engenharia-em-alta-e-em-baixa-no-brasil/
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transformação, serviços de informação, intermediação financeira e prestação de 

serviços para empresas, e infraestrutura. 

 

O Distrito Federal e sua região de entorno vem passando por uma grande 

transformação de mobilidade urbana, especialmente com a implantação dos 

veículos leves sob trilhos e a construção de empreendimentos residenciais, 

grandes avenidas e reestruturação das regiões para facilitação da mobilidade 

urbana. Um fenômeno de grande representatividade é a abertura de novos 

bairros nas regiões administrativas, sendo que, em 2018, foi aprovada a 

implantação do Bairro Urbitá, na região de Sobradinho, que vai contar com 

infraestrutura para mais de 118.000 moradores.  

 

Vários condomínios passam atualmente pelo processo de regularização fundiária, 

abrindo imensas oportunidades de trabalho para profissionais da engenharia. 

Segundo a revista Guia do Estudante3 publicada em maio de 2017, a Engenharia 

Civil é das formações mais solicitadas no mercado. Do mesmo modo, o portal 

www.terra.com.br 4 publicou, em janeiro de 2018, uma matéria na qual a 

Engenharia Civil aparece como uma das especialidades mais disputadas em face 

da possibilidade dessa formação lidar com inovação tecnológica, o que demanda 

a formação de um número maior de engenheiros qualificados, com uma visão 

mais sistêmica e com uma sólida formação básica. 

 

 O Governo do DF (GDF) é um grande empregador do setor de construção. Dois 

por cento dos empregados na construção civil no Distrito Federal trabalham em 

obras do GDF. Das 62 mil pessoas ocupadas no setor de construção, 1.293 são 

contratadas de empresas que venceram licitações e executam obras financiadas 

pelo governo (SETRAB, 2019).  

 

São obras que trazem mais qualidade de vida para os brasilenses, movimentam 

a economia e mudam o cotidiano de trabalhadores em um cenário de crise 

econômica nacional. 

 

Esse dado reforça o papel de desenvolvimento em que passa o Distrito Federal 

em relação ao seu crescimento, e, com maior crescimento, mais se investe, 

principalmente, no setor da construção civil, de acordo com Gondim et al (2004), 

a indústria da construção civil é um dos setores de maior importância que 

constituem o PIB.  Ainda de acordo com os autores, a cada bilhão de reais 

                                        
3 Disponível em https://guiadoestudante.abril.com.br/universidades/conheca-as-profissoes-que-

serao-mais-promissoras-nos-proximos-anos/ . Acesso em 30 de julho de 2018. 

4  Disponível em https://www.terra.com.br/noticias/educacao/saiba-quais-as-8-profissoes-que-

mais-crescem-no-brasil,92c134ecb082559b5d2c79b178a7fd75guqew3nk.html . Acesso em 30 de 

julho de 2018. 

https://guiadoestudante.abril.com.br/universidades/conheca-as-profissoes-que-serao-mais-promissoras-nos-proximos-anos/
https://guiadoestudante.abril.com.br/universidades/conheca-as-profissoes-que-serao-mais-promissoras-nos-proximos-anos/
https://www.terra.com.br/noticias/educacao/saiba-quais-as-8-profissoes-que-mais-crescem-no-brasil,92c134ecb082559b5d2c79b178a7fd75guqew3nk.html
https://www.terra.com.br/noticias/educacao/saiba-quais-as-8-profissoes-que-mais-crescem-no-brasil,92c134ecb082559b5d2c79b178a7fd75guqew3nk.html
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investidos no setor da indústria da construção civil, são criados aproximadamente 

177.000 vagas diretas e indiretas de emprego, dentre elas a de engenheiro(a) 

civil, assim, quanto mais se cresce, mais se investe em construção civil, mais 

vagas de emprego no setor são criadas (GONDIM et al, 2004). 

 

Em dados mais recentes, ainda se observa que crescimento dos investimentos 

no setor da construção civil está proporcionalmente correlacionado com a 

ampliação do mercado de trabalho no setor. Um exemplo são os recursos 

alocados no referido setor por meio da iniciativa pública, de acordo com Freitas 

et al (2018)5  , a partir do estudo realizado no Programa de Arrendamento 

Residencial (PAR), programa que teve o seu início em 2001 e ainda atuante em 

2018, apresenta um crescimento de 77% do aumento das vagas no setor da 

indústria da construção civil.  

 

A atuação do engenheiro civil está ligada ao planejamento, análise e execução 

de projetos que visem o bem-estar da sociedade e a proteção do meio ambiente. 

Neste sentido, os conceitos implícitos na formação do engenheiro civil devem 

abranger as áreas de saneamento, hidráulica, geotecnia, transportes e 

estruturas. Todos estes conceitos são fundamentais para o desenvolvimento de 

projetos na área de infraestrutura de um país em desenvolvimento como o Brasil, 

onde os investimentos atuais, e as perspectivas para investimentos futuros, são 

cada vez maiores, com o objetivo de manter o nosso País na rota da 

competitividade da economia mundial. 

 

Conforme as diretrizes curriculares do curso de Bacharelado em Engenharia Civil, 

a atuação do engenheiro civil está ligada ao planejamento, análise e execução 

de projetos que visem o bem-estar da sociedade e a proteção do meio ambiente. 

Neste sentido, os conceitos implícitos na formação do engenheiro civil devem 

abranger as áreas de saneamento básico, aproveitamento de recursos naturais, 

meios de transporte e o projeto e execução de estruturas. Todos estes conceitos 

são fundamentais para o desenvolvimento de projetos na área de infraestrutura 

de um País em desenvolvimento como o Brasil, cujas perspectivas para 

investimentos, atuais e futuros, são cada vez maiores, com o objetivo de manter 

o nosso País na rota da competitividade da economia mundial. 

 

Optou-se, no curso de Engenharia Civil da Estácio Brasília, por uma formação 

generalista, já que a profissão está envolvida com projetos de infraestrutura em 

                                        
5 DE FREITAS, Carlos Eduardo et al. Impacto Do Financiamento Habitacional Sobre O Mercado 

De Trabalho Na Construção Civil. In: Anais do XLIV Encontro Nacional de Economia [Proceedings 

of the 44th Brazilian Economics Meeting]. ANPEC-Associção Nacional dos Centros de Pós-

Graduação em Economia [Brazilian Association of Graduate Programs in Economics], 2018. 
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vários setores, de fácil adaptação em diversas áreas, com conhecimentos em 

geotécnica, estruturas, construção civil, transportes, obras hidráulicas e 

saneamento. Entende-se, ainda, que estamos favorecendo a empregabilidade do 

egresso e favorecendo a educação continuada. 

 

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

econômicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tabela mostra que a indústria da construção civil é a maior do Distrito Federal, 

respondendo por 6% do PIB da Unidade Federativa, conforme mostra o gráfico 

abaixo: 
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Divisão do PIB do DF por atividade econômica 

 

De acordo com o CREA-DF, existem cerca de 3000 empresas que atuam na 

construção civil e áreas correlatas no DF. Esse universo envolve inúmeras 

atividades que geram empregos e aquecem a economia da região. 

 

O mercado de trabalho para a área é bastante promissor, podendo atuar como 

Engenheiro Projetista, de Obras, Fiscalização, Consultor ou vinculado à Ensino e 

Pesquisa, desenvolvendo tais funções em empresas públicas e privadas.  

 

1. Engenheiro Projetista: geralmente estabelecido em centros urbanos, 

executa projetos ligados às diversas áreas de conhecimento específico. 

Pode-se atuar na área de projetos de construção civil e infraestrutura 

urbana. 

2. Engenheiro de Obras: é responsável pela execução das obras projetadas 

em escritórios, as quais podem ser implantadas no campo - barragens, 

estradas - ou nos centros urbanos - construção de edifícios, residências.  

3. Engenheiro de Fiscalização: é contratado pelo cliente - normalmente o 

Governo - para fiscalizar obras executadas por terceiros - normalmente 

uma empreiteira.  

4. Engenheiro Consultor: é o profissional contratado para emitir pareceres e 

propor soluções quanto a questões técnicas ligadas a projeto ou execução 

de obras. Engenheiro vinculado ao ensino e à pesquisa: tem como 

atribuições a formação de novos profissionais e o desenvolvimento da 

tecnologia. O campo de atuação desses profissionais abrange:  

5. Empresas de projetos e consultoria;  

6. Construtoras e empreiteiras;  

7. Empresas governamentais (Ministérios, Tribunais, ANEEL, ANA, CEB, 
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CAESB, PETROBRÁS, DNER)  

8. Instituições de ensino e pesquisa, privadas ou governamentais. 

 

É com objetivo de contribuir para o desenvolvimento do Distrito Federal que o 

Centro Universitário Estácio de Brasília vem ofertar o curso de Engenharia Civil 

que visa à formação básica e profissional do acadêmico, por meio das mais 

modernas ferramentas utilizadas no ensino de engenharia, onde os 

conhecimentos tradicionais do Curso de Bacharelado em Engenharia Civil, aliados 

a disciplinas voltadas para as áreas de meio ambiente e de produção, ampliam o 

raio de atuação deste profissional, e fazem este curso ser moderno e atualizado. 

 

3.4. CONCEPÇÃO DO CURSO 

 

O CGEC da Estácio Brasília foi constituído a partir da identificação das 

necessidades sociais que sinalizam o perfil da profissão no contexto atual. Sabe-

se que o profissional engenheiro civil exerce um papel social importante, sendo 

o responsável pela organização e operacionalização da práxis em que atua. 

 

A proposta curricular do Curso de Graduação em Engenharia Civil da Estácio 

Brasília, observados os preceitos da LDB (Lei nº 9.394/1996), atende plenamente 

às Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Engenharia Civil (CNE/CES 11, 

de 11 de março de 2002). 

 

O PPC atende a Resolução nº 2, de 18 de junho de 2007, que dispõe sobre carga 

horária mínima e procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos 

de bacharelados na modalidade presencial. Atende, ainda, ao disposto no 

Decreto nº. 5.626/2005, que regulamenta a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 

2002, que dispõe sobre o Ensino da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), e ao 

Decreto nº 5.296/2004 que dispõe sobre as condições de acesso às pessoas com 

necessidades especiais e Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do 

Espectro Autista, conforme disposto na Lei n° 12.764, de 27 de dezembro de 

2012. 

 

Assim, questões sobre Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 

História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, Educação em Direitos Humanos e 

Educação Ambiental também estão contempladas na estrutura curricular do 

Curso de Engenharia Civil. 

 

A proposta curricular busca as especificidades do Engenheiro Civil os 

fundamentos da profissão e seus relacionamentos na sociedade do conhecimento 

e do comportamento humano. A constituição de identidade que integra os 
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conhecimentos, competências, habilidades e valores, permite o exercício da 

cidadania e a sua inserção flexível no mundo do trabalho, ampliando o saber de 

forma interdisciplinar, construindo o conhecimento com o discente, articulando 

conceitos, capacitando-o a refletir sobre as relações homem-mundo, numa 

perspectiva teórico-prática considerando as exigências de um novo tempo, a 

complexidade do agir interdisciplinarmente e a convicção que tal processo não é 

natural como se acredita. Faz-se necessário construir e refletir. 

 

Desta forma, o CGEC compreende estudos e tecnologias relacionados aos 

processos de cuidado com competência crítico-reflexiva. Abrange os processos 

de planejamento, organização, execução e avaliação de serviços da área da 

Engenharia Civil. Em consonância com o desenvolvimento da reflexão e da 

construção do fazer engenheiro civil. 

 

Dentro do aspecto sociocultural, projetou-se que a formação dos alunos terá 

como escopo não somente conhecimentos técnicos científicos, mas também a 

formação cultural, humanística e histórica, que influenciam a compreensão da 

importância e do impacto de seu trabalho na sociedade. As atividades do 

engenheiro englobam serviços de consultoria, projeto e execução de obras, 

laudos técnicos, pesquisa científica e tecnológica, além da gestão, tendo o foco 

em tecnologias adequadas e sustentáveis, visando à redução de impactos ao 

meio ambiente. 

 

Por ser uma profissão com altos índices de empregabilidade e envolvida com 

projetos de infraestrutura em vários setores, optou-se por um curso de 

Engenharia Civil com formação generalista e de fácil adaptação em diversas 

áreas. 

 

Os temas sustentabilidade, responsabilidade social e produtividade serão 

abordados no curso de forma transversal e interdisciplinar, imprimindo uma visão 

moderna e atual da indústria da construção civil, por meio de atividades de 

ensino, extensão e pesquisa. 

 

Disciplinas básicas, específicas e profissionais são oferecidas ao discente para 

que compreenda a importância da engenharia civil e de seus processos 

individuais e públicos. 

 

O CGEC prevê um profissional que se preocupa com a excelência na prestação 

de serviços e como as ações podem transformar e melhorar a localidade onde é 

realizada. A sistematização e a construção das competências e habilidades, o 

“saber fazer” e o “pensar”, são ferramentas imprescindíveis para o preparo 

acadêmico quanto às adversidades da profissão. Assim, a Estácio Brasília 
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empreende atividades práticas nas disciplinas de forma gradativa, flexibilização 

curricular, oportunizando experiências em diversas áreas do conhecimento. 

 

A matriz curricular do Curso de Engenharia Civil é estruturada em torno de três 

segmentos de Núcleos de Conteúdos (Núcleo de Conteúdos Básicos, Específicos 

e Profissionais), Trabalho de Conclusão de Curso com 160 horas, de forma inter-

relacionada, e Estágio Supervisionado, perfazendo uma carga horária total de 

3.712 horas, sendo 212 horas de Estágio Supervisionado e 150 horas de 

atividades complementares. 

 

 

3.5. OBJETIVOS DO CURSO 

 

3.5.1. Objetivo Geral 

 

Formar engenheiros civis com sólida 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 

contemporânea. 

 

3.5.2. Objetivos Específicos 

 

O curso de Engenharia Civil pretende com as metodologias aplicadas, vivências 

e os conhecimentos adquiridos pelos discentes, ao término do curso os mesmos 

sejam aptos a: 

 

1. Aplicar conhecimentos tecnológicos e científicos na identificação, 

formulação, proposição e resolução de problemas de Engenharia Civil em 

setores da infraestrutura; 

2. Elaborar, executar e administrar projetos e sistemas na área da 

Engenharia Civil em setores de infraestrutura, em empresas de Engenharia 

Civil. 

3. Integrar e atuar em equipes multidisciplinares na elaboração, execução e 

administração de projetos em diversos setores de infraestrutura como 

habilitação, saneamento, transporte, energia, petróleo e gás;  

4. Identificar e analisar criticamente as influências das decisões técnicas na 

concepção de projetos no meio ambiente avaliando a questões 

relacionadas com os possíveis impactos ambientais.  
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5. Executar pesquisas tecnológicas e científicas com vistas à evolução dos 

conhecimentos e ao desenvolvimento de novas tecnologias na área de 

Engenharia Civil e o desenvolvimento de novos materiais, novas 

ferramentas computacionais, métodos de investigação de campo e 

processos de gerenciamento;  

6. Executar e gerenciar operações técnico-administrativas em empresas de 

Engenharia, consultoria e outros órgãos, públicos ou privados; 

7. Aplicar atitude investigativa favorável ao próprio processo contínuo de 

construção de conhecimentos; 

8. Desenvolver visão prospectiva, principalmente para antecipação de 

tecnologia; 

9. Avaliar e aprimorar a integração técnico-científica, ecológica e cultural de 

conhecimentos e projetos da área de Engenharia Civil; 

10. Desenvolver consciência ética, responsável e com cunho social, em suas 

atividades profissionais.  

 

3.6. CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL DO EGRESSO 

 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Engenharia 

(Parecer Nº: CNE/CES 1362/2001 de 25/02/2002)6, os egressos devem ter o 

seguinte perfil: 

o perfil dos egressos de um curso de engenharia compreenderá uma sólida 

formação técnico-científica e profissional geral que o capacite 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 

Os conceitos embutidos nessa descrição, aliados aos objetivos e à missão do 

curso, definiram o perfil do egresso do Curso de Engenharia Civil da Estácio 

Brasília , como aquele que é dotado de ampla formação técnico-científico, com 

aptidões gerenciais, humanísticas, críticas e ciente da importância da educação 

continuada, para atuar em equipe (multidisciplinar) com competência, qualidade, 

criatividade, ética e em sintonia com as questões ambientais nos diversos setores 

da indústria da construção civil na região. 

 

Neste sentido, o curso de Engenharia Civil da Estácio Brasília  visa formar 

profissionais que, de uma forma generalista , estarão aptos a: a) Identificar, 

formular e resolver problemas relacionados à engenharia civil; b) Executar e 

fiscalizar obras e serviços técnicos e efetuar vistorias, emitindo laudos e pareceres 

                                        
6 Disponível em <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES1362.pdf> . Acesso em 30 de 

julho de 2018. 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES1362.pdf
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técnicos, considerando aspectos referentes à ética, à segurança e aos impactos 

ambientais; Planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de 

engenharia civil; c) Supervisionar e avaliar criticamente a operação e a 

manutenção de sistemas na indústria civil; d) Avaliar o impacto das atividades da 

engenharia civil no contexto social e ambiental; e) Avaliar a viabilidade econômica 

de projetos de engenharia civil; f) Desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e 

técnicas; g) Aplicar conhecimentos científicos, tecnológicos e instrumentais à 

engenharia civil; h) Projetar e conduzir experimentos no âmbito da engenharia 

civil e interpretar resultados; i) Realizar estudos de viabilidade técnica, econômica 

e social de atividades da construção civil; j) Comunicar-se eficientemente nas 

formas escrita, oral e gráfica; k) Atuar em equipes multidisciplinares; l) 

Compreender e aplicar a ética e a responsabilidade profissional; m) Apresentar 

capacidade e hábito de pesquisar; n) Coordenar e supervisionar equipes de 

trabalho; o) Possuir a capacidade de utilização da informática como ferramenta 

usual e rotineira; p) Assumir a postura de permanente busca de atualização 

profissional; q) Exercer o desenvolvimento de senso crítico e reflexivo no âmbito 

da engenharia. 

 

3.6.1. Competências e Habilidades 

 

Inspirados nos conceitos contidos nas diretrizes curriculares nacionais, a respeito 

do profissional a ser formado, em consonância com os objetivos e missão do 

curso, o perfil do egresso do Curso de Engenharia Civil da Estácio Brasília é 

definido como de um engenheiro civil dotado de ampla formação técnico-

científica e de aptidões gerenciais e humanísticas para atuar com competência, 

qualidade, criatividade e ética.  

 

Um profissional capaz de resolver problemas inerentes à área de Engenharia Civil 

em sintonia com as questões ambientais e humanas, apto a trabalhar em equipe 

multidisciplinar apresentando uma visão crítica e consciente da importância do 

constante aperfeiçoamento e atualizações. 

 

Nesta perspectiva, as obras de infraestrutura prioritárias para o desenvolvimento 

social e econômico não abrangem somente a expansão de um setor específico 

da economia, mas também devem contemplar o bem-estar da população como 

um todo, melhorando as condições de habitação e saneamento básico da região. 

E em todos estes projetos de infraestrutura a sustentabilidade deve está sempre 

presente como requisito indispensável para viabilidade das gerações futuras. 

  

A formação proporcionada pelo curso visa um profissional de perfil flexível, com 

grande capacidade de atuação como liderança decisória em diversos níveis da 
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organização, habilitando-o a desempenhar, além das funções técnicas, funções 

eminentemente gerenciais. 

 

O egresso do curso deve, no decorrer de sua formação, ter desenvolvido 

competências e habilidades em diversas áreas (tecnológicas, gerenciais, 

humanísticas e sócio-políticas), que culminarão no profissional com o perfil 

desejado. 

 

Competências e Habilidades Tecnológicas 

 

1. Elaborar normas, procedimentos técnicos e estudos em áreas da 

Engenharia Civil. 

2. Elaborar estudos de viabilidade técnico-econômica e orçamentos de 

projetos de Engenharia Civil. 

3. Elaborar metodologias para a análise de cenários, em áreas da Engenharia 

Civil. 

4. Elaborar relatórios técnicos, trabalhos para publicação, seminários e 

palestras. 

5. Elaborar projetos, cálculos e gerenciamento de obras civis. 

6. Planejar, supervisionar, coordenar e atuar em projetos em áreas da 

Engenharia Civil. 

7. Identificar os principais problemas em áreas da Engenharia Civil, por meio 

de análise adequada, baseando-se em conhecimento científico adequado. 

8. Capacidade de adaptação às necessidades do mercado de trabalho. 

9. Resolver problemas observados nas áreas da Engenharia Civil, desde seu 

reconhecimento e realização de medições até a análise dos resultados. 

10. Desenvolver e aplicar novos modelos na resolução de problemas. 

11. Conduzir vistorias, perícias, avaliações e arbitramentos; com a 

correspondente emissão de laudos e pareceres técnicos. 

12. Desenvolver diferentes metodologias de consultoria nas áreas da 

Engenharia Civil, em sintonia com as questões ambientais, reconhecendo os 

elementos relevantes às estratégias adequadas. 

13. Desenvolver atitude de flexibilidade, com vistas à adaptação às mudanças 

tecnológicas. 

14. Analisar e avaliar atividades de operação e de manutenção. 

 

Competências e Habilidades Gerenciais 

 

1. Desenvolver a racionalização operacional das atividades que envolvem os 

projetos nas áreas da Engenharia Civil, abrangendo o planejamento, a 

implementação e a avaliação. 
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2. Atuar de forma empreendedora, como agente de mudanças, nas empresas 

de Engenharia Civil ou empresas de consultoria. 

 

3. Competências e Habilidades Humanísticas 

 

4. Empregar conhecimentos correntes da Engenharia Civil em questões 

humanísticas, sociais e ambientais, associados à responsabilidade social. 

5. Utilizar os conhecimentos obtidos para um desempenho profissional bem 

sucedido, com base nos valores éticos que norteiam a vida em sociedade. 

6. Desenvolver atitudes para um bom relacionamento interpessoal, favorável 

ao trabalho em equipes. 

7. Demonstrar cooperação, visando à consolidação de trabalhos em equipe. 

 

Competências e Habilidades Sócio-políticas 

 

1. Contribuir para o desenvolvimento social, com os conhecimentos e 

experiências obtidas. 

2. Participar de projetos comunitários, principalmente os que se referem à 

área de construção, saneamento básico e meio ambiente. 

3. Avaliar os impactos ambientais que os projetos das áreas da Engenharia 

Civil podem causar. 

4. Demonstrar atos de responsabilidade social tanto internamente quanto em 

relação ao meio. 

 

3.6.2. Inserção no Mercado de Trabalho 

 

Engenharia Civil é o ramo de atividade profissional que trabalha com 

planejamento, elaboração, execução, fiscalização e manutenção de 

empreendimentos tais como casas, edifícios, portos, aeroportos, pontes, 

viadutos, túneis, barragens, entre uma grande variedade de projetos sejam eles 

de concepção ou consultoria.  
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Atuação do Profissional de Engenharia Civil no mercado de Trabalho 

 

PROFISSIONAL DE 

ENGENHARIA CIVIL 

Execução de 

Obras 
 

Projetos 

Estruturais 

Projetos de 

Instalações 

prediais 

 

Projetos de 

Infraestrutura 

urbana 

Projetos de 

Infraestrutura 

pesada 

 

Desenvolve projetos de estruturas metálicas, de 

concreto e madeira, essenciais para a execução 

segura e eficaz de obras de construção civil e 

infraestruturas. 

Confecciona projetos de instalações hidráulicas, 

sanitárias, de incêndio e de gases em prédios 

residenciais, comerciais e industriais 

Desenvolve projetos de redes de água, esgoto, 

drenagem, ruamento e topografia de 

loteamentos, bairros e cidades. 

Planeja portos, estradas, ferrovias, hidrovias, 

aeroportos e outras obras de infraestrutura 

pesada indispensáveis ao desenvolvimento do 

país 

Consultoria e 

fiscalização 

Ensino e 

pesquisa 

Contribui para o avanço do conhecimento na 

engenharia civil por meio do ensino técnico e 

superior, bem como a atuação como pesquisador 

e desenvolvedor de novos produtos. 

Presta consultoria e fiscalização em projetos, 

obras e outras atividades da engenharia, 

contribuindo para a execução dos serviços 

dentro das boas práticas de engenharia, com 

Honestidade e ética.  

Faz a gestão de obras de infraestrutura e 

construção civil. Trata com recursos e pessoas. 

Zela pelo cumprimento dos prazos e custos da 

obra.  
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No Brasil, a construção civil desempenha papel estratégico frente as políticas de 

crescimento econômico que convergem para a criação, ampliação e melhoria de 

empreendimentos em áreas estratégicas como transporte, energia, indústria e 

moradia; estas que trazem benefícios para a sociedade e promovem o 

desenvolvimento do país associadas a uma crescente necessidade de 

desenvolvimento sustentável. 

 

 O sucesso de programas de governos de crescimento econômico, que tem a 

finalidade de manter a economia em crescimento e investir em obras que 

diminuem as desigualdades sociais por meio de infraestrutura social e urbana, 

infraestrutura logística e infraestrutura energética, e outros programas de 

abrangência local passam indubitavelmente pela formação de profissionais aptos 

ao planejamento e execução de projetos grandiosos no ramo da construção civil. 

 

Pesquisas7 mostram que as obras de infraestrutura prioritárias para o Brasil 

envolvem a universalização das redes de água e esgoto, déficit habitacional, 

construção, ampliação e manutenção da infraestrutura de transportes 

(rodoviário, ferroviário, portuário e dutoviário), a construção e ampliação de 

polos petroquímicos e a construção de centrais hidrelétricas e usinas 

termelétricas e nucleares. 

 

A formação diversificada do engenheiro civil surge como uma grande vantagem 

no mercado de trabalho. Considerando o atual momento, em se espera uma 

retomada de crescimento do país, é promissor que a engenharia é uma das 

formações que será mais solicitada nas áreas de produção, vendas, 

infraestrutura, operação, administrativa, informativa e financeira, além das áreas 

de pesquisa pura e aplicada. 

 

 O profissional desta modalidade, além de sua sólida formação básica em 

matemática e física, reforçada por conhecimentos técnicos, administrativos, 

econômicos e humanísticos deve se valer dos conhecimentos profissionalizantes 

e específicos nas áreas científica e tecnológica, próprios da sua área de atuação. 

Uma sólida formação básica e profissional geral possibilita uma percepção 

sistêmica dos avanços tecnológicos e a crescente informatização dos meios de 

produção. 

 

                                        
7 REVISTA EXAME –Infraestrutura 2014/2015 
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3.7. ESTRUTURA CURRICULAR 

 

O Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Engenharia Civil foi 

constituído com fundamento nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) e está 

organizado de modo a oferecer aos alunos referenciais teórico-práticos que 

colaborem na aquisição de competências cognitivas, habilidades e atitudes e que 

promovam o seu pleno desenvolvimento como pessoa, o exercício da cidadania 

e a qualificação para o trabalho. 

 

O currículo, desenvolvido na perspectiva da educação continuada, é constituído 

como uma realidade dinâmica, flexível, propiciando a integração teoria e prática, 

o diálogo entre as diferentes ciências e saberes, e as atividades facilitadoras da 

construção de competências. 

 

A estrutura curricular do Curso obedece aos seguintes princípios: 

 

1. Flexibilização. 

2. Interdisciplinaridade. 

3. Ação-reflexão-ação: Acessibilidade Metodológica. 

4. Contextualização. 

 

O Curso de Engenharia Civil obedece às Diretrizes Curriculares Nacionais e está 

organizado de modo a oferecer aos alunos referenciais teórico-práticos/científico 

que colaborem na aquisição de competências cognitivas, habilidades e atitudes 

e que promovam o seu pleno desenvolvimento como pessoa, o exercício da 

cidadania e a qualificação para o trabalho. 

 

3.7.1. Princípio de Flexibilidade 

 

No que tange ao princípio da flexibilização, a estrutura curricular possibilita a 

ampliação dos horizontes do conhecimento e o desenvolvimento de uma visão 

crítica mais abrangente, pois permite ao acadêmico ir além de seu campo 

específico de atuação profissional, oferecendo condições de acesso a 

conhecimentos, habilidades e atitudes formativas em outras áreas profissionais. 

 

Essa flexibilização é assegurada pela oferta de um conjunto de atividades 

acadêmicas articuladas que cria as condições para a realização de atividades 

como: seminários, congressos, colóquios, oficinas, encontros, festivais, palestras, 

exposições, cursos de curta duração, cursos dentre outras, voltadas para a 

ampliação das experiências científicas, socioculturais e profissionais dos 

acadêmicos. Elas propiciam uma melhor compreensão das relações existentes 
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entre a prática social e o trabalho acadêmico, a integração teoria/prática, a 

integração universidade/sociedade, orientando os acadêmicos para a solução de 

problemas enfrentados na atuação profissional e no contexto local. 

 

3.7.2. Princípio da Interdisciplinaridade 

 

Outro princípio, o da interdisciplinaridade, propicia o diálogo entre os vários 

campos do conhecimento. Visa superar uma organização curricular tradicional, 

que coloca as disciplinas como realidades estanques, fragmentadas, isoladas e 

dificulta a apropriação do conhecimento pelo acadêmico. Portanto, busca 

favorecer uma visão contextualizada e uma percepção sistêmica da realidade, 

permitindo uma compreensão mais abrangente do saber. 

 

A integração entre as disciplinas do currículo cria condições para a pesquisa e 

para a elaboração de modelos explicativos que efetivamente consigam captar a 

complexidade da realidade. Propicia a reorganização e a recomposição dos 

diferentes âmbitos do saber por meio do estabelecimento de intercâmbios 

cognitivos. 

 

A interdisciplinaridade, dessa forma, permite integrar o saber, propiciando a 

compreensão da relevância e do significado dos problemas estudados, 

favorecendo, consequentemente, os processos de intervenção e busca de 

soluções. Expressa ainda a necessidade de reconstruir o pensamento em novas 

bases, recuperando dimensões como a criatividade, a imaginação e a capacidade 

de lidar com a incerteza. Envolve a elaboração de um contexto mais geral, no 

qual as disciplinas em contato são modificadas, passando a depender claramente 

uma das outras. Promove, portanto, intercâmbios mútuos e recíprocas 

integrações entre as disciplinas. 

 

As propostas de ensino baseadas na interdisciplinaridade têm um grande poder 

estruturador, pois as definições, os contextos e os procedimentos estudados 

pelos acadêmicos passam a serem organizados em torno de unidades mais 

globais, que agregam estruturas de conceitos e metodologias compartilhadas por 

várias disciplinas, capacitando os acadêmicos para enfrentar problemas que 

transcendem os limites de uma disciplina concreta e para detectar, analisar e 

solucionar novas questões. Além disso, a interdisciplinaridade favorece a 

realização de transferências das aprendizagens já adquiridas em outros contextos 

e contribui para ampliar a motivação para aprender. 

 

3.7.3. Princípio da Ação-Reflexão-Ação: Acessibilidade Metodológica 

 



Curso de Bacharelado em Engenharia Civil 

 

44 
 

Ação-reflexão-ação é um princípio norteador do processo ensino-aprendizagem 

neste curso, que se concretiza por meio da realização das atividades estruturadas 

pelos acadêmicos. Essas atividades se constituem como componente curricular 

obrigatório vinculado às disciplinas da matriz curricular. 

 

A concepção dessas atividades deve privilegiar a articulação entre a teoria e a 

prática, a reflexão crítica e o processo de autoaprendizagem. Para atender a esse 

propósito, o ensino deve ser centrado na aprendizagem, tendo o professor como 

mediador entre o conhecimento acumulado e os interesses e necessidades do 

acadêmico. 

 

O currículo do Curso de Engenharia Civil foi concebido também como um 

conjunto integrado e articulado de situações organizadas de modo a promover 

aprendizagens significativas, e seus conteúdos são apenas um dos meios para o 

desenvolvimento de competências que ampliem a formação dos acadêmicos e 

sua interação com a realidade, de forma crítica e dinâmica. 

 

No ensino por competências o conhecimento é trabalhado de forma 

interdisciplinar, contextualizado, privilegiando a construção de conceitos e a 

criação do sentido, visando mobilizar um conjunto de recursos cognitivos 

(saberes, capacidades, informações etc.) para solucionar com pertinência e 

eficácia uma série de situações8. 

 

Os professores das disciplinas que oferecem tais atividades estimulam e 

incentivam seus acadêmicos a refletirem, seja na ação, sobre a ação ou na 

reflexão sobre a ação. Esta última (a reflexão sobre a ação) é que determina a 

construção do saber, que pode ser considerada uma consequência das reflexões 

intencionais efetuadas. A realização dessas atividades deve proporcionar aos 

acadêmicos a curiosidade, a discussão e o interesse pela busca de novas ideias 

e conceitos. As atividades estruturadas possibilitam aos acadêmicos a observação 

e a reflexão sobre a aplicação dos conhecimentos estudados em diferentes 

contextos da realidade. 

 

Nesse contexto, de acordo com Behrens 9 , situa-se a problematização que 

possibilita uma visão pluralista, tendo como ponto de partida o questionamento 

que vincula articulações diferenciadas, com a finalidade de produzir 

conhecimento. Os acadêmicos podem simultaneamente realizar a apropriação de 

conceitos, quando os examinam minuciosamente; articular essas aquisições à 

                                        
8PERRENOUD, P. Dez novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artmed, 2001. 
9BEHRENS, M. A. Metodologia de aprendizagem baseada em problemas. In: VEIGA, I. P. A. (Org.) 
Técnicas de ensino: novos tempos, novas configurações. Campinas: Papirus, 2006. 
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medida que as relacionam ao problema a ser resolvido e mobilizar essas 

aquisições na prática10. 

 

Com as atividades estruturadas, reforça-se a percepção do acadêmico como 

sujeito ativo, reflexivo, criativo, inovador, empreendedor, que tenha autonomia 

nos estudos. Dessa forma, a aprendizagem se dará como resultado do 

aprendizado ativo, com base na própria prática do sujeito e nas sucessivas 

mudanças provocadas pela informação gradativamente assimilada. 

 

Desse modo, a metodologia de ação das atividades estruturadas visa trazer uma 

mudança no processo de aprendizagem, integrando sociedade-educação-

trabalho, com o planejamento de atividades que surgem das situações do próprio 

cotidiano social do acadêmico e do trabalho profissional, envolvendo participação 

individual e em grupo, convivência com a diversidade de opiniões, oportunidade 

de autonomia de estudos e o acesso a diferentes modos de aprender. 

 

3.7.4. Princípio da Contextualização 

 

O princípio da contextualização permite pensar o currículo de forma abrangente, 

com uma ampla rede de significações, e não apenas como um lugar de 

transmissão e reprodução do saber. A contextualização envolve o 

estabelecimento de uma relação de reciprocidade entre o acadêmico e o objeto 

de conhecimento, favorecendo uma aprendizagem significativa, uma vez que 

está baseada nos diferentes âmbitos e dimensões da vida pessoal, social e 

cultural dos acadêmicos. 

 

Neste curso, a contextualização ocorre primordialmente nos eventos de interação 

e reflexão sobre o conhecimento, em especial nos fóruns de discussão, para 

integrar diferentes perfis socioeconômicos e diferentes perspectivas de 

compreensão e interpretação da realidade. Nesse sentido, a contextualização 

imprime forte parceria com o espírito cooperativo adotado na interação. Também 

se contextualiza o conteúdo nas diferentes atividades solicitadas ao acadêmico, 

como atividades estruturadas, leituras complementares para posterior discussão, 

dentre outros. Refere-se à busca de adequação do currículo às características 

dos alunos e do ambiente socioeconômico e cultural, permitindo relacionar as 

atividades curriculares com o cotidiano dos alunos e com o contexto social. 

 

Assim, para atender esse princípio, busca-se adequar o processo ensino-

aprendizagem à realidade local e regional, articulando as diferentes ações 

                                        
10ROEGIERS, Xavier; DE KETELE, Jean-Marie. Uma pedagogia da integração: competências e 
aquisições no ensino. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2004. 
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curriculares às características, demandas e necessidades de cada contexto. 

Desenvolver estratégias para articular o processo de ensino à realidade dos 

alunos, propiciando uma aprendizagem referida aos diferentes âmbitos e 

dimensões da vida pessoal, social e cultural dos discentes. 

 

Nessa perspectiva, as práticas curriculares na Instituição estão pautadas no 

conhecimento das características dos alunos, buscando respeitar sua 

personalidade e sua identidade. Tal informação sobre a realidades dos alunos 

são extraídas tanto do ENADE quanto da Comissão Própria de Avaliação (CPA). 

 

Outra medida institucional voltada para a reorganização das práticas curriculares 

diz respeito à realização da integração de disciplinas de diferentes cursos. Essa 

integração foi concebida tomando como ponto de partida a ideia de que a 

graduação não deve se restringir à perspectiva de uma profissionalização estrita 

e especializada, mas, sim, uma qualificação intelectual suficientemente ampla e 

abstrata para permitir a construção contínua e eficiente de conhecimentos 

específicos. 

 

O projeto de integração disciplinar teve também como referência a possibilidade 

de viabilizar a estruturação de conceitos que transcendem os limites de um 

campo de saber, propiciando a articulação da identidade dos diferentes cursos 

(expressa em seu projeto pedagógico), com a diversidade dos distintos saberes 

científicos. 

 

Essa integração teve como objetivos: oportunizar aos alunos uma visão 

abrangente de conteúdos temáticos comuns que compõem os vários campos do 

saber; estimular uma prática docente que permita a transposição de conteúdos 

entre os diferentes campos do saber; proporcionar aos alunos a oportunidade de 

ampliar os horizontes do conhecimento e a aquisição de uma visão crítica que 

lhes permita transcender o seu campo de atuação profissional. 

 

3.8. MATRIZ CURRICULAR 

 

A matriz curricular tem como propósito oferecer aos educandos conteúdos de 

diferentes áreas da engenharia e de áreas afins, que permitam uma sólida 

formação teórico-prática, na perspectiva de formar profissionais com uma 

consciência crítica, humanística, reflexiva, com visão sistêmica e capaz de 

resolver problemas da engenharia levando em conta os aspectos ambientais, 

econômicos favoráveis à qualidade de vida e ao bem estar social. 
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Assim, sua atualização é feita de forma permanente para contemplar as 

mudanças que são inerentes à própria essência da evolução da ciência, da 

tecnologia e da inovação que impõe novos perfis de trabalho e a atualização dos 

perfis existentes. A matriz que integra este projeto emana das orientações 

contidas na Resolução CNE/CES nº11/2002 e das orientações da diretoria 

nacional dos cursos. No entanto, não nos detivemos apenas na necessidade de 

adequar e/ou organizar conteúdo, mas enfrentamos o desafio de reelaborar o 

currículo de modo a ampliar as ações que favoreçam o desenvolvimento de 

habilidades e competências que deverão ser expressas no exercício profissional. 

 

A matriz do Curso de Engenharia Civil tem o propósito de oferecer formação 

profissional polivalente aos seus alunos. Isso implica em uma metodologia de 

trabalho que deve ser desenvolvida não apenas por uma disciplina, mas 

perpassando todos os componentes curriculares, enfatizadas em unidades 

programáticas, Atividades Acadêmicas Complementares (AAC) bem como as 

Atividades Estruturadas (AE) desenvolvidas desde os períodos iniciais de curso. 

Implica, também, na sensibilização e engajamento do professor e do próprio 

aluno quanto à mudança do conceito de profissional requerido pela sociedade 

moderna: um egresso que esteja preparado para solucionar problemas de forma 

cooperativa, colaborativa e integrado às equipes. 

 

Na elaboração da Matriz Curricular do Curso de Engenharia Civil da Estácio 

Brasília há um esforço consciente para promover a valorização da 

interdisciplinaridade. A proposta de interdisciplinaridade do Curso tem como 

ponto de partida os programas das disciplinas, por meio dos quais é possível 

identificar possibilidades de integração de conceitos, contextos e procedimentos 

que poderão ser desenvolvidos ao longo do curso. 

 

 

3.8.1. Núcleos de Conteúdos Básicos, Núcleo de Conteúdos 

Profissionalizantes e Núcleo de Conteúdos Específicos 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Engenharia 

ressaltam no item conteúdos curriculares que: “todo o curso de Engenharia, 

independentemente de sua modalidade, deve possuir em seu currículo um núcleo 

de conteúdos básicos, um núcleo de conteúdos profissionalizantes e um núcleo 

de conteúdo específicos que caracterizem a sua modalidade”.  

 

Analisando-se o percentual da carga horária distribuída por núcleo neste currículo 

obtém-se: 
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1. Núcleo de Conteúdos Básicos: 34%;  

2. Núcleo de Conteúdos Profissionalizantes: 29%;  

3. Núcleo de Conteúdo Específicos: 38%.  

 

1. Núcleo de conteúdos Básicos 

 

Formado por 27 (vinte e sete) disciplinas básicas do curso de engenharia civil. 

 

Núcleo de conteúdos básicos 

Período Disciplina 

1 CIÊNCIAS DO AMBIENTE 

1 BASES MATEMÁTICAS PARA ENGENHARIA 

1 INTRODUÇÃO Á ENGENHARIA 

1 LÍNGUA PORTUGUESA 

1 BASES FÍSICAS PARA ENGENHARIA 

1 PLANEJAMENTO DE CARREIRA E SUCESSO 

PROFISSIONAL 
2 CÁLCULO VETORIAL E GEOMETRIA ANALITICA 

2 CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I 

2 FÍSICA TEÓRICA EXPERIMENTAL I 

2 PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA APLICADA A 

ENGENHARIA 
2 METODOLOGIA CIENTÍFICA 

3 ALGEBRA LINEAR 

3 QUÍMICA GERAL 

3 CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II 

3 FISICA TEORICA EXPERIMENTAL II 

3 DESENHO TÉCNICO I 

4 FENÔMENOS DE TRANSPORTES 

4 FÍSICA TEÓRICA EXPERIMENTAL III 

4 DESENHO TECNICO II 

4 MECANICA GERAL 

4 CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III 

4 TOPICOS EM LIBRAS: SURDEZ E INCLUSÃO 

4 CÁLCULO NUMÉRICO 

5 ELETRICIDADE APLICADA 

6 BASES DE GESTÃO PARA ENGENHARIA 
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As habilidades de comunicação e expressão são abordadas, inicialmente, na 

disciplina Língua Portuguesa. É importante ressaltar que os conceitos que 

envolvem esta disciplina permeiam por todas as outras disciplinas do curso, sob 

a forma de questões teóricas e questões que necessitam de interpretação prévia 

para a solução de problemas. 

 

A disciplina Ciências do Ambiente introduz no curso os conceitos relacionados ao 

meio ambiente. É de suma importância, pois agrega valor à formação do 

Engenheiro, à medida que passa a conscientizá-lo dos efeitos que o 

desenvolvimento tecnológico passa a ter no meio ambiente, formando assim um 

novo papel do Engenheiro em consonância com a política ambiental. 

 

A Expressão Gráfica do currículo é explicitamente tratada na disciplina Desenho 

Técnico I e II e aprofundada em disciplinas que tratam de projetos como é o 

caso das disciplinas Arquitetura e Urbanismo, Estruturas de Concreto I, II e III, 

Instalações Prediais Elétricas e Hidráulicas, possibilitando ao engenheiro a 

“leitura” de projetos arquitetônicos, estruturais e de instalações. 

 

Em relação às matemáticas, compreende um conjunto de disciplinas que 

abordam tópicos referentes aos fundamentos matemáticos indispensáveis ao 

acompanhamento de diversas disciplinas do curso. São elas: Bases Matemáticas 

para Engenharia, Cálculo Diferencial e Integral I, II, III, Cálculo Vetorial e 

Geometria Analítica, Álgebra Linear, Probabilidade e Estatística e Cálculo 

Numérico.  

 

As disciplinas de Cálculo Diferencial e Integral, Álgebra Linear e Cálculo Vetorial 

e Geometria Analítica têm por objetivos a abstração do cálculo, aplicando esses 

conhecimentos a diferentes áreas do conhecimento da Engenharia. Do mesmo 

modo, a disciplina de Probabilidade e Estatística dá subsídio para compreensão 

de tópicos abordados em disciplinas mais avançadas.  

 

Quatro disciplinas compõem a área da Física: Bases Físicas para Engenharia, 

Física Teórica Experimental I, II e III. Análogo ao ocorrido na área das 

matemáticas, estas disciplinas irão municiar os alunos do embasamento físico 

necessário para compreensão de diversos fenômenos tratados em várias 

disciplinas como, por exemplo, Resistência dos Materiais, Mecânica Geral, 

Fenômenos dos Transportes e Eletricidade Aplicada.  

 

9 FILOSOFIA, ETICA E CIDADANIA 
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A disciplina Química Geral trata dos conceitos de termodinâmica química e 

eletroquímica de forma que os Engenheiros consigam aplicar esses conceitos na 

abordagem de assuntos gerais relacionados ao meio ambiente e também a 

propriedade dos materiais aplicados em engenharia civil. 

 

A disciplina Metodologia Científica possibilita ao aluno analisar os aspectos 

metodológicos de um trabalho acadêmico: levantamento e tratamento de dados, 

redação de trabalhos científicos, etc. Esta disciplina dará o embasamento teórico 

e prático às disciplinas TCC I em Engenharia e TCC II em Engenharia Civil além 

de apoiar os alunos no desenvolvimento de trabalhos e pesquisas ao longo de 

todo o curso. 

 

As disciplinas de Bases de Gestão para Engenharia, Engenharia Econômica, 

Gestão e Legislação Ambiental, Gestão da Qualidade possibilitam ao Engenheiro 

Civil os conhecimentos básicos da área de gestão empresarial. 

 

A disciplina Eletricidade Aplicada compõe a área que tratará dos conceitos 

elétricos básicos e de instalações elétricas, fundamentais para a formação do 

Engenheiro Civil. 

 

Pode-se dizer que a tônica desse eixo é a interdisciplinaridade, como não poderia 

deixar de ser, por se tratar de um eixo básico de formação. Os pré-requisitos 

colocados na estrutura curricular evidenciam esse fato. 

 

2. Núcleo de Conteúdos Profissionalizantes 

 

Compreende 28% das disciplinas do curso (dezoito disciplinas) que abrangem 

diversas áreas de atuação da Engenharia Civil e têm como objetivo integrar as 

disciplinas do núcleo básico e as do núcleo específico que são ministradas 

posteriormente. Essas disciplinas são apresentadas a seguir. 

 

Núcleo de Conteúdos Profissionalizantes 

 

Período Disciplina 

2 LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO 

3 LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO I 

5 RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS I 

5 GEOLOGIA PARA ENGENHARIA 

5 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
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6 RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS II 

5 HIDRÁULICA 

6 HIDROLOGIA 

6 MECÂNICA DOS SOLOS 

6 TEORIA DAS ESTRUTURAS I 

5 ARQUITETURA E URBANISMO 

7 SANEAMENTO BÁSICO 

7 TOPOGRAFIA 

7 INSTALAÇÕES PREDIAIS – ELÉTRICAS 

7 TEORIA DAS ESTRUTURAS II 

7 GESTÃO DA QUALIDADE 

7 TECNOLOGIA DA CONSTRUÇÃO 

10 GESTÃO E LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 

 

Os conteúdos tecnológicos de maior importância da Engenharia Civil são aqueles 

que possibilitam desenvolver nos alunos os conceitos essenciais utilizados nas 

áreas de estruturas, geotecnia e construção civil, que uma vez consolidados, 

permitirão um acompanhamento natural da evolução tecnológica. Ressalta-se 

nesse elenco de disciplinas, o caráter essencialmente formativo. 

 

A disciplina Materiais de Construção visa apresentar os princípios básicos da 

Ciência dos Materiais aplicados aos materiais empregados na construção civil, 

abordando também aspectos inovadores no que tange a novos materiais 

aplicados na construção e consumo energético associado.  

 

O grupo de Mecânica dos Sólidos é composto pelas disciplinas Resistência dos 

Materiais I e II, essenciais à formação do engenheiro civil, pois possibilitam o 

entendimento de conceitos estruturais fundamentais para a análise de estruturas 

e solos. O estudo dos solos, e os conceitos básicos de estruturas que são 

aplicadas como elementos de fundação, são subsidiados pelas disciplinas de 

Geologia, onde os conhecimentos geológicos adquiridos servem de subsídio aos 

projetos e obras de engenharia, e Mecânica dos Solos. 

 

Os temas Sistemas Estruturais e Análise Estrutural são abordados nas disciplinas 

Teoria das Estruturas I e II que fornecem o conteúdo básico para a análise 

estática de elementos estruturais que serão posteriormente abordados em 

disciplinas como Estruturas de Concreto I, II e III, Estruturas de Aço, de Madeira 

e Pontes.  

 

A disciplina Hidráulica está implementada no currículo apenas com carga horária 

prática, o que faz com que seja ministrada em laboratório específico. Como pode 

ser visto em seu plano de ensino, o conteúdo teórico previsto também será 
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ministrado no mesmo espaço físico, que deve comportar a turma de forma 

adequada. Na estrutura curricular a disciplina de hidráulica visa possibilitar a 

compreensão de problemas práticos. As disciplinas Hidrologia e Saneamento 

Básico, além de apresentarem os aspectos básicos que devem ser incluídos na 

malha de conhecimento dos engenheiros civis, têm também o papel importante 

de sensibilizar e conscientizar o futuro engenheiro civil a importância 

da preservação ambiental e da saúde para o bem-estar da sociedade. 

 

A disciplina Topografia possui carga horária teórica, apesar de prever atividades 

práticas, como pode ser visto em seu plano de ensino. As aulas teóricas serão 

realizadas em sala de aula, com previsão de algumas aulas externas, que devem 

ser realizadas aos sábados, visando contemplar os alunos do período noturno, 

que trabalham durante o dia. 

 

A disciplina Arquitetura e Urbanismo oferece ao futuro profissional a 

oportunidade de reflexão sobre a importância da sua profissão à luz dos aspectos 

arquitetônicos e urbanísticos, podendo agregar as informações adquiridas na 

elaboração e estudos de viabilidade de obras civis. 

 

3. Núcleo de conteúdo Específicos 

 

Compreende 38% das disciplinas do curso (vinte disciplinas) com conteúdos 

específicos da Engenharia Civil. 

 

Núcleo de Conteúdos Específicos 

 

Período Disciplina 

5 LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO 

7 ESTRUTURAS DE CONCRETO I 

7 ESTRADAS E TRANSPORTES 

8 OBRAS HIDRÁULICAS 

8 FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES 

8 ESTRUTURAS DE CONCRETO II 

9 ADMINISTRAÇÃO DE NOVOS NEGÓCIOS 

8 GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS 

9 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ENGENHARIA 

CIVIL 
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9 PLANEJAMENTO E CONTROLE DE OBRAS 

9 ESTRUTURAS DE MADEIRA 

9 ESTRUTURAS DE CONCRETO III 

9 MOBILIDADE E SISTEMAS DE TRANSPORTES 

9 TCC 1 EM ENGENHARIA 

10 SEMINÁRIOS INTEGRADOS EM ENGENHARIA CIVIL 

10 ESTRUTURAS DE AÇO 

10 GESTÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

10 MÉTODO NÚMERICO PARA ENGENHARIA CIVIL 

10 PONTES 

10 TCC 2 EM ENGRANHARIA CIVIL 

 

As disciplinas deste núcleo permitem as extensões e aprofundamentos das 

disciplinas abordadas no núcleo anterior. As disciplinas Estruturas de Concreto I, 

II e III, Estruturas de Aço, Estruturas de Madeira e Pontes aprofundam os 

conhecimentos em Teoria das Estruturas, acoplando também conhecimentos na 

área de Materiais de Construção Civil e Mecânica dos Solos, que se relacionam 

diretamente com as disciplinas Fundações e Contenções, Pontes e Obras 

Hidráulicas. 

 

Vale ressaltar que a disciplina Métodos Numéricos para Engenharia, tem por 

objetivo imprimir ao curso de Engenharia Civil uma abordagem moderna e em 

sintonia com os avanços na área da computação aplicada à engenharia, 

propiciando aos alunos o entendimento e a aplicação de conceitos de elementos 

finitos como ferramenta na solução de problemas específicos de Engenharia Civil, 

através de modelagens tanto na área de Estruturas como na área de Geotecnia. 

 

Em Gerenciamento de Riscos Ambientais, o aluno estudará o gerenciamento 

integrado dos resíduos sólidos, analisando as principais alternativas tecnológicas 

utilizadas desde a geração até o tratamento e disposição final.  

 

A disciplina Planejamento e Controle de Obras trata da especificação de 

procedimentos para execução de obras civis e do processo de gerenciamento e 

planejamento de sistemas ligados à obras civis, com foco em sistemas que 

privilegiam aspectos de sustentabilidade e produtividade.  
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Estes conceitos são complementados por disciplinas como: Logística e 

Distribuição que proporcionam ao futuro Engenheiro o entendimento de uma 

produção mais eficiente e reforça os conhecimentos de gerência de sistemas de 

produção. 

 

A disciplina Computação Gráfica Aplicada à Engenharia Civil introduz conceitos 

como sistemas georeferenciados e Modelagem da Informação da Construção 

(BIM), imprimindo uma visão moderna e até de vanguarda, aos temas tratados 

no eixo. 

 

O desenvolvimento do trabalho do aluno junto à empresa, com caráter de 

treinamento em atividades pertinentes às funções do engenheiro civil é avaliado 

na disciplina Estágio Supervisionado, que propicia ao aluno experimentar na 

prática a aplicação de conceitos adquiridos e apreendidos ao longo do curso.  

As disciplinas TCC1 e TCC2 funcionam como disciplinas macro integradoras do 

conhecimento. Dependendo da área de atuação, cada aluno terá um professor 

orientador, que será responsável, junto com o aluno, pelo desenvolvimento do 

projeto. Essa disciplina cumpre também a importante missão de desenvolver uma 

sinergia entre os conceitos teóricos, práticos e humanísticos experienciados ao 

longo do processo formativo, pois os discentes são induzidos a desenvolverem 

soluções próprias para os problemas tecnológicos abordados pelo problema 

escolhido. 

 

4. Eixos Temáticos Transversais 

 

Com o objetivo de encadear raciocínios, estabelecer continuidade de conteúdos 

e favorecer as trocas e complementações interdisciplinares, a matriz curricular 

do curso, também, contempla os seguintes Eixos Temáticos Transversais: 

 

Eixo Estruturas e Geotecnia 

Período Disciplina 

1 GEOLOGIA PARA ENGENHARIA 

3 MECÂNICA GERAL 

4 RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS I 

5 RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS II 

6 TEORIA DAS ESTRUTURAS I 

6 TOPOGRAFIA 

6 MECÂNICA DOS SOLOS 

7 TEORIA DAS ESTRUTURAS II 
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Eixo Hidráulica e Ambiental 

 

 

Eixo Construção Civil e Gerenciamento 

 

7 ESTRUTURAS DE CONCRETO I 

8 FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES 

8 ESTRUTURAS DE CONCRETO II 

8 MÉTODOS NUMÉRICOS PARA ENGENHARIA   CIVIL 

9 ESTRUTURAS DE AÇO 

9 ESTRUTURAS DE CONCRETO III 

9 ESTRADAS E TRANSPORTES 

10 ESTRUTURAS DE MADEIRA 

10 MÉTODOS NUMÉRICOS 

10 PONTES 

Período Disciplina 

2 CIÊNCIAS DO AMBIENTE 

4 FENÔMENOS DE TRANSPORTES 

5 HIDRÁULICA 

6 HIDROLOGIA 

7 SANEAMENTO BÁSICO 

8 OBRAS HIDRÁULICAS 

10 GESTÃO E LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 

8 SUSTENTABILIDADE NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

10 GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS 

Período Disciplina 

5 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

5 BASES E GESTÃO PARA ENGENHARIA 

5 ENGENHARIA ECONÔMICA 

5 LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO 

7 INSTALAÇÕES PREDIAIS – ELÉTRICAS 

7 ARQUITETURA E URBANISMO 

8 INSTALAÇÕES PREDIAIS HIDRÁULICAS 

8 TECNOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES 

9 PLANEJAMENTO E CONTROLE DE OBRAS 
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10 COMPUTAÇÃO GRÁFICA APLICADA À 

ENGENHARIA CIVIL 

 

 

 

8 CANTEIROS DE OBRAS 

10 GESTÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

9 MOBILIDADE E SISTEMAS DE TRANSPORTE 

7 

 

 

 

 

LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO 
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Apresentação da Matriz Curricular 

 

MATRIZ CURRICULAR 

ENGENHARIA CIVIL - GRADUAÇÃO - 215 

 

1º PERÍODO Tipo de Modalidade Carga horária Carga horária 

DISCIPLINAS participação de ensino Teórica Prática Campo Total à distância 

BASES FÍSICAS PARA 

ENGENHARIA 
OBRIGATÓRIA PRESENCIAL 36 0 44 80 0 

BASES MATEMÁTICAS PARA 

ENGENHARIA 
OBRIGATÓRIA PRESENCIAL 72 0 0 72 0 

CIÊNCIAS DO AMBIENTE OBRIGATÓRIA PRESENCIAL 36 0 0 36 0 

INTRODUÇÃO À 

ENGENHARIA 
OBRIGATÓRIA PRESENCIAL 36 0 0 36 0 

LÍNGUA PORTUGUESA OBRIGATÓRIA À DISTÂNCIA 36 0 0 36 36 

PLANEJAMENTO DE 

CARREIRA E SUCESSO 

PROFISSIONAL 

OBRIGATÓRIA À DISTÂNCIA 36 0 0 36 36 

2º PERÍODO Tipo de Modalidade Carga horária Carga horária 

DISCIPLINAS participação de ensino Teórica Prática Campo Total à distância 

CÁLCULO DIFERENCIAL E 

INTEGRAL I 
OBRIGATÓRIA PRESENCIAL 72 0 0 72 0 
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CÁLCULO VETORIAL E 

GEOMETRIA ANALÍTICA 
OBRIGATÓRIA PRESENCIAL 36 0 0 36 0 

FÍSICA TEÓRICA 

EXPERIMENTAL I 
OBRIGATÓRIA PRESENCIAL 36 36 0 72 0 

LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO OBRIGATÓRIA PRESENCIAL 0 36 22 58 0 

METODOLOGIA CIENTÍFICA OBRIGATÓRIA À DISTÂNCIA 36 0 0 36 36 

PROBABILIDADE E 

ESTATÍSTICA APLICADA À 

ENGENHARIA 

OBRIGATÓRIA À DISTÂNCIA 36 0 22 58 36 

3º PERÍODO Tipo de Modalidade Carga horária Carga horária 

DISCIPLINAS participação de ensino Teórica Prática Campo Total à distância 

CÁLCULO DIFERENCIAL E 

INTEGRAL II 
OBRIGATÓRIA PRESENCIAL 72 0 0 72 0 

DESENHO TÉCNICO I OBRIGATÓRIA PRESENCIAL 0 36 0 36 0 

FÍSICA TEÓRICA 

EXPERIMENTAL II 
OBRIGATÓRIA PRESENCIAL 36 36 0 72 0 

QUÍMICA GERAL OBRIGATÓRIA PRESENCIAL 36 36 0 72 0 

ÁLGEBRA LINEAR OBRIGATÓRIA À DISTÂNCIA 36 0 0 36 36 

LINGUAGEM DE 

PROGRAMAÇÃO I 
OBRIGATÓRIA À DISTÂNCIA 0 36 0 36 36 

4º PERÍODO Tipo de Modalidade Carga horária Carga horária 

DISCIPLINAS participação de ensino Teórica Prática Campo Total à distância 

CÁLCULO DIFERENCIAL E 

INTEGRAL III 
OBRIGATÓRIA PRESENCIAL 36 0 22 58 0 
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DESENHO TÉCNICO II OBRIGATÓRIA PRESENCIAL 0 36 22 58 0 

FENÔMENOS DE 

TRANSPORTES 
OBRIGATÓRIA PRESENCIAL 36 0 22 58 0 

FÍSICA TEÓRICA 

EXPERIMENTAL III 
OBRIGATÓRIA PRESENCIAL 36 36 0 72 0 

MECÂNICA GERAL OBRIGATÓRIA PRESENCIAL 36 0 22 58 0 

CÁLCULO NUMÉRICO OBRIGATÓRIA À DISTÂNCIA 0 36 0 36 36 

QUÍMICA DOS MATERIAIS OBRIGATÓRIA À DISTÂNCIA 36 0 0 36 36 

TÓPICOS EM LIBRAS:SURDEZ 

E INCLUSÃO 
OPTATIVA À DISTÂNCIA 36 0 0 36 36 

5º PERÍODO Tipo de Modalidade Carga horária Carga horária 

DISCIPLINAS participação de ensino Teórica Prática Campo Total à distância 

BASES DE GESTÃO PARA 

ENGENHARIA 
OBRIGATÓRIA PRESENCIAL 36 0 0 36 0 

ELETRICIDADE APLICADA OBRIGATÓRIA PRESENCIAL 0 36 22 58 0 

GEOLOGIA PARA 

ENGENHARIA 
OBRIGATÓRIA PRESENCIAL 36 0 0 36 0 

HIDRÁULICA OBRIGATÓRIA PRESENCIAL 0 36 0 36 0 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

CIVIL 
OBRIGATÓRIA PRESENCIAL 36 36 0 72 0 

RESISTÊNCIA DOS 

MATERIAIS I 
OBRIGATÓRIA PRESENCIAL 36 0 0 36 0 

ARQUITETURA E URBANISMO OBRIGATÓRIA À DISTÂNCIA 36 0 0 36 36 

6º PERÍODO Tipo de Modalidade Carga horária Carga horária 
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DISCIPLINAS participação de ensino Teórica Prática Campo Total à distância 

HIDROLOGIA OBRIGATÓRIA PRESENCIAL 36 0 22 58 0 

MECÂNICA DOS SOLOS OBRIGATÓRIA PRESENCIAL 36 36 0 72 0 

RESISTÊNCIA DOS 

MATERIAIS II 
OBRIGATÓRIA PRESENCIAL 72 0 0 72 0 

TEORIA DAS ESTRUTURAS I OBRIGATÓRIA PRESENCIAL 72 0 0 72 0 

TOPOGRAFIA OBRIGATÓRIA PRESENCIAL 72 0 0 72 0 

ENGENHARIA ECONÔMICA OBRIGATÓRIA À DISTÂNCIA 36 0 0 36 36 

7º PERÍODO Tipo de Modalidade Carga horária Carga horária 

DISCIPLINAS participação de ensino Teórica Prática Campo Total à distância 

ESTRADAS OBRIGATÓRIA PRESENCIAL 36 0 22 58 0 

ESTRUTURAS DE CONCRETO 

I 
OBRIGATÓRIA PRESENCIAL 72 0 0 72 0 

INSTALAÇÕES PREDIAIS – 

ELÉTRICAS 
OBRIGATÓRIA PRESENCIAL 36 0 0 36 0 

SANEAMENTO BÁSICO OBRIGATÓRIA PRESENCIAL 36 0 22 58 0 

TECNOLOGIA DA 

CONSTRUÇÃO 
OBRIGATÓRIA PRESENCIAL 36 0 22 58 0 

TEORIA DAS ESTRUTURAS II OBRIGATÓRIA PRESENCIAL 72 0 0 72 0 

GESTÃO DA QUALIDADE ELETIVA G1 PRESENCIAL 36 0 0 36 0 

LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO ELETIVA G1 À DISTÂNCIA 36 0 0 36 36 

GESTÃO DE PROJETOS 

TECNOLÓGICOS 
ELETIVA G2 À DISTÂNCIA 36 0 0 36 36 
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8º PERÍODO Tipo de Modalidade Carga horária Carga horária 

DISCIPLINAS participação de ensino Teórica Prática Campo Total à distância 

ESTRUTURAS DE CONCRETO 

II 
OBRIGATÓRIA PRESENCIAL 36 0 0 36 0 

FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES OBRIGATÓRIA PRESENCIAL 72 0 22 94 0 

INSTALAÇÕES PREDIAIS – 

HIDRÁULICAS 
OBRIGATÓRIA PRESENCIAL 36 0 0 36 0 

OBRAS HIDRÁULICAS OBRIGATÓRIA PRESENCIAL 36 0 0 36 0 

CANTEIROS DE OBRAS OBRIGATÓRIA À DISTÂNCIA 36 0 0 36 36 

SUSTENTABILIDADE NA 

CONSTRUÇÃO CIVIL 
OBRIGATÓRIA À DISTÂNCIA 36 0 0 36 36 

GESTÃO E LEGISLAÇÃO 

AMBIENTAL 
ELETIVA G1 À DISTÂNCIA 36 0 0 36 36 

GERENCIAMENTO DE RISCOS 

AMBIENTAIS 
ELETIVA G2 À DISTÂNCIA 36 0 0 36 36 

HISTÓRIA DOS POVOS 

INDÍGENAS E AFRO-

DESCENDENTES 

ELETIVA G2 À DISTÂNCIA 36 0 0 36 36 

9º PERÍODO Tipo de Modalidade Carga horária Carga horária 

DISCIPLINAS participação de ensino Teórica Prática Campo Total à distância 

COMPUT. GRÁFICA APLICADA 

PARA ENGENHARIA CIVIL 
OBRIGATÓRIA PRESENCIAL 0 36 0 36 0 

ESTRUTURAS DE CONCRETO 

III 
OBRIGATÓRIA PRESENCIAL 36 0 22 58 0 
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MOBILIDADE E SISTEMAS DE 

TRANSPORTES 
OBRIGATÓRIA PRESENCIAL 36 0 22 58 0 

PLANEJAMENTO E CONTROLE 

DE OBRAS 
OBRIGATÓRIA PRESENCIAL 36 0 22 58 0 

ESTRUTURAS DE MADEIRA OBRIGATÓRIA À DISTÂNCIA 36 0 0 36 36 

TCC 1 EM ENGENHARIA OBRIGATÓRIA À DISTÂNCIA 36 0 44 80 36 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

EM ENGENHARIA CIVIL 
OBRIGATÓRIA PRESENCIAL 36 0 176 212 0 

FILOSOFIA, ÉTICA E 

CIDADANIA 
ELETIVA G1 À DISTÂNCIA 36 0 0 36 36 

INOVAÇÃO TECNOLOGICA ELETIVA G1 À DISTÂNCIA 36 0 0 36 36 

ADMINISTRAÇÃO DE NOVOS 

NEGÓCIOS 
ELETIVA G2 À DISTÂNCIA 36 0 0 36 36 

10º PERÍODO Tipo de Modalidade Carga horária Carga horária 

DISCIPLINAS participação de ensino Teórica Prática Campo Total à distância 

ESTRUTURAS DE AÇO OBRIGATÓRIA PRESENCIAL 36 0 22 58 0 

MÉTODOS NUMÉRICOS PARA 

ENGENHARIA CIVIL 
OBRIGATÓRIA PRESENCIAL 36 0 0 36 0 

PONTES OBRIGATÓRIA PRESENCIAL 36 0 22 58 0 

SEMINÁRIOS INTEGRADOS 

EM ENGENHARIA CIVIL 
OBRIGATÓRIA PRESENCIAL 36 0 0 36 0 

TCC 2 EM ENGENHARIA CIVIL OBRIGATÓRIA PRESENCIAL 36 0 44 80 0 

GESTÃO NA CONSTRUÇÃO 

CIVIL 
OBRIGATÓRIA À DISTÂNCIA 36 0 0 36 36 
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Resumo das cargas horárias mínimas exigidas Teórica Prática Campo Total % 

Disciplinas obrigatórias 2.268 504 506 3.278 88,31 

Estágio supervisionado 36 0 176 212 5,71 

Disciplinas eletivas 72 1,94 

Atividades acadêmicas complementares 150 4,04 

Total do curso 3.712  

Carga horária disciplinas optativas 36 - 
 

Cargas horárias mínimas exigidas para disciplinas eletivas Presencial À distancia Obrigatória 

ELETIVA G1 0 36 36 

ELETIVA G2 0 36 36 

Total de Eletivas Obrigatório 0 72 72 
 

 Horas % 

Carga horária à distância do currículo 540 16,49 
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3.8.2. Conteúdos Curriculares 

 

O curso de engenharia civil está divido em núcleos do conhecimentos 

identificados como básicos, específicos e profissionalizantes, os quais estão 

interligados durante todo o curso ofertando disciplinas do ramo da física, 

iniciando com bases físicas para engenharia, física teórica e experimental, e do 

ramo da matemática, iniciando com bases matemáticas para engenharia, calculo 

diferencial e integral I, II e III, calculo numérico, calculo vetorial e geometria 

analítica, álgebra linear e probabilidade e estatística aplicada para engenharia, 

objetivando na concepção de conceitos, fortalezas e destrezas que serão uteis 

para o desenvolvimento de disciplinas aplicadas a engenharia civil, as quais 

iniciam com disciplinas como mecânica geral, fenômenos de transporte, 

hidráulica, materiais de construção, direcionando ao aluno ao início do estudo 

das estruturas iniciando com disciplinas como resistência dos materiais I e II, 

passando a teoria das estruturas I e II, estruturas de concreto I,II e III, pontes, 

e estruturas de madeira e aço, fornecendo ao aluno conhecimentos profundos 

que são aplicados da vida profissional, além disso, são ofertados conhecimentos 

relacionados à química iniciando química geral, passando à aplicação com 

química dos materiais, disciplinas que oferecem conhecimento para a 

compreensão da área das águas e os solos, conhecimentos que são 

aprofundamentos na hidráulica e na hidrologia, saneamento básico, fundações e 

contenções, permitindo uma formação completa em diferentes ramos da 

engenharia, o curso integra conhecimentos cidadãos, éticos, filosóficos e morais 

permitindo a formação de profissionais integrais e competentes na área de 

trabalho e convivência com grupos integrais e socioeconômicos. 

 

Disciplinas na área da informática aproximando ao aluno com as tecnologias 

iniciando com lógica de programação, linguagem de programação I, facilitando a 

interdisciplinaridade com tecnologias, compressão de textos, leitura, redação que 

permitem o desenvolvimento de relatórios, informes e levam a uma melhor 

produção de um documento final do curso nas disciplinas TCC I e II. 

 

A formação profissional e específica, conforme prevê o Conselho Nacional de 

Educação (CNE) e a Câmara de Educação Superior (CES) em sua Resolução 

CNE/CES 11, de 11 de março de 2002, apresenta além do enfoque dogmático, o 

conhecimento e a aplicação, observadas as peculiaridades dos diversos ramos da 

engenharia civil, inseridos e contextualizados segundo a evolução da Ciência e 

sua aplicação às mudanças sociais, econômicas, políticas e culturais do Brasil e 

suas relações internacionais, incluindo necessariamente, dentre outros, 

conteúdos essenciais sobre engenharia civil, relacionados com: 
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Conteúdos essenciais em Engenharia Civil no mercado de Trabalho 

 

Sendo que o estudo das estruturas se baseia no estudo de 7 disciplinas 

(Resistência dos materiais I e II, estruturas de concreto I, II e III, pontes e 

estruturas de aço e madeira) onde são ofertados todos os conhecimentos físico-

matemáticos requeridos para a compressão, projeto, modelagem e 

dimensionamento de diferentes estruturas, estudando elas da perspectiva física 

e tecnológica baseadas em normas técnicas e manuais para analisar elas com 

segurança segundo a legislação vigente.  

 

Já no estudo das águas são abordadas 6 disciplinas (fenômenos de transporte, 

Hidráulica, hidrologia, saneamento básico, obras hidráulicas, instalações prediais 

hidráulicas), as quais permitem conhecer, aplicar e analisar diferentes situações 

da vida cotidiana do engenheiro civil, ressaltando a importância do saneamento 

básico, poluentes das águas, sistemas de abastecimento de água, padrões de 

potabilidade de água, analise de esgotos e qualidade de águas residuárias, 

realizando uma análise que leve a melhorar a gestão em recursos hídricos na 

região e no Brasil e desta forma permitir uma melhor classificação das águas, e 

assim a compreensão das cobrança pela água e analise dos impactos ambientais 

em bacias hidrográficas e conservação dos recursos hídricos.  

 

No ramo do estudo de terras e construção são contempladas 6 disciplinas 

(materiais de construção, geologia para engenharia, mecânica dos solos, 

topografia, fundações e contenções, canteiros de obras e tecnologia da 

construção), nas quais são abordados conhecimentos em estrutura de materiais, 
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normas técnicas e manuais para abordar problemas relacionados com projetos 

topográficos, relevos medições angulares, estruturas das diferentes fundações, 

riscos nas obras, análise de barragens e análise de perfil geotécnico para o 

projeto de fundação fundamentais no cálculo estrutural. 

 

Nos ramos do transportes são abordadas 3 disciplinas (mobilidade e sistemas de 

transporte, arquitetura e urbanismo, estradas) permitindo o entendimento das 

generalidades sobre transportes no Brasil, os elementos para projetos de 

estradas com suas características técnicas, considerando terraplanagem, 

drenagem e pavimentação, para analisar o problema de mobilização relacionado 

com atual arquitetura das cidades e o médio ambiente o que leva a analisar a 

mobilidade atual e compreender a legislação que a determina.  

 

O curso oferece 3 disciplinas aplicadas na gestão e logística para engenharia civil 

(Inovação tecnológica, administração de novos negócios, logística e distribuição), 

disciplinas fundamentais para a obtenção de uma formação integral do discente, 

abordando componentes relacionados com o desenvolvimento do 

comportamento inovador; cultura organizacional para inovação, análise 

econômica, planejamento e estratégias em uma empresa, marketing gestão que 

relaciona a contabilidade e finanças criando uma visão de empreendedorismo nos 

educandos e consciência cidadania. 

 

No ambiento ambiental, se consideram 9 disciplinas (Filosofia, ética e cidadania, 

gestão e legislação ambiental, gerenciamento de riscos ambientais, 

sustentabilidade na construção civil, gestão na qualidade, gestão de projetos 

tecnológicos, engenharia econômica, gestão para engenharia) onde são 

abordados conceitos relacionados com os Direitos Humanos e a dignidade do ser 

humano, conceitos sobre risco ambiental sob uma nova abordagem no contexto 

da gestão ambiental, e gerenciamento de riscos ambientais levando a 

implementação de metodologias de avaliação de risco e tomada de decisão com 

base na avaliação de risco, assim melhorando a visão em função do 

gerenciamento de Projetos. 

 

No 2° período, a disciplina Metodologia científica prepara o estudante para a 

elaboração do TCC. O Trabalho de Conclusão de Curso, no 9º período, tem o 

objetivo de revelar a apropriação, por parte do educando, do domínio da 

linguagem científica e da precisão terminológica na engenharia e aplicação dos 

princípios científicos, tecnológicos e constitucionais que norteiam a engenharia 

civil no país. A expressão oral, assim como a argumentação escrita baseadas na 

disciplina língua portuguesa ofertada no primeiro período o qual facilita a escrita 

e desenvolvimento do aluno no decorrer do curso e porém permite a criação de 

um manuscrito de qualidade, como consequência, a elaboração do TCC ganha 
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contornos mais consistentes, emergindo como expressão amadurecida do 

processo reflexivo do educando sobre tema de sua escolha, assim no décimo 

período o aluno continua com a disciplina TCC2 onde ele pode concluir sua 

pesquisa e pode mostrar de forma escrita a mesma, para este caso o aluno cursa 

uma disciplina no nono período chamada inovação tecnológica, permitindo 

enriquecer seu conhecimento e felicitando concepção do documento final. 

 

3.8.3. Disciplinas Eletivas 

 

É importante dizer que as disciplinas eletivas contemplam conteúdos de formação 

fundamental e profissional em torno de determinados temas, áreas ou subáreas 

da engenharia, podendo o educando escolher dentre elas a que deseja cursar.  

 

A referida concentração permite ao discente um aprofundamento de cunho 

temático e interdisciplinar, pela livre escolha das disciplinas que vai cursar, 

possibilitando-lhe, assim, que obtenha conhecimentos multidisciplinares 

referentes ao campo de trabalho no qual pretende exercer as suas atividades 

profissionais ou mesmo maior conhecimento sobre temas específicos, estas 

disciplinas são listadas a continuação: 

 

1. Logística e distribuição 

2. Gestão da qualidade 

3. Gestão de projetos tecnológicos 

4. Gestão e legislação ambiental 

5. Gerenciamento de riscos ambientais 

6. História dos povos indígenas e afrodescendentes 

7. Inovação tecnológica 

8. Administração de novos negócios 

9. Filosofia, ética e cidadania 

 

O NDE e o Colegiado do curso têm uma preocupação permanente em manter os 

conteúdos alinhados às novas demandas de mercado, bem como atender à 

legislação educacional vigente. Assim, é importante destacar que, em relação ao 

determinado nas diretrizes Curriculares Nacionais para a educação das relações 

étnico-raciais e para o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana - 

(CNE/CES Resolução 1/2004), ofertamos a disciplina eletiva História dos Povos 

Indígenas e Afro-descendentes, além dessa temática estar incorporada nos 

conteúdos de diferentes disciplinas como Língua Portuguesa, que trata as 

questões socioculturais, refletidas por meio de textos.  
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Quanto à Lei Federal 9795, de 27/04/1999, que dispõe sobre a educação 

ambiental, instituindo a Política Nacional de Educação Ambiental, e o Decreto 

Nº4281 de 25/06/2002, a educação ambiental (EA) está representada pelos 

processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores 

sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a 

conservação do meio ambiente, bem essencial à qualidade de vida e sua 

sustentabilidade. A Educação Ambiental envolve o entendimento de uma 

educação cidadã, responsável, crítica, participativa, em que cada sujeito aprende 

com conhecimentos científicos e com o reconhecimento dos saberes tradicionais, 

possibilitando a tomada de decisões transformadoras, a partir do meio ambiente 

natural ou construído no qual as pessoas se integram.  

 

A EA avança na construção de uma cidadania responsável voltada para culturas 

de sustentabilidade socioambiental. Desta forma, o projeto pedagógico do curso 

apresenta a educação ambiental como prática educativa integrada, contínua e 

permanente, representando um eixo transversal em atividades curriculares dos 

cursos - Atividades Acadêmicas Complementares, iniciação científica e pesquisa, 

além da temática estar contemplada no conteúdo programático de disciplinas 

como  de gestão e legislação ambiental, gerenciamento de riscos ambientais  

ofertadas no oitavo período onde são abordados temas como impacto ambiental, 

urbanização sustentável, tratamento de resíduos, legislação e direito ambiental, 

novas fontes energéticas sustentáveis, despoluição, economia do meio ambiente 

e responsabilidade socioambiental, tendo como objetivo ambientar e 

contextualizar a Engenharia Civil como agente de transformação sustentável e 

preservação do meio ambiente.  

 

Em Hidrologia, são abordados conhecimentos Gestão de recursos hídricos: 

Conceitos, marco referencial e desenvolvimento sustentável. Legislação para uso 

dos recursos hídricos: Formas de gestão, organização dos processos e aspectos 

institucionais; Gerenciamento de recursos hídricos no Brasil: Fundamentos, 

objetivos. Diretrizes e planos da política nacional dos recursos hídricos; Comitês 

de Bacias Hidrográficas, constituição e composição. Classificação das águas, 

outorgas e cobrança pela água. Princípios e conceitos sobre impactos ambientais 

em bacias hidrográficas. Conservação dos recursos hídricos. Desta forma o 

educando consegue obter conhecimentos técnicos e legais que permitem uma 

formação integral. 

 

3.8.4. Educação Inclusiva 

 

A Educação Inclusiva é atualmente um dos maiores desafios do sistema 

educacional. Na perspectiva de enfrentar esse desafio, e contribuir para a 
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educação inclusiva, o PPC do curso da engenharia civil da ESTÁCIO BRASÍLIA e 

a sua infraestrutura física atende ao disposto no marco legal vigente, destacando-

se o Dec. 5296/2004, de 02/12/2012; Art. 4º do Decreto 3298, de 20 de 

dezembro de 1999; Art. 5º do Decreto 3296; Declaração de Salamanca; 

Constituição Brasileira; e o Decreto nº 5.626/2005, que regulamenta a Lei nº. 

10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre o Ensino da Língua Brasileira 

de Sinais (LIBRAS). Preocupada em adaptar-se às normas e princípios que 

garantem os direitos do aluno com necessidades educacionais especiais e, 

sobretudo, em estabelecer uma política institucional, o curso de engenharia civil 

em consonância com a IES desenvolve ações para manter a qualidade de ensino 

para todos os seus alunos e, especificamente, assegurar, aos alunos com 

necessidades educacionais especiais, as condições necessárias para o seu pleno 

aprendizado.  

 

Assim, para o integral atendimento às recomendações internacionais e aos 

dispositivos legais nacionais, é fundamental a busca de novas formas de 

responder aos proclames de uma Educação Inclusiva, garantindo não só o 

acesso, mas, sobretudo, a permanência dos alunos com necessidades 

educacionais especiais na IES, por meio de uma prática pedagógica, que esteja 

centrada na aprendizagem desses alunos. 

 

3.8.5. Disciplinas Optativas 

 

As disciplinas optativas constituem um vasto elenco de possibilidades de 

enriquecimento curricular, oferecido aos educandos do Curso de Engenharia Civil 

a oportunidade de frequentar uma instituição de ensino superior é restrita a um 

pequeno grupo de estudantes, diante do enorme contingente de brasileiros 

alijados do sistema de educação superior. De tal modo, compete às IES ofertar 

aos educandos o acesso ao conhecimento nas mais diversas áreas do saber.  

 

Os educandos do Curso de Engenharia Civil podem cursar disciplinas optativas, 

limite mínimo de uma e sem limite máximo, em diversos cursos oferecidos na 

IES, sendo o resultado incluído no histórico escolar. Por conseguinte, dá-se maior 

flexibilização curricular permitindo ao aluno incorporar conhecimentos de seu 

interesse específico que agregam valor a sua formação universitária.  

 

O Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Civil pensando em fornecer 

integralidade entre seus formandos, oferece disciplina optativa Tópicos em libras 

surdez e ratifica o compromisso com a igualdade de oportunidades e com o 

processo de inclusão das pessoas com necessidades especiais na sociedade. As 

Línguas de Sinais são as línguas naturais das comunidades surdas. Ao contrário 
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do que muitos imaginam, as Línguas de Sinais não são simplesmente mímicas e 

gestos soltos, utilizados pelos surdos para facilitar a comunicação. São línguas 

com estruturas gramaticais próprias. Atribui-se às Línguas de Sinais o status de 

língua porque elas também são compostas pelos níveis linguísticos: o fonológico, 

o morfológico, o sintático e o semântico. 

 

3.8.6. Eixos Transversais: Meio Ambiente e as Questões Étnicas 

 

Além de conteúdos curriculares de formação básica, comum às duas ênfases e 

daqueles que tratam das especificidades de cada uma delas, o Curso de 

engenharia propõe, em sua matriz curricular, estudos sobre temas importantes 

para a formação de todo e qualquer profissional, bem como em atendimento aos 

dispositivos legais (Resolução 1, de 17/06/2004, que institui as DCNs para a 

Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino da História e Cultura Afro-

Brasileira e Africana; Decreto nº 4.281, de 17/06/2002, que regulamenta a Lei 

nº 9.795, de 27 de abril de 1999, que institui a Política Nacional de Educação 

Ambiental), ou seja, meio ambiente e as questões étnico-raciais, a serem 

trabalhadas de forma transversal, como disciplinas eletivas e ainda inseridas nos 

conteúdos curriculares de disciplina obrigatórias que compõem o eixo de 

interligação da engenharia civil com campos afins de conhecimento.  

 

3.9. EMENTÁRIO 
 

Disciplina BASES FÍSICAS PARA ENGENHARIA 

Semestre 1º Carga Horária: 80 h/a 

EMENTA 

Disciplina Bases Físicas para a Engenharia. Método científico. Ordem de grandeza e 
medidas. Cinemática unidimensional. Cinemática bidimensional. Força e leis de 
Newton. Trabalho e energia. Conservação de energia. Rotação de um corpo rígido. 
Mecânica dos fluidos. Movimento ondulatório. Ondas. Temperatura. Calor e as Leis da 
Termodinâmica. Eletricidade. Magnetismo. Eletromagnetismo. Ótica. A Física e a 
Engenharia. Método científico. Ordem de grandeza e medidas. Cinemática 
unidimensional. Cinemática bidimensional. Força e leis de Newton. Trabalho e 
energia. Conservação de energia. Hidrostática. Hidrodinâmica. Temperatura. Calor e 
as Leis da Termodinâmica. Eletricidade. Magnetismo. A Física e a Engenharia. 

BÁSICAS 

MOTA, Ronaldo; MACHADO, Liana.; DE PAULA, Silvia. M. Bases Físicas Para 
Engenharia. Rio de Janeiro: SESES, 2015. 
SERWAY, Raymond A.; JEWETT, John W. Princípios de física. São Paulo: Pioneira, 
2004. 
TREFIL, James; HAZEN, Robert M. Física viva: uma introdução à física conceitual. Rio 
de Janeiro: LTC, 2006. Vol. 1. 

COMPLEMENTARES 
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MOTA, Ronaldo; MACHADO, Liana; PAULA, Silvia M. De. Bases físicas para 
engenharia. Rio de Janeiro: SESES, 2015. 176 p. 
HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de 
física: Capítulos: movimento em duas e três dimensões; força e movimento - I. 9.ed. 
Rio de Janeiro: LTC, 2012. 62-120p parte 1/2 (Material Didático). ISBN 978852169031 
NUSSENZVEIG, H. Moysés. Curso de física básica, volume 2: fluidos oscilações e 
ondas calor. 4. ed. rev. São Paulo: Edgard Blucher, 1997. 314 p. ISBN 8521202998 
SEARS, Francis Weston. Física: III eletromagnetismo. 12. ed. São Paulo: Pearson 
Education, 2009. 425 p. ISBN 9788588639348. 
SERWAY, Raymond A. Princípios de física, volume 1: mecânica clássica. 5. ed. São 
Paulo: Cengage Learning, 2008. xxii, 403 p. ISBN 8522103828 

 

Disciplina BASES MATEMÁTICAS PARA ENGENHARIA 

Semestre 1º Carga Horária: 72 h/a 

EMENTA 

Importância da matemática na Engenharia, Vetores, Matrizes, Funções, Função Afim, 
Função Quadrática, Função Modular, Função Exponencial, Função Logarítmica e 
Funções Básicas Trigonométricas. Noções de Limites e Continuidade. 

BÁSICAS 

FERNANDES, Denise Candal Reis. Fundamentos da matemática. Rio de Janeiro: 
SESES, 2015. 
GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um curso de cálculo: vol. 1. 5. ed. Rio de Janeiro: 
Gen/LTC, 2013. 
GUIMARÃES, L.G.S., et al. Bases Matemáticas para Engenharia. Rio de janeiro: SESES, 
2015 

COMPLEMENTARES 

DEMANA, Franklin D. Pré-cálculo. 2. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013. 
xx, 452 p. ISBN 9788581430966. 
SAFIER, Fred. Pré-Cálculo: Capítulo: 42. O princípio da indução matemática. Porto 
Alegre, RS: Bookman, 2003. (Material Didático-Estácio). ISBN 9788536301815. 
SÁ, Ilydio Pereira De. A magia da matemática: atividades investigativas, curiosidades 
e história da matemática. 3. ed. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2010. 182 p. ISBN 
9788573939415. 
ÁVILA, Geraldo. Cálculo das funções de uma variável, volume 1. 7. ed. Rio de Janeiro: 
LTC, 2003. 311 p. ISBN 8521613709. 
LARSON, Ron; EDWARDS, Bruce H. Cálculo com aplicações. 6. ed. Rio de Janeiro: 
LTC, 2005. xii, 329 p. ISBN 8521201788. 

 

Disciplina CIÊNCIAS DO AMBIENTE   

Semestre 1º Carga Horária: 36 h/a 

EMENTA 

Introdução ao estudo das ciências do ambiente. Fundamentos ecológicos. Elementos 
de Geologia. O estudo dos Ecossistemas. Ecossistemas Terrestres e Aquáticos. Ciclos 
biogeoquímicos. Os grandes biomas terrestres e aquáticos. Climatologia. A Energia e 
o meio ambiente. O Sistema de gestão e política ambiental. 
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BÁSICAS 

BRAGA, Benedito et al. Introdução à engenharia ambiental, O desafio do 
desenvolvimento sustentável. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 
DIAS, Reinaldo. Gestão ambiental: responsabilidade social e sustentabilidade. 2. ed. 
São Paulo: Atlas, 2009. 
VIEIRA, André Calixto. Ciências do ambiente. Rio de Janeiro: Universidade Estácio de 
Sá, 2014. 

COMPLEMENTARES 

PHILIPPI JUNIOR, Arlindo; PELICIONI, Maria Cecília Focesi. Educação ambiental e 
sustentabilidade. 2. ed., rev. e atual. Barueri, SP: Manole, 2014. ISBN 
9788520432006 
MILLER JR., G. Tyler. Ciência ambiental. Tradução da 11ª edição norte-americana. 
São Paulo: Cengage Learning, 2013. xxiii, 123 p. ISBN 9788522105496. 
SEIFFERT, Mari Elizabete Bernardini. Sistemas de Gestão Ambiental (ISO 14001) e 
Saúde e Segurança Ocupacional (OHSAS 18001): Capítulo: 4-verificação e análise 
crítica. São Paulo: Atlas, 2008. p. 95-125 (Material Didático-Estácio). ISBN 978-85-
2245-111-1. 
DONAIRE, Denis. Gestão ambiental na empresa: Capítulos: 3 a questão ambiental 
sob o enfoque econômico, 39. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2004. 40-49p Parte 1/2 
(Material Didático - Estácio). ISBN 9788522421855. 
SANTOS, Rozely Ferreira Dos. Planejamento ambiental: teoria e prática. São Paulo: 
Oficina de Textos, 2004. 184 p. ISBN 9788586238628. 

  

Disciplina INTRODUÇÃO A ENGENHARIA   

Semestre 1º Carga Horária: 36 h/a 

EMENTA 

Conceitos Fundamentais de Engenharia. Definições das Engenharias (Mecânica, 
Automação e Controle, Elétrica, Química, Telecomunicações, Produção, Petróleo, Civil, 
Ambiental, Energias Alternativas). Interdisciplinaridade no campo das engenharias. O 
profissional de engenharia e suas atribuições. Áreas de atuação. CREA-CONFEA. Ética 
Profissional e responsabilidade civil do engenheiro. Exercício profissional do 
engenheiro e as relações com a sociedade. Principais ocupações dos Engenheiros nas 
grandes empresas. 

BÁSICAS 

AGOSTINHO, Marcia; AMORELLI, Dirceu; BARBOSA, Simone. Introdução à 
engenharia. 1. ed. Rio de Janeiro: Lexicon, 2015. 
HOLTZAPPLE, Mark T.; REECE, W. Dan. Introdução a engenharia. 1. ed. Rio de 
Janeiro: LTC, 2006. 
DEVORE, Jay L. Probabilidade e estatística para engenharia e ciências. São Paulo: 
Cengage Learning, 2014.  

COMPLEMENTARES 

AGOSTINHO, Marcia; AMORELLI, Dirceu; RAMALHO, Simone. Introdução à 
engenharia. Rio de Janeiro: Lexikon, 2015. 128 p. ISBN 9788583000204. 
BAZZO, Walter Antonio; PEREIRA, Luiz Teixeira Do Vale. Introdução à 
engenharia: conceitos, ferramentas e comportamentos. Florianópolis, SC: Editora 
UFSC, 2007. 270 p. (Série didática). ISBN 8532803563. 
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GÓIS, André Luiz Carvalho. Utilização do planejamento e controle da manutenção 
como ferramenta de gestão. 2014. 67 f. + 01 CD ROM TCC (graduação em 
Engenharia de produção) - Faculdade de Ciências Sociais e Tecnológicas - FACITEC, 
Taguatinga,2014. 
MOTA, Ronaldo; MACHADO, Liana; PAULA, Silvia M. De. Bases físicas para 
engenharia. Rio de Janeiro: SESES, 2015. 176 p. 
BORGES, Alberto De Campos. Topografia: aplicada à engenharia civil. São Paulo: 
Blucher, 1992. V. 2 ISBN 9788521201311. 

 

Disciplina LÍNGUA PORTUGUESA   

Semestre 1º Carga Horária: 36 h/a 

EMENTA 

Língua, fala, norma, variações e sociedade; Modalidades linguísticas falada e escrita; 
O português coloquial e a norma culta; Leitura e produção escrita; Estratégias de 
leitura: recuperação da informação; Compreensão e interpretação de textos; Reflexão 
sobre forma e conteúdo; O texto e sua funcionalidade; Textualidade: coesão e 
coerência, intenção comunicativa, habilidades de interpretação; Gêneros textuais; O 
estilo na escrita; Tipologia textual. Aspectos socioculturais (relações étnico-raciais e 
cultura afro-brasileira; política de educação ambiental e direitos humanos). 

BÁSICAS 

GAMEIRO, Maria Beatriz. Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Estácio, 2015. 
KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender - os sentidos do 
texto. São Paulo: Contexto, 2011. 
PAES, Roberto. Língua, uso e discurso: entremeios e fronteiras. Rio de Janeiro: Editora 
Universidade Estácio de Sá, 2013. 

COMPLEMENTARES 

ALVES, Castro. Os escravos. Domínio Público (MEC). Disponível em: 
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/jp000009.pdf 
ASSIS, Machado de. Várias histórias. Domínio Público (MEC). Disponível em: 
http://machado.mec.gov.br/images/stories/pdf/contos/macn005.pdf 
ASSIS, Machado de. O caso da vara. Domínio Público (MEC). Disponível em: 
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000219.pdf 
ASSIS, Machado de. "Pae contra mãe". In: Relíquias de Casa Velha. Rio de Janeiro, 
H. Garnier Livreiro Editor, 1906. Disponível em: 
ttp://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co
_obr a=1951 
AZEREDO, José Carlos de. Fundamentos de Gramática do Português. Rio de Janeiro: 
Zahar, 2010. Disponível em: 
https://img.travessa.com.br/capitulo/ZAHAR/FUNDAMENTOS_DE_GRAMATICA_DO_
PORTUGUES-9788571105577.pdf 

 
 

Disciplina 
PLANEJAMENTO DE CARREIRA E SUCESSO 
PROFISSIONAL  

Semestre 1º Carga Horária: 36 h/a 

EMENTA 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/jp000009.pdf
http://machado.mec.gov.br/images/stories/pdf/contos/macn005.pdf
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000219.pdf
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Ambientação na Vida Universitária. Métodos de Estudos no Ensino Superior. 
Diversidade e Inclusão. Sustentabilidade. Planejamento financeiro - orçamento 
doméstico. Habilidades e Competências para a Empregabilidade. Mercado de 
Trabalho. Empreendedorismo. Inovação e Criatividade. Ética e Cidadania. 

BÁSICAS 

CHALITA, G; CERBASI, G; GEHRINGER, M et al. SANTOS, Hugo (org). Da graduação 
para o mercado de trabalho: caminhos para o sucesso. (Biblioteca virtual). Rio de 
Janeiro: Editora Universidade Estácio de Sá, 2013. 
DORNELAS, José. Introdução ao Empreendedorismo. 1a Ed. São Paulo: Empreende, 
2018. 
MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Empreendedorismo. São Paulo: Pearson, 2012. 

COMPLEMENTARES 

ORLICKAS, Elizenda. Modelos de gestão: das teorias da administração à gestão 
estratégica. Curitiba: InterSaberes, 2012. 252 p. (Administração Estratégica). ISBN 
9788582121122. 
ZABALA, Antoni. Como aprender e ensinar competências.. Porto Alegre: Artmed, 
2010. 
ATALIBA, Geraldo. Hipótese de incidência tributária. 6. ed. São Paulo: Malheiros 209 
p. ISBN 85-7420-171-5. 
WOLNEY, Viviany Santos. As competências do pedagogo para o ensino das disciplinas 
básicas do currículo nos anos inciais do ensino fundamental. 2016. 44 fls. TCC 
(graduação em pedagogia) - Universidade Estácio de Sá, Brasília, 2016. 

 

Disciplina CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I   

Semestre 2º Carga Horária: 72 h/a 

EMENTA 

Conceituação de Derivadas. Regras de Derivação. Aplicações de Derivadas. 
Integração. Técnicas de Integração. No estudo da derivada e suas aplicações veremos 
uma aplicação no contexto geométrico, como o ângulo, inclinação, entre a reta 
tangente e o eixo das abcissas e outras, no contexto da Física, como a velocidade, a 
taxa média de variação e a aceleração de um móvel. As técnicas de derivação são 
apresentadas além da formalização de conceitos e propriedades que auxiliarão no 
desenvolvimento das aplicações futuras. Nas integrais estudaremos o conceito de 
integral, as integrais imediatas, as integrais indefinidas e definidas, os procedimentos 
algébricos com diversos métodos de integração, inicialmente, estudando o método da 
substituição e seguindo com a integração por partes, a integração por frações parciais 
e finalizando com a aplicação das integrais, como o cálculo de comprimento de curvas 
planas, de áreas planas e volumes. 

BÁSICAS 

BROCHI, André. Cálculo Diferencial e Integral I. Rio de Janeiro: SESES, 2015. 
Fernandes, Daniela Barude (org.). Cálculo. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 
2014. 
BRAGA, Marcelo Couto; LIMA, Mario Luiz Alves; COSTA, Marcos José Machado 
Da. Introdução ao cálculo. Rio de Janeiro: Universidade Estácio de Sá, 2014. 

COMPLEMENTARES 
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BIDURIN, Claudio; GELFUSO, Valéria. Cálculo diferencial e integral III. Rio de Janeiro: 
SESES, 2015. 200 p. ISBN 9788555481369. 
GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um curso de cálculo: vol. 1. 5. ed. Rio de Janeiro: 
Gen/LTC, 2013. xii, 635 p. ISBN 9788521612599. 
BARBONI, Ayrton; PAULETTE, Walter. Cálculo e análise: cálculo diferencial e integral 
a uma variável. Rio de Janeiro: Gen/LTC, 2013. xi, 290 p. ISBN 9788521615460 
DEMANA, Franklin D. Pré-cálculo. 2. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 
2013. xx, 452 p. ISBN 9788581430966. 
AYRES, Frank; MENDELSON, Elliott. Cálculo. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013. 531 
p. ISBN 9788565837156. 

 

Disciplina CÁLCULO VETORIAL E GEOMETRIA ANALÍTICA 

Semestre 2º Carga Horária: 36 h/a 

EMENTA 

Vetores. Produto de vetores. Retas. Planos. Cônicas. 

BÁSICAS 

JULIANELLI, José Roberto. Cálculo vetorial e geometria analítica. Rio de Janeiro: 
Ciência Moderna, 2008. 
OLIVEIRA, Ubiratan; CASTAÑON, Antônio Carlos; RODRIGUES, Júlio. Cálculo vetorial 
e geometria analítica. Rio de Janeiro: Lexicon, 2015. 
WINTERLE, Paulo. Vetores e geometria analítica. São Paulo: Makron, 2006. 

COMPLEMENTARES 

OLIVEIRA, Ubiratan; VIEIRA, Antônio Carlos Castañon; RODRIGUES JUNIOR, Júlio 
César José. Cálculo vetorial e geometria analítica. Rio de Janeiro: Lexikon, 2015. 134 
p. ISBN 9788583000211 
DEVORE, Jay L. Probabilidade e estatística para engenharia e ciências. São Paulo: 
Cengage Learning, 2014. 633 p. ISBN 9788522111831. 
CASAROTTO FILHO, Nelson; KOPITTKE, Bruno Hartmut. Análise de 
investimentos: matemática financeira, engenharia econômica, tomada de decisão, 
estratégia empresarial. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2007. 468 p. ISBN 8522425728 
HIRSCHFELD, Henrique. Engenharia econômica e análise de custos: aplicações 
práticas para economistas, engenheiros, analistas de investimentos e 
administradores. 7. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2000. 516 p. ISBN 
85224266277. 
BROCHI, André. Cálculo diferencial e integral II. Rio de Janeiro: SESES, 2015. 136 p. 
ISBN 9788555481376. 

 

Disciplina FÍSICA TEÓRICA EXPERIMENTAL I 

Semestre 2º Carga Horária: 72 h/a 

EMENTA 

Ementa teórica: Cinemática de Galileo; Leis de Newton; Teorema Trabalho-Energia 
e o Princípio de Conservação da Energia Mecânica, Princípio de Conservação do 
Momentum linear; Impulso e Colisões.  
Ementa experimental: Teoria dos Desvios/Erros; Tratamento Estatístico de dados; 
Representação Gráfica Linear e Logarítmica. Práticas de: Cinemática de Galileo; Leis 
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de Newton; Teorema Trabalho-Energia; Princípios de Conservação de Energia e 
Momentum; Impulso e Colisões Mecânicas. 

BÁSICAS 

BARROS, Luciane e BELISIO, Adriano Silva. FÍSICA I. Rio de Janeiro: SESES, 2015. 
HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de física. 8. ed. 
Rio de Janeiro: LTC, 2008. Vol. 1. 
YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, Roger A. Sears e Zemansky. Física, I: mecânica. São 
Paulo: Pearson Education do Brasil, 2006. Vol. 1. 

COMPLEMENTARES 

YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, Roger A. Física III: Capítulos: Campo Magnético e 
Força Magnética. Indução eletromagnética. Ondas Eletrmagnéticas. 10. ed. São 
Paulo: Pearson Education, 2003. p. 197-382. Parte 2/2 (Material Didático-Estácio). 
ISBN 978-85-8863-904-1. 
Física: conceitos e aplicações de mecânica. LEITE, ALVARO EMILIO, Editora 
Intersaberes, 2017. ISBN: 9788544303375 
TIPLER, Paul A.; MOSCA, Gene. Física para cientistas e engenheiros, volume 
1: mecânica, oscilações e ondas. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006. xix, 311 p. ISBN 
978851614623. 
MOTA, Ronaldo; MACHADO, Liana; PAULA, Silvia M. De. Bases físicas para 
engenharia. Rio de Janeiro: SESES, 2015. 176 p. 
SERWAY, Raymond A. Princípios de física, volume 1: mecânica clássica. 5. ed. São 
Paulo: Cengage Learning, 2008. xxii, 403 p. ISBN 8522103828. 

 

Disciplina LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO 

Semestre 2º Carga Horária: 58 h/a 

EMENTA 

Organização de Computadores; lógica de programação; algoritmos e formas de 
representação; linguagens de programação; estrutura sequencial; modularização; 
estruturas de tomada de decisão; estruturas de repetição. 

BÁSICAS 

SANTOS, Fabiano. Lógica de programação. Rio de Janeiro: SESES, 2015. 192 p. ISBN 
9788555481543. 
SANTOS, Fabiano. Linguagem de programação. Rio de Janeiro: SESES, 2015. 216 p. 
ISBN 9788555480010. 
FORBELLONE, A.L.V.; EBERSPACHER, H.F. "Lógica de Programação". Makron Books, 
2005. 

COMPLEMENTARES 

MANZANO, José Augusto N. G.; OLIVEIRA, Jayr Figueiredo De. Algoritmos: lógica 
para desenvolvimento de programação de computadores. 2. ed. São Paulo: Érica, 
2014. 327 p. ISBN 9788536502212. 
MANZANO, José Augusto N. G.; OLIVEIRA, Jayr Figueiredo De. Algoritmos: lógica pa 
MANZANO, José Augusto N. G.; OLIVEIRA, Jayr Figueiredo De. Algoritmos: lógica 
para desenvolvimento de programação de computadores. 8. ed. e 11. ed., rev. e 
atual. São Paulo: Érica, 2000. 236 p. ISBN 857194718x.ra desenvolvimento de 
programação de computadores. 24. ed., rev. São Paulo: Érica, 2011. 320 p. ISBN 
9788536502212. 
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BROOKESHEAR, J. Glenn. Ciência da computação: uma visão abrangente. Porto 
Alegre, RS: Bookman, 2005. 512 p. ISBN 8536304383. 
DROZDEK, Adam. Estrutura de dados e algoritmos em C++. São Paulo: Thomson 
Learning, 2005. xviii, 579 p. ISBN 8522102593. 

 

Disciplina METODOLOGIA CIENTÍFICA 

Semestre 2º Carga Horária: 36 h/a 

EMENTA 

Os modos de conhecer. Conceito e classificação da ciência. Método científico. A leitura 
e a técnica de fichamento, resumo e resenha. A pesquisa científica. Normas técnicas 
da produção científica. A construção e produção do conhecimento na Universidade. O 
projeto pedagógico e a perspectiva teórico-metodológica dos cursos superiores. 

BÁSICAS 

KÖCHE, José Carlos. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e 
iniciação à pesquisa. 34. ed. Petrópolis: Vozes, 2015. 182 p. 
FACHIN, Odilia. Fundamentos de metodologia. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. 
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 
2002. 

COMPLEMENTARES 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 
2010. xvi, 184 p. ISBN 9788522458233. 
MARCONI, Marina De Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia 
científica. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 315 p. ISBN 9788522440153. 
KÖCHE, José Carlos. Fundamentos de metodologia científica:  teoria da ciência e 
iniciação à pesquisa. 34. ed. Petrópolis: Vozes, 2015. 182 p. ISBN 9788532618047 
BOAVENTURA, Edivaldo Machado. Metodologia da pesquisa: monografia, 
dissertação, tese. São Paulo: Atlas, 2004. 160 p ISBN 8522436975 (broch). 
CERVO, Amado L.; BERVIAN, Pedro A.; SILVA, Roberto da. Metodologia 
científica: Capítulos: fases da elaboração da pesquisa; comunicação da pesquisa: 
estrutura, forma e conteúdo dos relatórios acadêmicos. 6. ed. São Paulo: Pearson 
Education, 2006. p. 73-148 (Material Didático-Estácio). ISBN 978-85-7605-047-6. 

 

Disciplina 
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA APLICADA À 
ENGENHARIA 

Semestre 2º Carga Horária: 58 h/a 

EMENTA 

Introdução à Estatística; Dados Estatísticos; Distribuição de Frequências; Medidas de 
posição; Medidas de dispersão; Probabilidades; Distribuições de Probabilidades. 

BÁSICAS 

BARBETTA, Pedro Alberto; REIS, Marcelo Menezes; BORNIA, Antonio Cezar. 
Estatística para cursos de engenharia e informática. 3a. Edição. São Paulo: ATLAS, 
2010. 
CASTANHEIRA, Nelson Pereira. Estatística aplicada a todos os níveis. 2a. Edição. rev 
e amp.. Curitiba: InterSaberes, 2018. 
MARINHO, Paula. Probabilidade e Estatística Aplicada à Engenharia. 1a. Edição. Rio 
de Janeiro: SESES, 2016. 
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COMPLEMENTARES 

MORETTIN, Pedro A.; BUSSAB, Wilton De O. Estatística básica. 7. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2011. xviii, 540 p. ISBN 9788502136915. 
MOORE, David S. A estatística básica e sua prática: capítulo: as distribuições 
normais. 5. ed. São Paulo: LTC, 2011. 90 p. (Material Didático-Estácio). ISBN 978-
85-2161-790-7. 
BARBETTA, Pedro Alberto; REIS, Marcelo Menezes; BORNIA, Antonio 
Cezar. Estatística: para cursos de engenharia e informática. 3. ed. São Paulo: Atlas, 
2010. 410 p. ISBN 9788522459940. 
FERREIRA, Valéria Aparecida. Estatística aplicada. Rio de Janeiro: SESES, 2015. 136 
p. 
DEVORE, Jay L. Probabilidade e estatística para engenharia e ciências. São Paulo: 
Cengage Learning, 2014. 633 p. ISBN 9788522111831 

 

Disciplina ÁLGEBRA LINEAR 

Semestre 3º Carga Horária: 36 h/a 

EMENTA 

Estudo de Sistemas Lineares. Matrizes e Determinantes. Espaços vetoriais. 
Transformações lineares. Autovalores e auto vetores. Aplicações. 

BÁSICAS 

DIAS, Glória; Souza, A. L.; Lima, M. A. Álgebra Linear. Rio de Janeiro: SESES, 2015. 
KOLMAN, Bernard. Introdução à álgebra linear com aplicações. 8. ed. Rio de Janeiro: 
LTC, 2006. 
STEINBRUCH, Alfredo; WINTERLE, Paulo. Introdução à álgebra linear. São Paulo: 
Pearson Education, 1997. 245 p. ISBN 0074609440. 

BROCHI, André. Cálculo Diferencial e Integral II. Rio de Janeiro: SESES, 
2015. 

COMPLEMENTARES 

BOLDRINI, José Luiz; COSTA, Sueli I. Rodrigues; FIGUEIREDO, Vera Lúcia; WETZLER, 
Henry G. Álgebra linear. 3. ed. São Paulo: Harbra, 1980. 411 p. ISBN 8529402022. 
CALLIOLI, Carlos A.; DOMINGUES, Hygino H.; COSTA, Roberto C. F. Álgebra linear e 
aplicações. 6. ed. São Paulo: Atual, 1990. 352 p. ISBN 8570562977. 
LIPSCHUTZ, Seymour. Álgebra linear: teoria e problemas. 3. ed. São Paulo: Makron 
Books, 1994. xxii, 647 p. (Coleção Schaum). ISBN 8534601976. 
LIMA, Elon Lages. Álgebra linear. 3. ed. Rio de Janeiro: Impa, 1998. 357 p. (Coleção 
Matemática Universtária). ISBN 8524401028. 
LAY, David C. Álgebra linear e suas aplicações. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1999. xv, 
504 p. ISBN 8521611560. 

 

Disciplina CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II 

Semestre 3º Carga Horária: 72 h/a 

EMENTA 

Funções Vetoriais. Funções de várias variáveis e suas derivadas. Integrais Múltiplas. 
Campos Vetoriais. 
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BÁSICAS 

BROCHI, André. Cálculo Diferencial e Integral II. Rio de Janeiro: SESES, 2015. 
FINNEY, Ross L.; WEIR, Maurice D.; GIORDANO, Frank R. (Ed.). Cálculo George B. 
Thomas. São Paulo: Pearson, 2009. Vol. 1 e 2. 
FLEMMING, D. M., GONÇALVES, M. B. Cálculo B. 2. ed. São Paulo: Pearson, 2007. 

COMPLEMENTARES 

BIDURIN, Claudio; GELFUSO, Valéria. Cálculo diferencial e integral III. Rio de Janeiro: 
SESES, 2015. 200 p. ISBN 9788555481369. 
BARBONI, Ayrton; PAULETTE, Walter. Cálculo e análise: cálculo diferencial e integral 
a uma variável. Rio de Janeiro: Gen/LTC, 2013. xi, 290 p. ISBN 9788521615460. 
GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um curso de cálculo: vol. 1. 5. ed. Rio de Janeiro: 
Gen/LTC, 2013. xii, 635 p. ISBN 9788521612599. 
BARBONI, Ayrton; PAULETTE, Walter. Cálculo e análise: cálculo diferencial e integral 
a uma variável. Rio de Janeiro: Gen/LTC, 2013. xi, 290 p. ISBN 9788521615460. 

 

Disciplina DESENHO TÉCNICO I 

Semestre 3º Carga Horária: 36 h/a 

EMENTA 

Desenho Geométrico. Normas. Elaboração leitura e entendimento de desenhos 
técnicos básicos. Projeções Ortogonais, Vistas em Cortes. Perspectivas. 

BÁSICAS 

MICELI, Maria Teresa. Desenho técnico básico. 2. ed. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 
2008. 
Cruz, Michele David da Desenho técnico. 1. ed. - São Paulo : 2014. 
SILVA, Arlindo; RIBEIRO, Carlos Tavares; DIAS, João; SOUSA, Luis. Desenho técnico 
moderno. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006. 

COMPLEMENTARES 

MACHADO, Andervan. Desenho na prática da engenharia. 2. ed. rev. ampl. São 
Paulo: 1977. 410 p. 
HOELSCHER, Randolph Philip; SPRINGER, Clifford H.; DOBROVOLNY, Jerry 
S. Expressão gráfica: desenho técnico. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 
1978. 524 p. 
MANFÉ, Giovanni; POZZA, Rino; SCARATO, Giovanni. Desenho técnico mecânico. São 
Paulo: Hemus, c1994. 228 p. ISBN 852890007. 
MAGUIRE, D. E; SIMMONS, C. H. Desenho técnico: problemas e soluções gerais de 
desenho. São Paulo: Hemus, 2004. 257 p. ISBN 8528903966. 
VENDITTI, Marcus Vinicius Dos Reis. Desenho técnico sem prancheta com AutoCAD 
2010. Florianópolis, SC: Visual Books, 2010. 345 p. ISBN 9788575022597. 

 

Disciplina FÍSICA TEÓRICA EXPERIMENTAL II 

Semestre 3º Carga Horária: 72 h/a 

EMENTA 

Ementa Teórica: Introdução à Mecânica dos Fluidos (Estática dos Fluidos, Empuxo, 
Escoamentos de Fluidos, Equação da Continuidade, Dinâmica dos Fluidos), Introdução 
à Mecânica Ondulatória (Oscilações Harmônicas e Ondas Mecânicas), Introdução à 
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Termodinâmica (Temperatura, Calor, Dilatação Térmica, Lei Zero, 1ª Lei e 2ª Lei da 
Termodinâmica, Máquinas Térmicas), Óptica (Refração e Reflexão, Interferência, 
Difração, Polarização, Espelhos e Lentes).  
Ementa Experimental: Teoria dos Desvios/Erros; Tratamento Estatístico de dados; 
Representação Gráfica Linear e Logarítmica. Práticas Laboratoriais de: Introdução à 
Mecânica dos Fluidos (Estática dos Fluidos, Empuxo, Escoamentos de Fluidos, 
Equação da Continuidade, Dinâmica dos Fluidos), Introdução à Mecânica Ondulatória 
(Oscilações Harmônicas e Ondas Mecânicas), Introdução à Termodinâmica 
(Temperatura, Calor, Dilatação Térmica, Lei Zero, 1ª Lei e 2ª lei da Termodinâmica, 
Máquinas Térmicas), Óptica (Refração e Reflexão, Interferência, Difração, 
Polarização, Espelhos e Lentes). 

BÁSICAS 

HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de física, volume 
1: mecânica. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006. 356 p. 
TIPLER, Paul A.; MOSCA, Gene. Física para cientistas e engenheiros, volume 
1: mecânica, oscilações e ondas. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006. xix, 311 p. 
YOUNG, H. D.; RREEDMAN, R. A. Física II - Termodinâmica e Ondas. 10. ed. São 
Paulo: Pearson Education, 2002. 

COMPLEMENTARES 

RAMALHO JUNIOR, Francisco; FERRARO, Nicolau Gilberto; SOARES, Paulo Antônio 
De Toledo. Os fundamentos da física 2: termologia, ótica e ondas. 9. ed. São Paulo: 
Moderna, 2007. 532 p. ISBN 9788516056575. 
ARENALES, Selma. Cálculo numérico: aprendizagem com apoio de software. São 
Paulo: Cengage Learning, 2012. 364 p. + 1 CD-ROM ISBN 9788522106028. 
ARENALES, Selma. Cálculo numérico: aprendizagem com apoio de software. São 
Paulo: Cengage Learning, 2012. 364 p. + 1 CD-ROM ISBN 9788522106028. 
JULIANELLI, José Roberto. Cálculo vetorial: e geometria analítica. Rio de Janeiro: 
Ciência Moderna, 2008. 298 p. ISBN 9788573936698. 
MORETTIN, Pedro A.; HAZZAN, Samuel; BUSSAB, Wilton De O. Cálculo funções de 
uma e várias variáveis. São Paulo: Saraiva, 2007. 408 p. ISBN 8502041215. 

 

Disciplina LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO I 

Semestre 3º Carga Horária: 36 h/a 

EMENTA 

Operadores aritméticos e lógicos. Entrada e saída. Comandos de atribuição, seleção 
e repetição. Vetores. Funções. Arquivos. Técnicas de Programação. 

BÁSICAS 

DEITEL, Harvey M.; DEITEL, Paul J. C como programar. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 
2003. 
SILVA, E L. da. (Org.). Programação de computadores. São Paulo: Pearson Education 
do Brasil, 2014. 
SCHILDT, Herbert. C, completo e total. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: McGraw-Hill, 
1996. 

COMPLEMENTARES 

DEITEL, Paul J.; DEITEL, Harvey M. C: como programar. 6. ed. São Paulo: Pearson - 
Prentice Hall, 2011. 818 p. ISBN 9788576059349. 
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KERNIGHAN, Brian W.; RITCHIE, Dennis M. C a linguangem de programação: Padrão 
ANSI. Rio de Janeiro: Campus, 1989. 289 p. ISBN 8570015860. 
SCHILDT, Herbet. C completo e total. 3. ed. São Paulo: Makron Books, 1996. 827 p. 
ISBN 8534605955. 
SANTOS, Fabiano. Lógica de programação. Rio de Janeiro: SESES, 2015. 192 p. ISBN 
9788555481543. 
MIZRAHI, Victorine Viviane. Treinamento em linguagem C++: módulo 1. 2. ed. São 
Paulo: Makron Books, 2006. xx, 234 p. ISBN 8534602905. 

 

Disciplina QUÍMICA GERAL 

Semestre 3º Carga Horária: 72 h/a 

EMENTA 

Introdução à química geral, teoria atômica e tabela periódica, ligação química, 
Fundamentos das Reações Químicas, Soluções e unidades de concentração, 
Fundamentos de termodinâmica química. 

BÁSICAS 

DALTAMIr Justino Maia, J. C. De A. Bianchi. Química Geral - Fundamentos. 1. ed.  
Pearson / Prentice Hall, 2007. 
KOTZ, John C.; TREICHEL, Paul. Química geral e reações químicas. 5. ed. São Paulo: 
Thomson, 2010. 
RUSSELL, John B. Química geral. 2. ed. São Paulo: Makron, 2008. Vol. 1 e 2. 

COMPLEMENTARES 

ATKINS, P. W.; JONES, Loretta. Princípios de química: questionando a vida moderna 
e o meio ambiente. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012. xxii, 922 p. ISBN 
9788540700383. 
KOTZ, John C.; TREICHEL, Paul M.; WEAVER, Gabriela C. Química geral e reações 
químicas. São Paulo: Cengage Learning, c2010. 2 v. ISBN 9788522106912 (v.1). 
BRADY, James E.; HUMISTON, Gerard E. Química geral: vol. 2. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Gen/LTC, 1986. V. 2 ISBN 9788521604495. 
RUSSEL, John B. Química geral. 2. ed. São Paulo: Pearson Makron Books, 1994. V. 2 
ISBN 9788534601511. 
BRADY, James E.; RUSSEL, Joel W.; HOLUM, John R. Química: a matéria e suas 
transformações - vol. 2. capítulos: cinética: o estudo das taxas de reação; 
termodinâmica. 3. ed. São Paulo: LTC, 2003. 90 p. Parte 1/2. (Material Didático-
Estácio). ISBN 978-85-2161-326-8. 

 

Disciplina CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III 

Semestre 4º Carga Horária: 58 h/a 

EMENTA 

Estudo de Equações diferenciais ordinárias - EDO. Transformada de Laplace. Séries 
de Fourier 

BÁSICAS 

BIDURIN, Claudio. Cálculo Diferencial e Integral III. Rio de Janeiro: SESES, 2015. 
RODRIGUES, Guileme lemes. Cálculo diferencial e integral III: introdução ao estudo 
de equações diferencias. Intersaberes, 2018. 
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DIACU, Florin. Introdução a Equações Diferenciais. Rio de Janeiro: LTC, 2004. 

COMPLEMENTARES 

BIDURIN, Claudio; GELFUSO, Valéria. Cálculo diferencial e integral III. Rio de Janeiro: 
SESES, 2015. 200 p. ISBN 9788555481369. 
BARBONI, Ayrton; PAULETTE, Walter. Cálculo e análise: cálculo diferencial e integral 
a uma variável. Rio de Janeiro: Gen/LTC, 2013. xi, 290 p. ISBN 9788521615460. 
ANTON, Howard; BIVENS, Irl; DAVIS, Stephen. Cálculo. volume 2. 8. ed. Porto 
Alegre: Bookman, 2007. nv. ISBN 8560031634 (broch.). 
BRAGA, Marcelo Couto; LIMA, Mario Luiz Alves; COSTA, Marcos José Machado 
Da. Introdução ao cálculo. Rio de Janeiro: Universidade Estácio de Sá, 2014. 188 p. 
ISBN 9788560923137. 
WINTERLE, Paulo. Vetores e geometria analítica. 2. ed. São Paulo: Pearson Education 
do Brasil, 2014. 242 p. ISBN 9788543022392. 

 

Disciplina CÁLCULO NUMÉRICO 

Semestre 4º Carga Horária: 36 h/a 

EMENTA 

Introdução ao programa de computação numérica. Erros. Zeros de funções. 
Resolução de sistemas de equações lineares. Aproximação. Integração numérica. 
Resolução de Equações Diferenciais Ordinárias. 

BÁSICAS 

ARENALES, Selma Helena de Vasconcelos; DAREZZO, Artur. Cálculo numérico: 
aprendizagem com apoio de software. São Paulo: Thomson Learning, 2008. 
BARROSO, Leônidas Conceição et al. Cálculo numérico: com aplicações. 2. ed. São 
Paulo: Harbra, 1987. 
BRASIL, Reyolando M.L.R.F. Métodos Numéricos E Computacionais Na Prática De 
Engenharias e ciencias. São Paulo: Edgard Blucher, 2015. 

COMPLEMENTARES 

SADOSKY, Manuel. Cálculo numérico e gráfico. Rio de Janeiro: Interciência, 1980. 
305 p. 
CÁLCULO numérico: com aplicações. 2. ed. São Paulo: Harbra, 1987. xii, 367 p. ISBN 
8529400895. 
RUGGIERO, Marcia A. Gomes. Cálculo numérico: aspectos te[oricos e 
computacionais. São Paulo: Mcgraw-Hill, 1988. 295 p. 
SPERANDIO, Décio; MENDES, João Teixeira; SILVA, Luiz Henry Monken E. Cálculo 
numérico: características matemáticas e computacionais dos métodos 
numéricos. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2003. ix, 354 p. ISBN 8587918745. 
SPERANDIO, Décio; MENDES, João Teixeira; SILVA, Luiz Henry Monken E. Cálculo 
numérico: características matemáticas e computacionais dos métodos 
numéricos. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2003. ix, 354 p. ISBN 8587918745. 

 

Disciplina DESENHO TÉCNICO II 

Semestre 4º Carga Horária: 58 h/a 

EMENTA 
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Representação gráfica arquitetônica auxiliada por meio digital e seus impactos na 
prática profissional. Noções básicas do ambiente digital. Fundamentos do desenho 
digital. Noções básicas de criação de desenhos arquitetônicos bidimensionais no meio 
digital. Reprodução de um projeto arquitetônico de referência de baixa complexidade. 

BÁSICAS 

ONSTOTT, Scott. AutoCad 2012 e AutoCad LT 2012: guia de treinamento oficial 
. Porto Alegre, RS: Bookman, 2012. 
CHAPPELL, Eric. AutoCAD civil 3D 2012: essencial. Porto Alegre, RS: Bookman, 2012. 
Montenegro, Gildo A. Desenho arquitetônico.  4.ed. Edgard Blücher, 2017. 

COMPLEMENTARES 

CHING, Francis D. K. Representação gráfica em arquitetura. 6. ed. Porto Alegre, RS: 
Bookman, 2017. 264 p. ISBN 978-85-8260-436-6. 
JANUÁRIO, Antônio Jaime. Desenho geométrico. 2. ed. Florianópolis, SC: Editora 
UFSC, 2006. 347 p. (Didática). ISBN 8532801773. 
CAMBIAGHI, Silvana. Desenho universal: métodos e técnicas para arquitetos e 
urbanistas. 3. ed. São Paulo: SENAC, 2012. 283 p. ISBN 9788539602780. 
SILVA, Arlindo. Desenho técnico moderno. 4. ed. Rio de Janeiro: Gen/LTC, 2013. xviii, 
475 p. ISBN 9788521615224. 
SILVA, Arlindo et al. Desenho técnico moderno : Capítulo 3 - Aspectos gerais do 
desenho técnico. Capítulo 4 - Projeções ortogonais. Capítulo 5 - Cortes e seções. 4. 
ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006. p. 26-94. Parte 1/2. (Material didático-Estácio). ISBN 
978-85-2161-522-4. 

 

Disciplina FENÔMENOS DE TRANSPORTES 

Semestre 4º Carga Horária: 58 h/a 

EMENTA 

Como parte integrante da ementa do curso, estão inclusos os seguintes tópicos: 
1. Apresentação dos principais conceitos e propriedades dos fluidos; 
2. Tópicos de Hidrostática; 
3. Tópicos de Hidrodinâmica; 
4. Análise dos principais tipos de escoamento existentes e vazões; 
5. Apresentação e análise das principais formas de transporte de calor e massa. 

BÁSICAS 

CENGEL, Yunus A. CIMBALA, John M. Mecânica dos fluidos: fundamentos e 
aplicações. São Paulo: AMGH, 2007. 816 p. 
ROMA, Woodrow N. L. Fenômenos de transporte para engenharia. 2. ed., rev. São 
Carlos, SP: Rima, 2006. 
BELISIO, Adriano Silva. Fenômenos de transportes. Rio de Janeiro: SESES, 2017. 

COMPLEMENTARES 

FOX, Robert W.; MCDONALD, Alan T.; PRITCHARD, Philip J. Introdução à mecânica 
dos fluidos. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006. xiv, 798p. + CD-ROM ISBN 8521614683. 
BIRD, R. Byron; STEWART, Warren E.; LIGHTFOOT, Edwin N. Fenômenos de 
transporte. 2. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: LTC, 2011. xv, 838 p. ISBN 
9788521613930. 
NUSSENZVEIG, H. Moysés. Curso de física básica, volume 2: fluidos oscilações e 
ondas calor. 4. ed. rev. São Paulo: Edgard Blucher, 1997. 314 p. ISBN 8521202998. 
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NEWTON, Isaac Sir, Sir. Principios matemáticos, óptica, o peso e o equilíbrio dos 
fluidos. 2. ed. São Paulo: Nova Cultural, 1996. 335 p. (Os pensadores). ISBN 
853510996x 
NEWTON, Isaac Sir, Sir. Principios matemáticos. São Paulo: Abril Cultural, 1979. xi, 
237 p. (Os pensadores). 

 

Disciplina FÍSICA TEÓRICA EXPERIMENTAL III 

Semestre 4º Carga Horária: 72 h/a 

EMENTA 

Carga, Lei de Coulomb e Campo elétrico. Lei de Gauss. Potencial elétrico. Corrente, 
resistência e Lei de Ohm. Campo magnético. Lei de Biot-Savart e lei de Ampére. Lei 
da indução de Faraday. Leis de Maxwell e ondas eletromagnéticas. 

BÁSICAS 

HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de física : óptica 
e física moderna. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. (v. 4) 
TIPLER, Paul A.; MOSCA, Gene. Física para cientistas e engenheiros, volume 
1: mecânica, oscilações e ondas. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006. 
MOTA, Ronaldo; MACHADO, Liana; PAULA, Silvia M. De. Bases físicas para 
engenharia. Rio de Janeiro: SESES, 2015. 176 p. 

COMPLEMENTARES 

NUSSENZVEIG, H. Moysés. Curso de física básica, volume 3: Eletromagnetismo. 1. 
ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2009. 323 p. ISBN 8521201342. 
SEARS, Francis Weston. Física: III eletromagnetismo. 12. ed. São Paulo: Pearson 
Education, 2009. 425 p. ISBN 9788588639348. 
NUSSENZVEIG, H. Moysés. Curso de física básica, volume 3: Eletromagnetismo. 4. 
ed. rev. São Paulo: Edgard Blucher, 1997. 323 p. ISBN 8521201346. 
REITZ, John R.; MILFORD, Frederick J.; CHRISTY, Robert W. Fundamentos da teoria 
eletromagnética. Rio de Janeiro: Campus, 1982. 516 p. ISBN 8570011032. 
HALLIDAY, David; KRANE, Kenneth S.; RESNICK, Robert. Física 1. 4. ed. Rio de 
Janeiro: LTC, 1996. xi, 323 p. ISBN 8521610890. 

 

Disciplina MECÂNICA GERAL 

Semestre 4º Carga Horária: 58 h/a 

EMENTA 

Vetores força. Equilíbrio de um ponto material no espaço, corpos rígidos: sistemas 
Equivalentes de força. Equilíbrio de corpos rígidos. Equilíbrio em três dimensões. 
Forças em vigas. Geometria das massas. 

BÁSICAS 

BEER, Ferdinand P.; JOHNSTON Jr., E. Russel. Mecânica Vetorial para Engenheiros: 
Estática. 11. ed. São Paulo: AMGH, 2015. Vol. 1. 
HIBBELER, R.C. Estática, Mecânica para Engenharia. 12. ed. São Paulo: Prentice Hall, 
2004. 
MACIEL, Carla Isabel dos Santos. Mecânica Geral. Rio de Janeiro: SESES, 2015. 

COMPLEMENTARES 
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NUSSENZVEIG, H. Moysés. Curso de física básica, volume 1: mecânica. 4. ed., rev. 
São Paulo: Edgard Blucher, 2002. 328 p. ISBN 8521202989. 
MERIAM, James L; KRAIGE, L.Glenn. Mecânica: estática. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 
2004. 349 p. ISBN 8521614020. 
FRANÇA, Luis Novaes Ferreira.; MATSUMURA, Amadeu Zenjiro. Mecânica Geral. 3. ed. 
rev. e ampl. São Paulo: Bluscher, 2011. 316 p. ISBN 9788521205784. 
TIPLER, Paul A. Física para cientistas e engenheiros: mecânica. 3. ed. Rio de Janeiro: 
LTC, 1995. xix, 311 p. (v. 1). ISBN 852161053X. 
BEER, Ferdinand Pierre; BEER, Ferdinand Pierre. Mecânica vetorial para 
engenheiros. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2012. 621 p. 

 

Disciplina QUÍMICA DOS MATERIAIS 

Semestre 4º Carga Horária: 36 h/a 

EMENTA 

Tecnologia química. Metalurgia. Vidros e materiais cerâmicos. Polímeros. Água. 
Aglomerantes. Tintas e madeiras. 

BÁSICAS 

BEER, Ferdinand P.; JOHNSTON Jr., E. Russel. Mecânica Vetorial para Engenheiros: 
Estática. 11. ed. São Paulo: AMGH, 2015. Vol. 1. 
HIBBELER, R.C. Estática, Mecânica para Engenharia. 12. ed. São Paulo: Prentice Hall, 
2004. 
MACIEL, Carla Isabel dos Santos. Mecânica Geral. Rio de Janeiro: SESES, 2015. 

COMPLEMENTARES 

HIGGINS, Raymond Aurelius. Propriedades e estruturas dos materiais em 
engenharia. São Paulo: Difel, 1982. 471 p 
CHIAVERINI, Vicente. Tecnologia mecânica: estrutura e propriedades das ligas 
metálicas. 2. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 1986. 266 p. ISBN 
0074500899. 
CHIAVERINI, Vicente. Tecnologia mecânica: estrutura e propriedades das ligas 
metálicas. 2. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 1986. 266 p. ISBN 
0074500899. 
CALLISTER JUNIOR., William D.; RETHWISCH, David G. Fundamentos da ciência e 
engenharia de materiais: uma abordagem integrada. 4. ed. Rio de Janeiro: Gen/LTC, 
2014. 805 p. ISBN 9788521625179. 
VAN VLACK, Lawrence Haw. Princípios de ciência e tecnologia dos materiais. 4. ed. 
atual e ampl. Rio de Janeiro: Campus, 1984. 567 p ISBN 8570014805 

 

Disciplina TÓPICOS EM LIBRAS: SURDEZ E INCLUSÃO 

Semestre 4º Carga Horária: 36 h/a 

EMENTA 

Diferença, inclusão e identidade na sociedade contemporânea; aspectos 
sociolinguísticos da Língua Brasileira de Sinais; especificidades linguísticas e noções 
instrumentais em LIBRAS. 

BÁSICAS 
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RODRIGUES, Luciana Andrade. Tópicos em libras:  surdez e inclusão. Rio de Janeiro: 
SESES, 2014. 
QUADROS, Ronice Müller De; KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de sinais 
brasileira:  estudos linguísticos. Porto Alegre: Artmed, 2004. 
MARTINS, Vanessa R. Libras: Aspectos fundamentais. InterSaberes: Curitiba, 2019. 

COMPLEMENTARES 

HOUAISS, Antônio. O que é língua. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 1991. 83 p. (Coleção 
Primeiros Passos; 239). ISBN 8511012397. 
CAPOVILLA, Fernando César. Novo deit-libras: dicionário enciclopédico ilustrado 
trilíngue da língua de sinais brasileira: baseado em linguística e neurociências 
cognitivas. 3. ed. São Paulo: Inep: CNPQ: Capes: Obeduc: 2787p. v.2 ISBN 
9788531414343 
SILVA, Maria De Fátima Melo Da. A língua de sinais na educação do aluno com 
surdez. 2013. 40 f. + 01 CD ROM TCC (graduação em Pedagogia) - Faculdade de 
Ciências Sociais e Tecnológicas - FACITEC, Taguatinga, 2013. 
CLASSIFICAÇÃO indicativa na Língua Brasileira de Sinais. Brasília, DF: Secretaria 
Nacional da Justiça, 2009. 36 p. 
RODRIGUES, Luciana Andrade. Tópicos em libras: surdez e inclusão. Rio de Janeiro: 
SESES, 2014. 112 p. 

 

Disciplina ARQUITETURA E URBANISMO 

Semestre 5º Carga Horária: 36 h/a 

EMENTA 

Introdução aos conceitos básicos da Arquitetura e do Urbanismo. Conceituação de 
projeto e pensamento crítico. Panorama da arquitetura moderna e contemporânea. 
Desenvolvimento de um projeto de Arquitetura. 

BÁSICAS 

HERTZBERG, Herman. Lições de arquitetura. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 
272 p.  
CHING, Francis D. K.; ONOUYE, Barry S.; ZUBERBUHLER, Douglas. Sistemas 
estruturais ilustrados: padrões, sistemas e projeto. 2. ed. Porto Alegre, RS: Bookman, 
2015.  
VAN DER VOORDT, Theo J. M.; VAN WEGEN, Herman B.R. Arquitetura sob o olhar do 
usuário - programa de necessidades, projeto e avaliação de edificações. 1. ed. São 
Paulo: Oficina de Textos, 2013. 

COMPLEMENTARES 

ENGEL, Heino. Sistemas estruturais. 2. ed. Barcelona: Gustavo Gili, 2018. 351 p. ISBN 
9788425231117. 
PANERO, Julius. Dimensionamento humano para espaços interiores: um livro de 
consulta e referência para projetos. São Paulo: Gustavo Gili, 2017. 320 p. ISBN 978-
85-8452-011-4. 
CARVALHO JÚNIOR, Roberto de. Instalações hidráulicas e o projeto de 
arquitetura. 11. ed. rev. São Paulo: Blucher, 2017. 373 p. ISBN 9788521211594. 
HALL, Peter. Cidades do amanhã: uma história intelectual do planejamento e do 
projeto urbano no século XX. 4.ed. São Paulo: Perspectiva, 2016. 735p ISBN 978-85-
273-1052-9. 
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TREGENZA, Peter; LOE, David. Projeto de iluminação. 2.ed. Porto Alegre: Bookman, 
2015. 208p ISBN 9780415522465. 

 

Disciplina BASES DE GESTÃO PARA ENGENHARIA 

Semestre 5º Carga Horária: 36 h/a 

EMENTA 

Princípios básicos de Administração, Princípios básicos de Economia e políticas 
econômicas. Princípios básicos de Gestão 

BÁSICAS 

MARUJO, Marcelo Pereira. A administração: princípios básicos e contemporâneos. Rio 
de Janeiro: Universidade Estácio de Sá, 2014. 118  
CARVALHO, Paulo Gonzaga Mibielli De. Economia: o que você precisa saber. Rio de 
Janeiro: Universidade Estácio de Sá, 2014. 152 p. ISBN 9788560923083. 
SOBRAL, Filipe; PECI, Alketa. Administração: teoria e prática no contexto brasileiro. 
2ª. São Paulo: Pearson. 

COMPLEMENTARES 

MARRAS, Jean Pierre. Administração de Recursos Humanos: do operacional ao 
estratégico. Capítulos: subsistema de recrutamento & seleção; subsistema de 
treinamento e desenvolvimento; introdução à AERH. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 
66 p (Material Didático-Estácio). ISBN 978-85-0212-560-5. 
BRUNI, Adriano Leal. Estatística aplicada à gestão a empresarial. 4. ed. São Paulo: 
Atlas, 2013. xii, 398 p. ISBN 9788522480906. 
O´SULIIVAN, Arthur; SHEFFRIN, Steven. Introdução à economia: princípios e 
ferramentas. São Paulo: Pearson Education, 2004. 471 p. ISBN 8587918842. 
MANKIW, N. Gregory. Introdução à economia: princípios de micro e 
macroeconomia. Rio de Janeiro: Campus, 2001. xxxviii, 831 p. ISBN 8535208534. 
SILVA, Lúcia Aparecida Da. Administração de marketing. Rio de Janeiro: SESES, 2014. 
188 p. ISBN 9788560923243. 

 

Disciplina ELETRICIDADE APLICADA 

Semestre 5º Carga Horária: 58 h/a 

EMENTA 

Definições básicas das grandezas elétricas, Lei de Ohm, circuito série, circuito 
paralelo, circuito série-paralelo, leis de Kirchhoff, geradores elétricos, circuitos de 
corrente alternada, fasores, potência, fator de potência e correção de fator de 
potência. 

BÁSICAS 

GUSSOW, Milton. Eletricidade básica. 2. ed., atual. e ampl. Porto Alegre, RS: 
Bookman, 2009. 571 p.  
EDMINISTER, Joséph A. Circuitos elétricos. 2. ed. São Paulo: Pearson Education do 
Brasil,1991. 
Cruz, Eduardo Cesar Alves .Eletricidade básica: circuitos em corrente contínua. 
Eduardo Cesar Alves Cruz. 1. ed. São Paulo: 2014. 

COMPLEMENTARES 
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GUSSOW, Milton. Eletricidade básica. 2. ed., atual. e ampl. Porto Alegre, RS: 
Bookman, 2009. 571 p. (Coleção Schaum). ISBN 9788577802364. 
HAYT JR., William H. Análise de circuitos em engenharia. São Paulo: Mcgraw-Hill, 
2008. 858 p. ISBN 9788577260218. 
GUSSOW, Milton. Eletricidade básica. 2. ed., atual. e ampl. Porto Alegre, RS: 
Bookman, 2009. 571 p. (Coleção Schaum). ISBN 9788577802364. 
GUSSOW, Milton. Eletricidade básica: Capítulo 3 : Lei de Ohm e potência. Capítulo 4 
: Circuitos série de corrente contínua. Capítulo 5 : Circuitos paralelos de corrente 
contínua . Capítulo 6 : Baterias. Capítulo 7 : Leis de Kirchhoff.. 2. ed. Porto Alegre, 
RS: Bookman, 2008. 89 p. (Material Didático - Estácio). ISBN 97-885-7780-236-4. 
STAFF, E. E. Circuitos magnéticos y tansformadores: estudio amplio de las 
caracteristicas físicas de los circuitos magnéticos y de su aplicacion cálculo y diseno 
de los mismos y de los transformadores. Barcelona: Reverté, 1965. 697 p. 

 

Disciplina GEOLOGIA PARA ENGENHARIA 

Semestre 5º Carga Horária: 36 h/a 

EMENTA 

Composição e estrutura interna, Geologia e tempo geológico da terra, Minerais e 
rochas. Tectônica global, Processos que moldam a superfície da terra, Sedimentos e 
processos sedimentares. Deformação das rochas. Elementos dos solos e utilização das 
rochas. 

BÁSICAS 

CHIOSSI, José N. Geologia de Engenharia. 3. ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2013. 
POPP, José Henrique, 1939- Geologia geral. 7. ed. - Rio de Janeiro: LTC, 2017. 
POMEROL, Charles; LAGABRIELLE,  Yves; RENARD, Maurice; GUILLOT, Stephane. 
Princípios de Geologia. Porto Alegre: 2013. 

COMPLEMENTARES 

WICANDER, Reed; MONROE, James S. Fundamentos de geologia: Capítulos: 
tectônica de placas: uma teoria unificadora; minerais: os constituintes rochosos; 
intemperismo: erosão e solo. São Paulo: Cengage Learning, 2009. 90 p (Material 
Didático-Estácio). ISBN 978-85-2210-637-0. 
POMEROL, Charles. Princípios de geologia: técnicas, modelos e teorias. 14. ed. Porto 
Alegre: Bookman, 2013. xviii, 1017 p. ISBN 9788565837750 
VIEIRA, André Calixto. Ciências do ambiente. Rio de Janeiro: Universidade Estácio de 
Sá, 2014. 148 p. ISBN 9788560923076. 
GROTZINGER, John; JORDAN, Tom. Para entender a terra. 6. ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2013. xxx, 738 p. ISBN 9788565837774. 
CHIOSSI, Nivaldo José. Geologia de engenharia: Capítulo 1 - O planeta Terra. Capítulo 
2 - Minerais. Capítulo 3 - Rochas. Capítulo 4 - Uso das rochas e dos solos como 
material de construção e material industrial. Capítulo 5 - Solos. 3. ed. São Paulo: 
Oficina de Textos, 2013. p. 13-93. Parte 1/2 (Material Didático-Estácio). ISBN 978-
85-7975-083-0. 

 

Disciplina HIDRÁULICA 

Semestre 5º Carga Horária: 36 h/a 
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EMENTA 

1. Tópicos de Hidrostática e Hidrodinâmica; 
2. Caracterização de descargas para elevação e abastecimento hídrico; 
3. Estudo de condutos forçados; 
4. Estudo de condutos livres; 
5. Estudo de máquinas elevadoras de água; 
6. Introdução à hidrologia. 

BÁSICAS 

AZEVEDO NETTO, J. M. et al. Manual de Hidráulica. São Paulo: Edgard Blucher, 1999. 
GRIFFITHS BAPTISTA, Marcio; LARA, Marcia. Fundamentos de Engenharia Hidráulica. 
3. ed. Belo Horizonte: UFMG, 2010. 
MACIEL, Carla Isabel Dos Santos. Mecânica geral. Rio de Janeiro: SESES, 2015. 160 
p. ISBN 9788555481536. 

COMPLEMENTARES 

CHAVES, Alaor; SAMPAIO, Laura Fraga De Almeida. Física básica: mecânica. Rio de 
Janeiro: LTC, 2007. 308 p. ISBN 9788521615491. 
FIGLIOLA, Richard S. Teoria e projeto para medições mecânicas. 4.ed. Rio de Janeiro: 
LTC, 2007. 446 p. + 1 CD-ROM ISBN 978-85-216-15-9. 
CENGEL, Yunus A.; CIMBALA, John M. Mecânica dos fluidos: fundamentos e 
aplicações. São Paulo: AMGH, 2007. 816 p. ISBN 9788586804588. 
RAMALHO JUNIOR, Francisco; FERRARO, Nicolau Gilberto; SOARES, Paulo Antônio De 
Toledo. Os fundamentos da física 1: mecânica. 9. ed. São Paulo: Moderna, 2007. 494 
p. ISBN 9788516056551. 
TIPLER, Paul A.; MOSCA, Gene. Física para cientistas e engenheiros, volume 
1: mecânica, oscilações e ondas. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006. xix, 311 p. ISBN 
978851614623. 

 

Disciplina MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 

Semestre 5º Carga Horária: 72 h/a 

EMENTA 

Principais características físicas e mecânicas dos materiais, Aglomerantes, Agregados 
para concreto, Características do concreto de cimento, Aditivos, Portland, Materiais 
Betuminosos, Metais, Materiais Poliméricos, Ensaios de Laboratório. 

BÁSICAS 

LIVEIRA, Fábio Silva de. Materiais de construção mecânica. Rio de Janeiro: SESES, 
2017. 
RECENA, Fernando Antonio Piazza. Conhecendo argamassa. 2. ed. Porto Alegre: 
EDIPUCRS, 2012. 
CAIN, Clive Thomas. Profitable partnering for lean construction. Oxford: Blackwell, 
2004. x, 241 p. ISBN 1405110864. 

COMPLEMENTARES 

ANDRADE, Sebastião; VELLASCO, Pedro. Comportamento e projeto de estruturas de 
aço. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. 390 p. ISBN 9788535239638. 
PINHEIRO, Antonio Carlos da Fonseca Bragança; CRIVELARO, Marcos. Conforto 
ambiental: iluminação, cores, ergonomia, paisagismo e critérios para projetos. São 
Paulo: Érica, 2014. 120 p ISBN 978853650788. 
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FEITOSA, Gemina Pereira De Lima. A aplicação do método de análise e solução de 
problemas (MASP) para redução de perdas no assentamento de piso e revestimento 
de cerâmica na construção civil. 2014. 81 f. + 01 CD ROM TCC (graduação em 
Engenharia de produção) - Faculdade de Ciências Sociais e Tecnológicas - 
ESTACIO/FACITEC, Taguatinga, 2014. 
LIMA, Ediane Dórea Azevedo De. A Importância da logística reversa na construção 
civil. 2013. 40 f. + 01 CD ROM TCC (graduação em Engenharia de produção) - 
Faculdade de Ciências Sociais e Tecnológicas - FACITEC, Taguatinga, 2013. 
AMARAL, Daniel Henrique Pires Do. Transporte de produtos perigosos: regulação para 
cada tipo de embalagem. 2013. 71 f. + 01 CD ROM TCC (graduação em Engenharia 
de produção) - Faculdade de Ciências Sociais e Tecnológicas - FACITEC, Taguatinga, 
2013. 

 

Disciplina RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS I 

Semestre 5º Carga Horária: 36 h/a 

EMENTA 

Equilíbrio de estruturas, esforços, tensões e deformações em corpos elásticos; 
relações constitutivas; energia de deformação; análise de estado plano de tensão. 

BÁSICAS 

ROSSI, C. H. (Org.). Resistência dos materiais. São Paulo: Pearson Education do 
Brasil, 2016. 
HIBBELER, R. C. Resistência dos materiais. 7. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 
2010. 
] RILEY, William F.; STURGES, Leroy D.; MORRIS, Don H. Mecânica dos materiais. 5. 
ed. Rio de Janeiro: LTC, 1999. 600 p. ISBN 9788521613626. 

COMPLEMENTARES 

SEARS, Francis Weston; ZEMANSKY, Mark Waldo; YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, 
Roger A. Física 1: mecânica. 10. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2003. xix, 
368 p. ISBN 8588639017. 
HIBBELER, R. C. Resistência dos materiais. 7. ed. São Paulo: Pearson - Prentice Hall, 
2010. 637 p. ISBN 9788576053736. 
DINIZ, Anselmo Eduardo; MARCONDES, Francisco Carlos; COPPINI, Nivaldo 
Lemos. Tecnologia da usinagem dos materiais. 6. ed. São Paulo: Artliber, 2008. 262 
p. ISBN 8587296019. 
SHACKELFORD, James F. Ciência dos materiais. 6. ed. São Paulo: Pearson - Prentice 
Hall, 2008. 556 p. ISBN 9788576051602. 
CALLISTER JR, William D. Ciência e engenharia de materiais: uma introdução. 
Capítulo: Propriedades elétricas. 7. ed. São Paulo: LTC, 2008. p. 489-529 (Material 
Didático-Estácio). ISBN 9788521615958. 

 

Disciplina ENGENHARIA ECONÔMICA 

Semestre 6º Carga Horária: 36 h/a 

EMENTA 

Visão Geral da Administração Financeira. Análise econômico-financeira de projetos. 
Fluxo de Caixa. Comparação e análise de projetos de investimentos. Valor presente 



Curso de Bacharelado em Engenharia Civil 

 

92 
 

líquido. Taxa interna de retorno. Payback. Métodos de análise de alternativas de 
investimentos. Análise de risco. Estrutura de Capital. Administração financeira de 
curto prazo. Síntese da Função Financeira. Risco e Retorno. Estrutura de Capital. 
Princípios de Avaliação de Investimentos. Administração Financeira. 

BÁSICAS 

PUCCINI, Abelardo de Lima. Matemática Financeira Objetiva e Aplicada. São Paulo: 
Elsevier, 2006. 
HIRSCHFELD, Henrique. Engenharia econômica e análise de custos: aplicações 
práticas para economistas, engenheiros, analistas de investimentos e 
administradores. 7. ed.  atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2000 
VANNUCCI, Roberto Luiz. Matemática Financeira e Engenharia Econômica: Princípios 
e Aplicações. São Paulo: Blucher, 2017. 

COMPLEMENTARES 

NEWNAN, Donald G; LAVELLE, Jerome P. Fundamentos de engenharia econômica. 
São Paulo: LTC, 2000 
BLANK, L., TARQUIN, A. Engenharia Econômica. 6.ed., São Paulo: ed. AMGH, 2011. 
HIRSCHFELD, H. Engenharia econômica e análise de custos: aplicações práticas para 
economistas, engenheiros, analistas de investimentos e administradores. 7. ed. rev., 
atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2000. 
CASAROTTO FILHO, N.; KOPITTKE, B. H. Análise de investimentos: matemática 
financeira, engenharia econômica, tomada de decisão, estratégia empresarial. 10. ed. 
São Paulo: Atlas, 2007. 2000 
GITMAN, L. J. Princípios de administração financeira. 12. ed. São Paulo: Prentice Hall, 
2010. 

 

Disciplina HIDROLOGIA 

Semestre 6º Carga Horária: 58 h/a 

EMENTA 

Gestão de recursos hídricos: Conceitos, marco referencial e desenvolvimento 
sustentável; Bacia hidrográfica. Ciclo hidrológico. Fórmulas empíricas para 
quantificação do ciclo da água. Legislação para uso dos recursos hídricos: Formas de 
gestão, organização dos processos e aspectos institucionais; Gerenciamento de 
recursos hídricos no Brasil: Fundamentos, objetivos. Diretrizes e planos da política 
nacional dos recursos hídricos; Comitês de Bacias Hidrográficas, constituição e 
composição. Classificação das águas, outorgas e cobrança pela água. Princípios e 
conceitos sobre impactos ambientais em bacias hidrográficas. Conservação dos 
recursos hídricos. 

BÁSICAS 

GARCEZ, L. N.; ALVAREZ, G. A. Hidrologia. 2ª edição. São Paulo: Edgard Blucher, 
1988. 
PINTO, N. L. S.; HOLTZ A. C. T.; MARTINS, J. A.; GOMIDE F. L. S. Hidrologia Básica. 
São Paulo: Edgard Blucher, 1976. 
SOLIMAN, Mostafa M. Engenharia Hidrológica das Regiões Áridas e Semiáridas. 1ª 
edição. Rio de Janeiro: LTC, 2013. 

COMPLEMENTARES 

FLORES, R.M, Pequenas Centrais Elétricas, 1.ed., São Paulo, Oficina de textos, 2014. 
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OLIVEIRA, D. B. de (Org.). Hidrologia. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016. 
PIPE, J. Energia Hidráulica. São Paulo: Callis, 2010. 
TUNDISI, J.G.; TUNDISI, T.M. Recursos hídricos: no século XXI. São PAulo: Oficina 
de textos, 2011. 

 

Disciplina MECÂNICA DOS SOLOS 

Semestre 6º Carga Horária: 72 h/a 

EMENTA 

A ciência da Mecânica dos Solos. Características gerais dos solos. Propriedades e 
índices dos solos. Estruturas dos solos e classificação. Compactação, capilaridade e 
permeabilidade dos solos. Estudo das tensões nos solos. Resistência ao cisalhamento. 
Investigações geotécnicas. 

BÁSICAS 

CAPUTO, Homero Pinto. Mecânica dos solos e suas aplicações. 6. ed. rev. e ampl. Rio 
de Janeiro: LTC, 2003. Vol. 1, 2 e 3. 
FERNANDES, M.M. Mecânica dos solos – vol. 1: conceitos e princípios fundamentais. 
São Paulo: Oficina de Textos, 2016. 
PINTO, Carlos de Sousa. Curso básico de mecânica dos solos. 3. ed. São Paulo: Oficina 
de Textos, 2006. 

COMPLEMENTARES 

CINTRA, José Carlos A et. al. Fundações: ensaios estáticos e dinâmicos. São Paulo: 
Oficina de textos, 2014. 
CINTRA, J. C. A.; AOKI, N. Fundações por estacas: projeto geotécnico. São Paulo: 
Oficina de textos, 2010. 
GERSCOVICH, Denise M. S. Estabilidade de taludes. 2. ed. São Paulo: Oficina de 
textos, 2012. 
MILITITSKY, J.; CONSOLI, N. C.; SCHNAID, F. Patologia das fundações. 2. ed. São 
Paulo: Oficina de textos, 2015. 
ROSSI, Carlos Henrique Amaral (Org.). Fundamentos de geologia. São Paulo: Pearson 
Education do Brasil, 2016. 

 

Disciplina RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS II 

Semestre 6º Carga Horária: 72 h/a 

EMENTA 

Propriedades de superfícies planas; carregamento axial, torção, flexão pura e 
composta; cisalhamento na flexão; colunas. 

BÁSICAS 

HIBBELER, R. C. Resistência dos materiais. 7. ed. São Paulo: Pearson Prentice 
Hall, 2010.  
RILEY, W. F.; STURGES, L. D.; MORRIS, D. H. Mecânica dos materiais. 5. ed. Rio de 
Janeiro: LivrosTécncios e Científicos, 2003. 
BEER, F. P.; JOHNSTON Jr., R. Resistência dos materiais. 3. ed. São Paulo: Pearson 
Makron Books, 1995.  

COMPLEMENTARES 
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HIBBELER, R.C. Estática: mecânica para engenharia (biblioteca virtual). 10ª edição. 
São Paulo: Pearson Prentice-Hall, 2005. 
MACIEL, Carla Isabel dos Santos. Mecânica Geral. Rio de Janeiro: SESES, 2015 
SHAMES, Irving H. Estática: mecânica para engenharia (biblioteca virtual). 4ª edição. 
São Paulo: Pearson Prentice-Hall, 2002. Vol. 1. 
ROSSI, Carlos Henrique Amaral (Org.). Resistência de materiais. São Paulo: Pearson 
Education do Brasil, 2016. 
PEREIRA, Celso Pinto Morais. Mecânica dos materiais avançada. Rio de Janeiro: 
Interciência, 2014. 

 

Disciplina TEORIA DAS ESTRUTURAS I 

Semestre 6º Carga Horária: 72 h/a 

EMENTA 

Inércia das geometrias planas; flexão pura e composta; cisalhamento na flexão; 
colunas; torção 

BÁSICAS 

ALMEIDA, M. C. F. Estruturas Isostáticas. 1. ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2009. 
MARTHA, L. F. C. R. Análise de estruturas: conceitos e métodos básicos (Biblioteca 
Virtual Elsevier). Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 
HIBBELER, R.C., Análise das Estruturas. São Paulo, Pearson, 2010. 

COMPLEMENTARES 

HIGGINS, Raymond Aurelius. Propriedades e estruturas dos materiais em engenharia. 
São Paulo: Difel, 1982. 471 p. 
PLESHA, M., GRAY, G., CONSTANZO, F., Mecânica para engenharia – Estática, Porto 
Alegre: Bookman, 2014. 
ONOUYE, B., KANE, K., Estática e Resistência dos materiais para arquitetura e 
construção de edificações, Rio de Janeiro: LTC, 2015. 
HIBBELER, R. C. Resistência dos materiais. 7. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 
2010. 
BEER, F. P.; JOHNSTON Jr., R. Resistência dos materiais. 3. ed. São Paulo: Pearson 
Makron Books, 1995. 2008. 

 
 

Disciplina TOPOGRAFIA 

Semestre 6º Carga Horária: 72 h/a 

EMENTA 

Topografia na Engenharia. Forma e dimensões da terra. Estudo do relevo. Medições 
de ângulos e distâncias. Instrumentos de topografia. Planimetria e altimetria. Métodos 
de levantamento topográfico de baixa, média e alta precisão. Nivelamento 
geométrico, trigonométrico e taqueométrico. Cartas topográficas. Orientação 
magnética e verdadeira das cartas topográficas. Cálculo de áreas e volumes. 
Fundamentos de aerofotogrametria. 

BÁSICAS 

MCORMAC, Jack Topografia / Jack McCormac, Wayne Sarasua, William Davis; 
tradução Daniel Carneiro da Silva. - 6. ed.  Rio de Janeiro: LTC, 2019.  



Curso de Bacharelado em Engenharia Civil 

 

95 
 

BOTELHO, Manoel Henrique Campos. ABC da Topografia. Blucher: São Paulo, 2018. 
 

COMPLEMENTARES 

BORGES, A . de C., Exercícios de topografia, 3 ed.. São Paulo: Ed. Blucher, 1999 1975 
CASACA, João M., TOPOGRAFIA GERAL. 4 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007. 2013 
TULER, Marcelo; SARAIVA, Sérgio, FUNDAMENTOS DE TOPOGRAFIA, São Paulo: 
Bookman, 2014 
BOTELHO, M.H.C, FRANCISCHI JR., J.P., PAULA, L.S., ABC da Topografia, 1ed., São 
Paulo: Ed. Blucher, 2018. 
DAIBERT, J.D., Topografia: práticas de campo, 2.ed., São Paulo: Ed. Saraiva, 2014. 

 
 

Disciplina ESTRADAS 

Semestre 7º Carga Horária: 58 h/a 

EMENTA 

Generalidades sobre transportes no Brasil. Elementos para o projeto de Estradas. 
Características técnicas das Estradas. Concordância de curvas horizontais. 
Concordância de Curvas Verticais. Projeto de Terraplenagem. Drenagem de Estradas. 
Projeto de Pavimentação. 

BÁSICAS 

ABITANTE, André Luís. Estradas. SAGAH EDUCAÇÃO S.A: São Paulo, 2017.  
DRESCH, Fernanda. Projeto de estradas. SAGAH: Porto Alegre, 2018. 
MEDINA, Jaques de. MOTTA, Laura Maria Goretti da. Mecânica dos pavimentos. 3. 
ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2015. 

COMPLEMENTARES 

PINTO, Salomão; PINTO, Isaac Eduardo.Pavimentação asfáltica: conceitos 
fundamentais sobre materiais e revestimentos asfálticos. Rio de Janeiro: LTC, 2018. 
VALENTE, A. M.; NOVAES, A. G.; PASSAGLIA, E.; VIEIRA, H. Gerenciamento de 
transporte e frotas. 2. ed., rev. São Paulo: Cengage Learning, 2011. 
PINHEIRO, Antonio Carlos da Fonseca Bragança; CRIVELARO, Marcos. Planejamento 
e custos de obras. São Paulo: Érica, 2014. 
MARCHESI JÚNIOR, I. Desenho geométrico. 16.ed., rev. e ampl. São Paulo: Ática, 
2006. 
SUZUKI, C., Azevedo, A., KASBACHI, F., Drenagem sub superficial de pavimentos. 
São Paulo: Oficina de Textos, 2019. 

 

Disciplina ESTRUTURAS DE CONCRETO I 

Semestre 7º Carga Horária: 72 h/a 

EMENTA 

Materiais Constitutivos; Estados Limites; Ações, solicitações e resistências; lajes de 
concreto armado; vigas de concreto armado; Lajes nervuradas. 

BÁSICAS 

SOUZA, J. C. T. , Estruturas de Concreto Armado. 2. ed rev. Brasília: Campus, 2013. 
FUSCO, P. B., ONISHI, M. Introdução à Engenharia de Estruturas de Concreto. São 
Paulo: CENCAGE, 2018. 
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PORTO, T.B., FERNANDES, D.S., Curso Básico de Concreto Armado, Sâo Paulo: Oficina 
de Textos, 2015. 

COMPLEMENTARES 

REBELLO, Yopanan Conrado Pereira. Estruturas de aço, concreto e 
madeira: atendimento da expectativa dimensional. São Paulo: Zigurate, 2005. 
CERATTI, Jorge Augusto Pereira; REIS, Rafael MArçal Martins de. Manual de doasgem 
de concreto asfáltico. Rio de Janeiro: Institui Pavinebtar, 2011. 
SILVA, Valdir Pignatta e. Projeto de estruturas de concreto em cituação de incêndio: 
conforme ABNT 15200:2012. São Paulo: Blucher, 2012. 
PORTO, Thiago Bomjardim; FERNANDES, Danielle Stefane Gualberto. Curso básico de 
concreto armado: conforme NBR 6118/2014. São Paulo: Oficina de Textos, 2015. 
BOTELHO, M.H.C., MARCHETTI, O. Concreto Armado eu te amo. 9.ed. São Paulo: 
Blucher, 2018. 

 

Disciplina GESTÃO DA QUALIDADE 

Semestre 7º Carga Horária: 36 h/a 

EMENTA 

Visão histórica da evolução da gestão empresarial e as contribuições das diversas 
escolas de administração para a gestão da qualidade. As ideias, fundamentos e 
metodologias disseminadas pelos precursores dos sistemas da qualidade: Deming, 
Juran, Ishikauwa, Feigenbaun, Crosby e Falconi. Conceitos e fundamentos da gestão 
organizacional e gestão estratégica da qualidade. O Sistema Brasileiro de 
Conformidade, tipos de certificação de conformidade, auditorias, metrologia e 
sistemas normativos Aspectos da Normalização: objetivos, segurança, proteção ao 
consumidor, eliminação de barreiras comerciais, comunicação, economia e funções 
do sistema normativo Sistema de gestão da qualidade - Normas ISO 9000:2008 e 
seus elementos A Fundação Nacional da Qualidade - FNQ e o Modelo de Excelência 
em Gestão - MEG, nos moldes do Prêmio Nacional da Qualidade - PNQ Clientes: 
satisfação, valor e retenção. 

BÁSICAS 

PALADINI, Edson Pacheco. Gestão da qualidade: teoria e prática. 3. ed. São Paulo: 
Atlas, 2012. 
POLLI, Marco Fábio. Gestão da qualidade. Rio de Janeiro: Universidade Estácio de Sá, 
2014. 
SOUZA, Helcimara Affonso de; PAGLIARUSSI, Marina Sanches. Gestão da qualidade 
em projetos. Rio de Janeiro: SESES, 2016. 

COMPLEMENTARES 

PALADINI, Edson Pacheco. Avaliação estratégica da qualidade. 2. ed. São Paulo: Atlas, 
2011. 
CAEVALHO, E. Gestão da qualidade. Elsevier: 2. ed, 2012. 
JURAN, J. M. A qualidade desde o projeto: novos pasos para o planejamento da 
qualidade em produtos e serviços. São Paulo: Cengage Learning, 2011 
GIL, A.L. Qualidade total nas organizações: Indicadores de qualidade, gestao 
economica da qualidade, sistemas especialistas de qualidade. São Paulo: Atlas, 1992. 
PALADINI, Edson Pacheco. Gestão da qualidade: teoria e prática. 

 



Curso de Bacharelado em Engenharia Civil 

 

97 
 

Disciplina GESTÃO DE PROJETOS TECNOLÓGICOS 

Semestre 7º Carga Horária: 36 h/a 

EMENTA 

Introdução. O Contexto da Gerência de Projetos. Os Processos da Gestão de Projetos. 
As Áreas de Conhecimento? Aspectos Gerenciáveis em Projetos. Gerenciando um 
Projeto na Prática: Iniciação; Planejamento; Execução; Controle; Encerramento. 

BÁSICAS 

VALERIANO, Dalton L. Gerenciamento estratégico e administração de projetos. São 
Paulo: Pearson Education, 2004. 
VARGAS, Ricardo Viana. Gerenciamento de projetos: estabelecendo diferenciais 
competitivos. 7. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2009. 236 p. 
MASSA, F. V. Gerenciamento de projetos. Rio de Janeiro: SESES, 2015. 

COMPLEMENTARES 

CARVALHO, Fábio Câmara Araújo de (Org.). Gestão de Projetos. São Paulo: Pearson 
Education do Brasil, 2012. 
GOZZI, M.P. Gestão de projetos I São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2017. 
FOGGETTI, C. (organizador). Gestão ágil de projetos São Paulo: Pearson Education 
do Brasil, 2015. 
NEWTON, R. O Gestor de Projetos 2ª edição. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 
2011. 
OLIVEIRA, Guilherme Bueno de. Microsoft Project 2010 & Gestão de Projetos. São 
Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. 

 

Disciplina INSTALAÇÕES PREDIAIS - ELÉTRICAS 

Semestre 7º Carga Horária: 36 h/a 

EMENTA 

Normas Técnicas Brasileiras; Nomenclatura de materiais para instalações elétricas. 
Projetos de Instalações Prediais Elétricas de baixa complexidade. 

BÁSICAS 

COTRIM, Ademaro A. M. B. Instalações elétricas. 5. ed., rev. e atual. São Paulo: 
Pearson Prentice Hall, 2009. 
CREDER, Hélio. Instalações Elétricas. Rio de Janeiro: LTC, 1997. 
LIMA FILHO, Domingos Leite. Projetos de instalações elétricas prediais. 12. ed. rev. 
São Paulo: Érica, 2011 

COMPLEMENTARES 

SAMED, márcia Marcondes Altimari. Fundamentos de isntalações elétricas. Curitiba: 
Intersaberes, 2017. 
CRUZ, Eduardo Cesar Alves; ANICETO, Larry Aparecido. Instalações elétricas: 
fundamentos, prática e projetos em instalações residenciais e comerciais. 2. ed. São 
Paulo: Érica, 2012. 
CARVALHO JÚNIOR, Roberto de. Instalações elétricas e o projeto de arquitetura. São 
Paulo: Blucher, 2018. 
NERY, Noberto. Instalações elétricas: princípios e aplicações. 2. ed. São Paulo: Érica, 
2012. 
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NERY, Noberto. Instalações elétricas: princípios e aplicações. 2. ed. São Paulo: Érica, 
2012. 

 

Disciplina LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO 

Semestre 7º Carga Horária: 36 h/a 

EMENTA 

Logística; Identificação das Necessidades de Suprimentos; Técnicas de armazenagem 
e movimentação interna; Controle de estoques e ressuprimento; Qualidade aplicada 
a Logística; Gerenciamento da logística de distribuição e transporte. 

BÁSICAS 

FONSECA, Eduardo Nunes. Administração de compras e suprimentos. Rio de Janeiro: 
SESES, 2015. 128 p. 
DONATO, Vitório. Logística para a indústria do petróleo, gás e biocombustíveis: estudo 
das redes logísticas estruturadas para atuarem em sistemas complexos de produção. 
São Paulo: Érica, 2012. 
LELIS, Eliacy Cavalcanti. Administração de Materiais. Pearson, 2016. 

COMPLEMENTARES 

NOVAES, A. G.. Logística e gerenciamento da cadeia de distribuição: estratégia, 
operação e avaliação. 3. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Campus, 2007. 
MARTINS, P. G.; ALT, Paulo Renato Campos. Administração de materiais e recursos 
patrimoniais. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2006 
VOLLMANN, T. E.; BERRY, W. L.; WHYBARK, D. C.; JACOBS, F. R.. Sistemas de 
planejamento e controle da produção para o gerenciamento da cadeia de 
suprimentos. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006 
HARA, C. M.. Logística: armazenagem, distribuição e trade marketing. Campinas - SP: 
Alínea, 2005 
MOURA, R. A. et al. Dicionário de logística: Supply Chain, movimentação e 
armazenagem, comércio exterior, produtividade, qualidade. São Paulo: IMAM, 2004. 

 

Disciplina SANEAMENTO BÁSICO 

Semestre 7º Carga Horária: 58 h/a 

EMENTA 

Importância do saneamento básico. Principais poluentes das águas. Parâmetros e 
padrões de qualidade da água. Sistemas de abastecimento de água. Padrões de 
potabilidade de água. Doenças de veiculação hídrica. Sistemas de esgotamento 
sanitário. Parâmetros de qualidade de águas residuárias. Saneamento do lixo. 

BÁSICAS 

SILVA, Neusely da. Manual de Métodos de Análise Microbiológica de Alimentos e Água. 
São Paulo: Edgard Blucher, 2017. 
RICHTER Carlos A., AZEVEDO NETO José M. de. Tratamento de Água: Tecnologia 
atualizada.  Edgard Blücher Ltda: São Paulo, 1991. 
PHILIPPI JR., A. Saneamento, saúde e ambiente. 1.ed. São Paulo: Manole, 2005. 

COMPLEMENTARES 

SETTI, A. A.; COMPAHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL 
(CAESB). O saneamento básico no Distrito Federal: aspectos culturais e 
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sócioeconômicos.Brasília: Fundação Franco-Brasileira de Pesquisa e Desenvolvimento 
(FUBRAS), 2005. 
NUVOLARI, A.. Esgoto sanitário: coleta, transporte, tratamento e reúso agrícola. São 
Paulo: Blucher 
AZEVEDO NETTO, José Martiniano; FERNANDEZ, Miguel Fernandez y; ARAÚJO, 
Roberto de & ITO, Acácio Eiji. Manual de Hidráulica. São Paulo: Edgard Blucher. 1998, 
8º ed., 669p 2015 
GALVÃO JUNIOR, Alceu de Castro; MONTEIRO, Mario Augusto P.; MELO, Alisson José 
Maia. Regulação do saneamento básico. Barueri: Manole, 2013. 
CANHOLI, A. P. Drenagem Urbana e Controle de Enchentes. São Paulo: Oficina de 
Textos, 2005. 

 

Disciplina TECNOLOGIA DA CONSTRUÇÃO 

Semestre 7º Carga Horária: 58 h/a 

EMENTA 

Estudos preliminares, canteiro de obras, fundação, estrutura, alvenaria, telhado, 
esquadrias, instalações, revestimentos 

BÁSICAS 

AZEREDO, Helio Alves de. Edifício até sua cobertura. 2. ed. rev. São Paulo: E. Blücher, 
1998. 
AZEREDO, Helio Alves de. Edifício e seu acabamento. São Paulo: E. Blücher, 1998. 
YAZIGI, Walid. Técnica de edificar. 7. ed. São Paulo: PINI, 2006. 

COMPLEMENTARES 

BAUER, F., Materiais de Construção, 2 V. LTC v1. 2013 e v.2 1994 
RAMALHO, Marcio A.; CORRÊA, Marcio R. S. Projeto de edifícios de alvenaria 
estrutural. São Paulo: PINI, 2003. 
PEURIFOY, Robert L. et al. Planejamento, equipamentos e métodos para a construção 
civil. São Paulo: McGraw Hill; Booman, 2015. 
PORTUGUAL, Marco Antonio. Como gerenciar projetos de construção civil: do 
orçamento à entrega da obra.São Paulo: BRASPORT, 2017. 
BERNARDES, M. M.. Planejamento e controle da produção para empresas de 
construção civil. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 

 

Disciplina TEORIA DAS ESTRUTURAS II 

Semestre 7º Carga Horária: 72 h/a 

EMENTA 

1. Deformações em estruturas isostáticas;  
2.  Princípio dos Trabalhos Virtuais; 
3.  Método da Carga Unitária Estruturas hiperestáticas;  
4.  Método das Forças Estruturas hiperestáticas;  
5.  Método dos Deslocamentos. 

BÁSICAS 

MARTHA, L. F. C. R. Análise de estruturas: conceitos e métodos básicos (Biblioteca 
Virtual Elsevier). Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 
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MCCORMAC, J. C. Análise Estrutural: Usando métodos clássicos e métodos matriciais. 
4. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 
2009. 
HIBBELER, R.C. Análise das estruturas. Pearson Universidades: São Paulo, 2013. 

COMPLEMENTARES 

LEET, Kenneth; UANG, Chia-Ming. Fundamentos da análise estrutural. 3. ed. São 
Paulo: MnGraw-Hill, 2009. 
MACIEL, Carla Isabel Dos Santos. Mecânica geral. Rio de Janeiro: SESES, 2015. 
KASSIMALI, A., Análise Estrutural, São Paulo: CENCAGE-LEARNING, 2016. 
HIGGINS, Raymond Aurelius. Propriedades e estruturas dos materiais em engenharia. 
São Paulo: Difel, 1982. 471 p. 
ASSIS, Arnaldo Rezende de. Mecênica dos sólidos. São Paulo: Pearson, 2015. 

 

Disciplina CANTEIROS DE OBRAS 

Semestre 8º Carga Horária: 36 h/a 

EMENTA 

1. segurança;  
2. logística; 
3.  implantação. 

BÁSICAS 

CADAMURO, Janieyre Scabio. Liderança no canteiro de obras. Curitiba: Intersaberes, 
2013. 
TEIXEIRA, Pedro Luiz Lourenço. Segurança do trabalho na construção civil: do projeto 
à execução final. São Paulo: Navegar, 2009. 
INTERSABERES (Org.). Gestão e prevenção. Curitiba: InterSaberes, 2014. 

COMPLEMENTARES 

AZEREDO, Helio Alves de. Edifício até sua cobertura. 2. ed. rev. São Paulo: E. Blücher, 
1998. 
CLÍMACO, João Carlos Teatini de Souza. Estruturas de concreto 
armado: fundamentos de projeto, dimensionamento e verificação. 3.ed. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2016. 439p ISBN 978-85-352-8576-5. 
PEURIFOY, Robert L. et al. Planejamento, equipamentos e métodos para a construção 
civil. São Paulo: McGraw Hill; Booman, 2015. 
YAZIGI, Walid. A técnica de edificar. 12. ed. São Paulo: Pini, 2013. 824 p. ISBN 
9788572662826. 
NAGALLi, André. Gerenciamento de resíduos sólidos na construção civil. São Paulo: 
Oficina de Textos, 2014. 

 

Disciplina ESTRUTURAS DE CONCRETO II 

Semestre 8º Carga Horária: 36 h/a 

EMENTA 

Dimensionamento de Elementos Lineares à Torção, Pilares e a cargas Horizontais nas 
edificações. 

BÁSICAS 
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MARTHA, L. F. C. R. Análise de estruturas: conceitos e métodos básicos (Biblioteca 
Virtual Elsevier). Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 
CORREA, Priscila Marques. Estruturas em concreto armado Porto Alegre : SAGAH, 
2018. 
PILLOTO NETO, A., Receitas de Concreto Armado Volume I – Vigas. Rio de Janeiro: 
LTC, 2018 

COMPLEMENTARES 

SILVA, Valdir Pignatta e. Projeto de estruturas de concreto em cituação de incêndio: 
conforme ABNT 15200:2012. São Paulo: Blucher, 2012. 
PARISOTTO, L. Concreto Armado. Porto Alegre: SAGAH, 2018. 
BOTELHO, M.H.C., MARCHETTI, O. Concreto Armado eu te amo. 9.ed. São Paulo: 
Blucher, 2018. 
PORTO, Thiago Bomjardim; FERNANDES, Danielle Stefane Gualberto. Curso básico de 
concreto armado: conforme NBR 6118/2014. São Paulo: Oficina de Textos, 2015. 
FUSCO, P. B., ONISHI, M. Introdução à Engenharia de Estruturas de Concreto. São 
Paulo: CENCAGE, 2018. 

 

Disciplina FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES 

Semestre 8º Carga Horária: 94 h/a 

EMENTA 

Análise de perfil geotécnico para o projeto de fundação. Fundações superficiais: 
principais tipos, fundações rígidas e flexíveis; capacidade de carga e tensão 
admissível; projeto de fundação em blocos, sapatas rígidas e sapatas flexíveis de 
concreto armado. Fundações profundas: estacas, tubulhões e caixões. Cálculo de 
estaqueamentos. Comportamento de fundações: cálculo de recalques de fundações; 
Estruturas de contenção: análise dos esforços e cálculo estrutural de estruturas de 
contenção. 

BÁSICAS 

CINTRA, José Carlos A., AOKI, Nelson. Fundações por estacas: projeto geotécnico. 
São Paulo: Oficina de Textos, 2010. 
CINTRA, J. C. A., AOKI, N.; ALBIERO, J. H. Fundações Diretas: projeto geotécnico. 
São Paulo: Oficina de Textos, 2011 
BOTELHO, M.H.C, Princípios de Mecânica dos Solos e Fundações para Construção 
Civil. São Paulo: E. Blücher, 2015 

COMPLEMENTARES 

GERSCOVICH, Denise. Estabilidade de taludes. São Paulo: Oficina de Textos, 2012. 
BUDHU, Muni. Fundações e estruturas de contenção. Rio de Janeiro: LTC, 2017. 
CINTRA, José Carlos A. Fundações diretas: projeto geotécnico. São Paulo: Oficina de 
Textos, 2011. 
MILITITSKY, Jarbas. Patologia das fundações. São Paulo: Oficina de Textos, 2015. 
CHIOSSI, Nivaldo José. Geologia de engenharia. 3. ed. São Paulo: Oficina de Textos, 
2013 

 
 

Disciplina GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS 
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Semestre 8º Carga Horária: 36 h/a 

EMENTA 

Conceitos sobre risco ambiental sob uma nova abordagem no contexto da gestão 
ambiental. Principais conceitos envolvidos no gerenciamento de riscos ambientais. 
Metodologias de avaliação de risco. O processo de tomada de decisão com base na 
avaliação de risco. Comunicação e percepção de riscos. Gestão Integrada de 
Programas de Prevenção de Riscos Ambientais. Capacidade para elaborar um Plano 
de Emergências e todas as ações envolvidas na sua implantação. 

BÁSICAS 

PHILIPPI JR., Arlindo (Ed.). Saneamento, saúde e ambiente: fundamentos para um 
desenvolvimento sustentável. Barueri, SP: Manole, 2010 
DUARTE, Moacyr. Riscos industriais: etapas para a investigação e a prevenção de 
acidentes. Rio de Janeiro: FUNENSEG, 2002. 
ZARATINI, Alexei. Sistemas de gestão ambiental. Rio de Janeiro: SESES. 

COMPLEMENTARES 

BRILHANTE, Ogenis Magno; CALDAS, Luiz Querino de A. (Coord.). Gestão e avaliação 
de risco em saúde ambiental. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2004. 155 p 
SHINZATO, Marjolly Priscilla Bais. Gerenciamento de riscos ambientais. Rio de 
Janeiro: SESES, 2016. 152 p (Livro Próprio Estácio). ISBN 978-85-5548-179-6. 
RIBEIRO, Jorge Luiz Carvalho; SANTOS, Luciana Moreno dos (Orientadora). 
Gerenciamento de riscos ambientais através da aplicação da metodologia Bow Tie. 
Campos dos Goytacazes, RJ, 2014. 58 f. 
ANELLI, Vanessa. análise e gerenciamento de riscos. Rio de Janeiros: SESES, 2016. 
SILVEIRA, Clóvis Eduardo Malinverni da. Dano ambiental e gestão de risco. Caxias do 
Sul: Edus, 2016. 

 

Disciplina GESTÃO E LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 

Semestre 8º Carga Horária: 36 h/a 

EMENTA 

Definição legal de Meio Ambiente. A classificação dos tipos de Meio Ambiente: Meio 
Ambiente natural, artificial, cultural e do trabalho. As Responsabilidades Ambientais. 
O Licenciamento Ambiental, suas etapas e competência. Audiência Pública. Os 
Estudos Ambientais: EIA/RIMA, Auditoria Ambiental e suas Responsabilidades Civis.  
Os Sistemas de Gestão Ambiental (SGA): O que são esses SGA, quais as etapas e 
como desenvolver e porque implementar. As Normas ISO Série 14000, os 
detalhamentos da ISO 14001 e a adequação entre as normas ISO 9001 e ISO 14001. 

BÁSICAS 

CUNHA, Sandra Baptista da; GUERRA, Antônio Teixeira (Org.). Avaliação e perícia 
ambiental. 8. ed. Rio de Janeiro: Bertrand, 2007. 
FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: 
Saraiva, 2014. 
MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 17. ed. atual. ampl. São 
Paulo: Malheiros, 2015. 

COMPLEMENTARES 

FINKLER, R., REIS, A.C., STEIN, R.T., CAMARGO, R.S., Fundamentos de Engenharia 
Ambiental. Porto Alegre: SAGAH, 2018. 
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BRAGA, Benedito et al. Introdução à engenharia ambiental. 2. ed. São Paulo: Pearson 
Prentice Hall, 2007. 
AARNE-VESILIND, P., MORGAN, S.M., Introdução à Engenharia Ambiental, 2.ed., São 
Paulo: CENCAGE-LEARNING. 
DONAIRE, Denis. Gestão ambiental na empresa. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1999. 
TACHIZAWA, Takeshy. Gestão ambiental e responsabilidade social corporativa: 
estratégias de negócios focadas na realidade brasileira. 4. ed. rev. e ampl. São Paulo: 
Atlas, 2007. 

 

Disciplina 
HISTÓRIA DOS POVOS INDÍGENAS E AFRO-
DESCENDENTES 

Semestre 8º Carga Horária: 36 h/a 

EMENTA 

O impacto cultural do contato entre europeus e índios. As semelhanças e diferenças 
entre a escravidão indígena e a escravidão negra. A guerra justa e a ocupação do 
interior do território. A abolição da escravatura e a negação da cidadania negra. A 
política indigenista. As contribuições do índio e do negro à cultura brasileira. O 
movimento negro e as políticas afirmativas. Índios e afro - descendentes como 
sujeitos históricos. 

BÁSICAS 

BALIEIRO, Fernando de F.; BORTOLOTI, Karen F. História dos povos indígenas e 
afrodescendentes. Rio de Janeiro: Editora Universidade Estácio de Sá, 2014. 
MAGNOLI, D. Uma gota de sangue: história do pensamento racial. São Paulo: 
Contexto, 2009. 
PINSKY, J. A escravidão no Brasil. São Paulo: Contexto, 2010. 

COMPLEMENTARES 

CUNHA, Manuela Carneiro Da (Org.). História dos índios no Brasil. 2. ed. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2008. 609 p. ISBN 9788571642607. 
BALIEIRO, Fernando De Figueiredo; BORTOLOTI, Karen Fernanda. História dos povos 
indígenas e afro-descendentes. Rio de Janeiro: SESES, 2014. 168 p. 
FELDMAN, Ariel. Brasil Império. Intersaberes: São Paulo, 2018. 
PASAVENTO, S. J. História & História Cultural. Autêntica: São Paulo, 2007. 
VILLARES, Luiz Fernando. Direito e povos indígenas. Curitiba: Juruá, 2009. 349 p. 
ISBN 9788536223087. 

 

Disciplina INSTALAÇÕES PREDIAIS - HIDRÁULICAS 

Semestre 8º Carga Horária: 36 h/a 

EMENTA 

1. Normas Técnicas Brasileiras pertinentes ao tema; 
2. Noções básicas de nomenclatura e materiais para instalações hidráulicas; 

Dimensionamento de Redes de Água Potável (fria e quente);  
3. Dimensionamento de Águas Servidas (esgoto sanitário);  
4. Fundamentos Teóricos para Reaproveitamento de Águas Pluviais / Servidas. 

BÁSICAS 

COTRIM, Ademaro A.M.B. Instalações Elétricas. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2008 
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MACINTYRE, Archibald Joseph. Instalações hidráulicas: prediais e industriais. Rio de 
Janeiro: LTC, 2017. 
HOUGHTALEN, R. J.; HWANG, N. H. C.; AKAN, A. O. Engenharia hidráulica. 4. ed. São 
Paulo: Pearson Education do Brasil, 2012. 

COMPLEMENTARES 

ANDRADE, F.D., Instalações prediais, Porto Alegre: SAGAH, 2018. 
LIMA FILHO, Domingos Leite. Projetos de instalações elétricas prediais. 12. ed. rev. 
São Paulo: Érica, 2011 
COTRIM, Ademaro A. M. B. Instalações Elétricas 5 ed. São Paulo: Pearson, 2009 
CARVALHO JUNIOR, R. Instalações Hidráulicas e o Projeto de Arquitetura.10 ed. São 
Paulo: Blucher, 2016 
BRAGA, Benedito et al. Introdução à engenharia ambiental. 2. ed. São Paulo: Pearson 
Prentice Hall, 2007. 

 

Disciplina OBRAS HIDRÁULICAS 

Semestre 8º Carga Horária: 36 h/a 

EMENTA 

1. Canais; 
2. drenagem urbana;  
3. portos;  
4. barragens 

BÁSICAS 

HOUGHTALEN, R. J.; HWANG, N. H. C., AKAN, A.O. Engenharia hidráulica (Biblioteca 
Virtual). São Paulo: Pearson, 2012. 
ALFREDINI, Paolo; ARASAKI, Emilia. Engenharia Portuária. 2. ed. São Paulo: Blucher, 
2014. 
CREDER, Hélio. Instalações hidráulicas e sanitárias. 6.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015. 
423p. ISBN 978-85-216-1489-0. 

COMPLEMENTARES 

PIPE, J. Energia hidráulica. São Paulo: Callis, 2015 
Philippi Jr., Arlindo (Ed.). Saneamento, Saúde e Ambiente: fundamentos para um 
desenvolvimento sustentável. Barueri, SP: Manole, 2005. 
SANVICENTE, Antônio Zoratto; SANTOS, Celso Da Costa. Orçamento na 
administração de empresas: planejamento e controle. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1995. 
219 p. ISBN 8522416265. 
AZEVEDO NETTO, . Manual de Hidráulica. 9 ed. São paulo: Blucher, 2015 
CARVALHO JÚNIOR, Roberto de. Instalações hidráulicas e o projeto de arquitetura. 
São Paulo: Blucher, 2018. 

 

Disciplina SUSTENTABILIDADE NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Semestre 8º Carga Horária: 36 h/a 

EMENTA 

1. Aspectos Legais;  
2. Resíduos da construção civil;  
3. construções sustentáveis. 
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BÁSICAS 

GONÇALVES, J. C. S. Edifício Ambiental. São Paulo: Oficina de Textos, 2015. 
BRAGA, Benedito. Introdução à engenharia ambiental: o desafio do desenvolvimento 
sustentável. 2. ed. São Paulo: Pearson - Prentice Hall, 2005. 
NAGALLI, A. Gerenciamento de Resíduos Sólidos na Construção Civil. São Paulo: 
Oficina de Textos, 2014. 

COMPLEMENTARES 

AZEREDO, Hélio Alves De. O edifício até a sua cobertura. 2. ed., rev. São Paulo: 
Edgard Blücher, 1997. 182 p. ISBN 852120129X. 
LA PASTINA FILHO, José. Conservação de telhados: manual. Brasília, DF: IPHAN, 
2005. 88 p. 
MELO, Maury. Gerenciamento de projetos para construção civil. Rio de Janeiro: 
Brasport, 2010. 491 p. + 1 CD-ROM. ISBN 9788574524474. 
TISAKA, Maçahico. Orçamento na construção civil: consultoria, projeto e execução. 2. 
ed., rev. e ampl. São Paulo: Pini, 2011. 470 p. ISBN 9788572662475. 
BERNARDES, Maurício Moreira E Silva. Planejamento e controle da produção para 
empresas de construção civil. Rio de Janeiro: LTC, 2012. xv, 190p ISBN 
9788521613732. 

 

Disciplina ADMINISTRAÇÃO DE NOVOS NEGÓCIOS 

Semestre 9º Carga Horária: 36 h/a 

EMENTA 

1. Escolha do negócio;  
2. conjuntura econômica; planejamento e estratégia;  
3. organização da empresa; marketing;  
4. operações; 
5. gestão de pessoas; 
6. contabilidade e finanças para empreendedores; 
7. planejamento e implementação de negócios. 

BÁSICAS 

BIAGIO, L. A.; BATOCCHIO, A. Plano de negócios: estratégia para micro e pequenas 
empresas. 2. ed. Barueri, SP: Manole, 2012. 
MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Administração para empreendedores: 
fundamentos de criação e da gestão de novos negócios. São 
Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006. 
DIAS, Alexandre Aparecido. Administração de novos negócios. Rio de Janeiro: SESES, 
2015. 144 p. 

COMPLEMENTARES 

POLLI, Marco Fábio. Inovação tecnológica. Rio de Janeiro: SESES, 2014. 112 p. 
CARBONE, Pedro Paulo. Gestão por competências e gestão do conhecimento. 3.ed. 
Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2009. 176 p. (Gestão de Pessoas.). ISBN 
9788522507191. 
TAKEUCHI, Hirotaka; NONAKA, Ikujiro. Gestão do conhecimento. Porto Alegre: 
Bookman, 2008. xiii, 319 p. ISBN 9788577801916. 
PAIXÃO, M. V. Inovação em produtos e serviços. Curitiba: InterSaberes, 2014. 
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CHIAVENATO, I. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor. 4. ed. 
Barueri, SP: Manole, 2012. 

 

Disciplina 
COMPUT. GRÁFICA APLICADA PARA ENGENHARIA 
CIVIL 

Semestre 9º Carga Horária: 36 h/a 

EMENTA 

1. Recursos de Computação gráfica aplicados à engenharia civil;  
2. projeto estrutural em concreto armado assistido por computador; 
3. Modelagem das Informações do Edifício. 

BÁSICAS 

PACHECO, B. de A.; SOUZA-CONCILIO, I. de A.; PESSÔA FILHO, J. Desenho técnico. 
Curitiba, 2017. 
EASTMAN, C., TEICHOLZ, P, SACKS, R., LISTON, K. MANUAL DE BIM. São Paulo: 
Bookmann, 2013. 
ONSTOTT, Scott. AutoCad 2012 e AutoCad LT 2012: guia de treinamento oficial . 
Porto Alegre, RS: Bookman, 2012. 

COMPLEMENTARES 

OLIVEIRA, G.B., MS Project 2010 e Gestão de Projetos. São Paulo: Blucher, 2012. 
EASTMAN, C., TEICHOLZ, P, SACKS, R., LISTON, K. MANUAL DE BIM. São Paulo: 
Bookmann, 2014. 
CHAPPELL, Eric. AutoCAD civil 3D 2012: essencial. Porto Alegre, RS: Bookman, 2012 
MANZANO, José Augusto N. G.; OLIVEIRA, Jayr Figueiredo De. Algoritmos: lógica 
para desenvolvimento de programação de computadores 
SILVA, E L. da. (Org.). Programação de computadores. São Paulo: Pearson Education 
do Brasil, 2014 
Autodesk AutoCAD Civil 3D 2016: recursos e aplicações para projetos de 
infraestrutura. São Paulo: Érica, 2015. 

 

Disciplina ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ENGENHARIA CIVIL 

Semestre 9º Carga Horária: 212 h/a 

EMENTA 

Plano de estágio. Relatório semanal. Mercado de trabalho: situação atual, 
possibilidades e restrições. Ética profissional. Vivências de atividades profissionais de 
engenharia de produção. Relatório final. 

BÁSICAS 

PICONEZ, Stela C. Bertholo. A prática de ensino e o estágio supervisionado. 24. ed. 
Rio de Janeiro: Cortez, 2015. 
CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino; SILVA, Roberto da. Metodologia 
científica. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2011 
METODOLOGIA científica. Rio de Janeiro: Editora Universidade Estácio de Sá, 2014. 

COMPLEMENTARES 

NEWTON, R. O gestor de projetos. 2. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 201 
MASCARENHAS, S. A. (Org.). Metodologia científica. São Paulo: Pearson Education 
do Brasil, 2012. 
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PICONEZ, Stela C. Bertholo (Coord.). Prática de ensino e o estágio supervisionado. 
Campinas: Papirus, 2015 
CASTRO, Leticia Fonseca R. F. De. Didática. Rio de Janeiro: SESES, 2015. 

 

Disciplina ESTRUTURAS DE CONCRETO III 

Semestre 9º Carga Horária: 58 h/a 

EMENTA 

1. Dimensionamento de Escadas;  
2. Reservatórios;  
3. Consolos Curtos;  
4. Fundamentos do Concreto Protendido. 

BÁSICAS 

NEVILLE, A. M. Tecnologia do concreto. Porto Alegre: Bookamn, 2013. 
CHOLFE, Luiz; BONILHA, Luciana. Concreto Protendido: Teoria e Prática. 1. ed. São 
Paulo: PINI, 2013. 
SOUZA, Joao Climaco Carlos Teatini de   Estruturas de Concreto Armado- 2ª Ed. 
Revisada. 

COMPLEMENTARES 

BOTELHO, M.H.C., MARCHETTI, O. Concreto Armado eu te amo. 9.ed. São Paulo: 
Blucher, 2018. 
PILOTTO NETO, Egydio. Caderno de receitas de concreto armado, volume 1: vigas. 
Rio de Janeiro : LTC, 2018. 
SILVA, Valdir Pignatta e. Projeto de estruturas de concreto em cituação de incêndio: 
conforme ABNT 15200:2012. São Paulo: Blucher, 2012. 
RECENA, Fernando Piazza. Retração do concreto. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2014. 
PORTO, Thiago Bomjardim; FERNANDES, Danielle Stefane Gualberto. Curso básico de 
concreto armado: conforme NBR 6118/2014. São Paulo: Oficina de Textos, 2015. 

 

Disciplina ESTRUTURAS DE MADEIRA 

Semestre 9º Carga Horária: 36 h/a 

EMENTA 

1. Introdução;  
2. Propriedades: físicas e mecânicas;  
3. Ações e Segurança em estruturas de madeira;  
4. Peças tracionadas; - Peças submetidas à flexão;  
5. Peças comprimidas;  
6. Ligações. 

BÁSICAS 

CALIL JUNIOR, Carlito; DIAS, Antonio Alves; LAHR, Francisco Antonio Rocco. 
Dimensionamento de elementos estruturais de madeira. 
São Paulo: Manole, 2010. 
RIZZINI, C.T., Àrvores e madeiras úteis do Brasil. 8.ed. São Paulo: Blucher, 2019. 
PEREIRA, Andréa Franco. Madeiras brasileiras: guia de combinação e substituição. 
São Paulo: Blucher, 2013. 

COMPLEMENTARES 
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WASTOWSKI, A.D. Química da madeira. Rio de Janeiro: Interciência, 2018 
PEREIRA, A.F., Madeira Brasileiras – Guia de Combinação e substituição. São Paulo: 
Blucher, 2013. 
REBELLO, Yopanan Conrado Pereira. Estruturas de aço, concreto e 
madeira: atendimento da expectativa dimensional. São Paulo: Zigurate, 2005 
NENNEWITZ, Ingo. Manual de tecnologia de madeiras. São Paulo: E. Blücher, 2008. 
AZEREDO, Hélio Alves De. O edifício até a sua cobertura. 2. ed., rev. São Paulo: 
Edgard Blücher, 1997. 

 

Disciplina FILOSOFIA, ÉTICA E CIDADANIA 

Semestre 9º Carga Horária: 36 h/a 

EMENTA 

O que é Filosofia. O nascimento da Filosofia. A reflexão filosófica. O que é ética. A 
ética finalista. A ética da convicção. A ética utilitarista e as éticas contemporâneas. A 
cidadania e suas várias faces. Direitos Humanos e a dignidade do ser humano. Os 
direitos humanos como fenômeno histórico - cultural. 

BÁSICAS 

CALIL JUNIOR, Carlito; DIAS, Antonio Alves; LAHR, Francisco Antonio Rocco. 
Dimensionamento de elementos estruturais de madeira. São Paulo: Manole, 2010. 
RIZZINI, C.T., Àrvores e madeiras úteis do Brasil. 8.ed. São Paulo: Blucher, 2019. 
PEREIRA, Andréa Franco. Madeiras brasileiras: guia de combinação e substituição. 
São Paulo: Blucher, 2013. 

COMPLEMENTARES 

REBELLO, Y. C. P. Estrutura de aço, concreto e madeira. São Paulo: Zigurate, 2015. 
CALIL JUNIOR, C.; LAHR, F. A. R.; DIAS, A. A. Dimensionamento de elementos 
estruturais de madeira. Barueri, SP: Manole, 2003. 
CHIOSSI, Nivaldo José. Geologia de engenharia. São Paulo: Oficina de Textos, 2013. 
NENNEWITZ, Ingo. Manual de tecnologia de madeiras. São Paulo: E. Blücher, 2008. 
AZEREDO, Hélio Alves De. O edifício até a sua cobertura. 2. ed., rev. São Paulo: 
Edgard Blücher, 1997.  

 

Disciplina INOVAÇÃO TECNOLOGICA 

Semestre 9º Carga Horária: 36 h/a 

EMENTA 

 O processo de criação do conhecimento;  
 O processo de inovação tecnológica;  
 Desenvolvimento do comportamento empreendedor; 
 Desenvolvimento do comportamento inovador;  
 Cultura organizacional para inovação. 

BÁSICAS 

CHIAVENATO, I. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor. 4. ed. 
Barueri, SP: Manole, 2012. 
POLLI, Marco. Inovação tecnológica. Rio de Janeiro: SESES, 2014. 
REIS, Dálcio Roberto dos. Gestão da Inovação Tecnológica. São Paulo: Manole, 2008. 

COMPLEMENTARES 
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REIS, Dálcio Roberto dos. Gestão da inovação tecnológica. Barueri: Manole, 2008. 
ANDREASSI, Tales. Gestão da inovação tecnológica. São Paulo : Cengage Learning, 
2006. 
VIOTTI, Eduardo Baumgratz; MACEDO, Mariano De Matos. Indicadores de ciência, 
tecnologia e inovação no Brasil. Campinas, SP: UNICAMP, 2003. 614 p. ISBN 
8526806564. 
POLLI, Marco Fábio. Inovação tecnológica. Rio de Janeiro: SESES, 2014. 112 p. 
DORNELAS, Jose Carlos Assis. Empreendedorismo corporativo: como ser 
empreendedor, inovar e se diferenciar na sua empresa. Rio de Janeiro: Campus, 
2003. 183 p. ISBN 8535212620. 

 

Disciplina MOBILIDADE E SISTEMAS DE TRANSPORTES 

Semestre 9º Carga Horária: 58 h/a 

EMENTA 

Sistemas de transporte. Transportes e sua interação. Transporte e meio ambiente. 
Planejamento da mobilidade. Mobilidade legal. 

BÁSICAS 

BRASIL. Ministério das Cidades. Política Nacional de Mobilidade Urbana Sustentável. 
Brasília: Cadernos do Ministério das Cidades, 2004. 
VASCONCELLOS, Eduardo Alcântara de. A cidade, o transporte e o trânsito. São Paulo: 
Prolivros, 2005. 
CAMPOS, Vânia Barcellos Gouvêa. Planejamento de transportes: conceitos e modelos. 
Rio de Janeiros, 2013. 

COMPLEMENTARES 

SCHLÜTER, mauro Roberto. Sistemas logísticos de transporte. Curitiba: Intersaberes, 
2013. 
PIZZO, S. M. (Org.). Mêcanica dos fluídos. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 
2015. 
HEILMANN, Armando. Introdução aos fenômenos de transporte: características e 
dinâmica dos fluídos. Curitiba: Intersaberes, 2017. 
HARA, C. M.. Logística: armazenagem, distribuição e trade marketing. Campinas - SP: 
Alínea, 2005 
BELISIO, Adriano Silva. Fenômenos de transportes. Rio de Janeiro: SESES, 2017. 

 

Disciplina PLANEJAMENTO E CONTROLE DE OBRAS 

Semestre 9º Carga Horária: 58 h/a 

EMENTA 

Aspectos gerais do planejamento de uma obra. Técnicas de planejamento. 
Ferramentas de controle de obras 

BÁSICAS 

GOLDMAN, Pedrinho. Introdução ao planejamento e controle de custos na construção 
civil brasileira. São Paulo: PINI, 1997. 
MONTALVÃO, Elisamata Godoy. Gestão de obras públicas. Curitiba: Intersaberes, 
2013. 
MASSA, F. V. Gerenciamento de projetos. Rio de Janeiro: SESES, 2016 



Curso de Bacharelado em Engenharia Civil 

 

110 
 

COMPLEMENTARES 

RIMOLI, Raul. Princípios da qualidade: saiba quais são e como aplicá-los para 
aumentar o desempenho de sua empresa. Campinas, SP: Komedi, 2008. 
PINHEIRO, Antonio Carlos da Fonseca Bragança; CRIVELARO, Marcos. Planejamento 
e custos de obras. São Paulo: Érica, 2014. 
SALGADO, Julio Cesar Pereira. Técnicas e práticas construtivas para edificação. 3. ed. 
rev. São Paulo: Érica, 2014. 
JURAN, Joseph M. A qualidade desde o projeto: novos pasos para o planejamento da 
qualidade em produtos e serviços. São Paulo: Cengage Learning, 2011.. 
CORRÊA, Henrique L.; GIANESI, Irineu G. N.; CAON, Mauro. Planejamento, 
programação e controle da produção: MRP II/ERP : conceitos, uso e implantação. 

 

Disciplina TCC 1 EM ENGENHARIA 

Semestre 9º Carga Horária: 80 h/a 

EMENTA 

O conhecimento científico e a pesquisa acadêmica: escolha do tema. Problematização 
do tema. Justificativa, metodologia e fontes. A determinação dos objetivos. O 
embasamento teórico. O projeto de pesquisa, estrutura e formatação. A redação 
científica: ética e legitimidade do saber. Normas técnicas para formatação do TCC: 
artigo científico e monografia. 

BÁSICAS 

KÖCHE, José Carlos. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e 
iniciação à pesquisa. 34. ed. Petrópolis: Vozes, 2015. 
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2010 
Martins, Vanderlei; Mello, Cleyson de Moraes. (coordenação). METODOLOGIA 
CIENTÍFICA - FUNDAMENTOS, MÉTODOS E TÉCNICAS 
(biblioteca virtual). Rio de Janeiro: Editora Freitas Bastos, 2016. 

COMPLEMENTARES 

MARCONI, Marina De Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia 
científica. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
BORTOLOTI, Karen Fernanda. Metodologia da Pesquisa. Rio de Janeiro: SESES, 2015. 
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 
2007. 
METODOLOGIA científica. Rio de Janeiro: Editora Universidade Estácio de Sá, 2014. 
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E TECNOLÓGICAS; TEIXEIRA, Cíntia Raquel. Guia 
de trabalhos acadêmicos: monografias. 5. ed. Taguatinga - DF: Facitec, 2012.  

 

Disciplina ESTRUTURAS DE AÇO 

Semestre 10º Carga Horária: 58 h/a 

EMENTA 

Introdução;  
Dimensionamento e verificação de elementos estruturais: comprimidos e tracionados; 
Ligações de peças estruturais;  
Dimensionamento e verificação de elementos estruturais submetidos à flexão;  
Princípios básicos sobre projetos estruturais em aço. 
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BÁSICAS 

PFEIL, Walter; PFEIL, Michele. Estruturas de aço: dimensionamento prático de acordo 
com a NBR 8800:2008. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. 
FAKURY, Ricardo Hallal; SILVA, Ana Lydia Reis e; CALDAS, Rodrigo Barreto. 
Dimencionamento básico de elementos estruturais de aço e mistos de aço e concreto. 
São Paulo: Pearson, 2016. 
ANDRADE, Sebastião; VELLASCO, Pedro. Comportamento e projeto de estruturas de 
aço. 

COMPLEMENTARES 

ROCHA, Edo. Arte, arquitetura e o aço. São Paulo: J. J. Carol, 2014.  
MOLITERNO, Antonio; BRASIL, Reyolando M. L. R. F.. Elementos para projetos em 
perfis leves de aço. São PAulo: Blucher, 2015. 
REBELLO, Yopanan Conrado Pereira. Estruturas de aço, concreto e 
madeira: atendimento da expectativa dimensional. São Paulo: Zigurate, 2005 
DIAS, Luis Andrade de Mattos. Edificações de aço no Brasil. 4. ed. São Paulo: 
Zigurate, 1993. 
FERRARESI, Dino. Fundamentos da usinagem dos metais. São Paulo: Blucher, c1970. 

 

Disciplina GESTÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Semestre 10º Carga Horária: 36 h/a 

EMENTA 

contratos;  
qualidade e desempenho;  
suprimentos;  
inovação e produtividade;  
gestão integrada. 

BÁSICAS 

VALERIANO, Dalton L. Gerenciamento estratégico e administração por projetos. São 
Paulo: Pearson Education, 2004. 
GUERRA, M. A., MITIDIERI FILHO, C. V. Sistema de gestão integrada em construtoras 
de edifícios. São Paulo: PINI, 2015. 
MONTALVÃO, E. G. Gestão de Obras Públicas. Curitiba: InterSaberes, 2013. 

COMPLEMENTARES 

PEURIFOY, Robert L. et al. Planejamento, equipamentos e métodos para a construção 
civil. São Paulo: McGraw Hill; Booman, 2015. 
PORTUGUAL, Marco Antonio. Como gerenciar projetos de construção civil: do 
orçamento à entrega da obra.São Paulo: BRASPORT, 2017. 
TISAKA, Maçahico. Orçamento na construção civil: consultoria, projeto e execução. 2. 
ed., rev. e ampl. São Paulo: Pini, 2011. 470 p. ISBN 9788572662475. 
NEWTON, R. O Gestor de Projetos. 2. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 
2011. 
GOLDMAN, Pedrinho. Introdução ao planejamento e controle de custos na construção 
civil brasileira. 4. ed. São Paulo: Pini, 2004. 176 p. ISBN 9788572661557. 

 

Disciplina MÉTODOS NUMÉRICOS PARA ENGENHARIA CIVIL 
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Semestre 10º Carga Horária: 36 h/a 

EMENTA 

Fundamentos do método dos elementos finitos; Formulação; Aplicações em 
estruturas. 

BÁSICAS 

CHANDRUPATLA, Tirupathi R.; BELEGUNDU, Ashok D. Elementos Finitos (Biblioteca 
Virtual). São Paulo: Pearson, 2014. 
BRASIL, Reyolando M. L. R. F.; BALTHAZAR, José Manoel; GÓIS, Wesley. Métodos 
numéricos e computacionais na prática de engenharias e ciências. São Paulo: Blucher, 
2015. 
ALVES FILHO, Avelino. Elementos Finitos: a base da tecnologia CAE. 6. ed. São Paulo: 
Érica, 2013. 

COMPLEMENTARES 

MELCONIAN, Marcos Vinícius. Modelagem numérica e computacional com similitude 
e elementos finitos: equação preditiva geral para o cálculo da forlça de retenção em 
freios de estampagem. São paulo: blucher, 2014. 
ALVES FILHO, Avelino. Elementos Finitos: a base da tecnologia CAE. 6. ed. São Paulo: 
Érica, 2013. 
FISH, Jacob; Belytschko, Ted. Um primeiro curso em elementos finitos, LTC, 2009 
CHAPRA, Steven C.; CANALE, Raymond. Métodos numéricos para engenharia. 7. ed. 
Porto Alegre: AMGH, 2016. 
CHAPRA, Steven C. Métodos numéricos aplicados com MATLAB para engenheiros e 
cientistas. 3. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013. 

 

Disciplina PONTES 

Semestre 10º Carga Horária: 58 h/a 

EMENTA 

Conceitos iniciais, Dimensionamento e detalhamento de superestrutura, meso - 
estrutura e infra -estrutura. Projeto de uma ponte. 

BÁSICAS 

FREITAS, Moacyr de. Infraestrutura de pontes de vigas. São Paulo: Blucher, 2001. 
DRESCH F., GOTO H., SCHMITZ R. J., BORGES A. B. Pontes. Porto Alegre: SAGAH, 
2018. 
MARCHETTI, Osvaldemar. Pontes de concreto armado. São Paulo: E. Blücher, 2009. 

COMPLEMENTARES 

Munaiar, Jorge ; Sáles, José ; Malite, Maximiliano. Segurança nas Estruturas, 2 ed. 
Rio de janeiro: Elsevier, 2015. 
PORTO, T.B., FERNANDES, D.S., Curso Básico de Concreto Armado, Sâo Paulo: 
Oficina de Textos, 2015. 
SANTOS, José Sérgio dos. Desconstruindo o Projeto Estrutural de Edifícios. São Paulo: 
Oficina de Textos, 2017. 
BOTELHO, M.H.C., MARCHETTI, O. Concreto Armado eu te amo. 9.ed. São Paulo: 
Blucher, 2018. 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5738: concreto - 
procedimento para moldagem e cura de cospos-de-prova. Rio de Janeiro: Associação 
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, 2003. 
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Disciplina SEMINÁRIOS INTEGRADOS EM ENGENHARIA CIVIL 

Semestre 10º Carga Horária: 36 h/a 

EMENTA 

O SINAES;  
Interpretação de gráficos; 
Finanças; 
Materiais de Construção;  
Topografia; Estradas;  
Hidráulica;  
Hidrologia;  
Saneamento;  
Meio ambiente e sustentabilidade;  
Instalações Prediais;  
Construção Civil;  
Planejamento de Obras; 
 Resistência dos Materiais;  
Teoria das Estruturas; 
Geotecnia;  
fundações e contenções; 
Estruturas de Concreto. 

BÁSICAS 

Bibliografia será selecionada conforme o planejamento de temas emergentes. 

COMPLEMENTARES 

Bibliografia será selecionada conforme o planejamento de temas emergentes. 

 

 

Disciplina TCC 2 EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

Semestre 10º Carga Horária: 80 h/a 

EMENTA 

Confecção de projeto final que envolva os conhecimentos adquiridos durante o curso. 

BÁSICAS 

KÖCHE, José Carlos. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e 
iniciação à pesquisa. 34. ed. Petrópolis: Vozes, 2015. 
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2010 
Martins, Vanderlei; Mello, Cleyson de Moraes. (coordenação). METODOLOGIA 
CIENTÍFICA - FUNDAMENTOS, MÉTODOS E TÉCNICAS 
(biblioteca virtual). Rio de Janeiro: Editora Freitas Bastos, 2016. 

COMPLEMENTARES 

MARCONI, Marina De Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia 
científica. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
BORTOLOTI, Karen Fernanda. Metodologia da Pesquisa. Rio de Janeiro: SESES, 
2015.  
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SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 
2007. 
METODOLOGIA científica. Rio de Janeiro: Editora Universidade Estácio de Sá, 2014. 
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E TECNOLÓGICAS; TEIXEIRA, Cíntia Raquel. Guia 
de trabalhos acadêmicos: monografias. 5. ed. Taguatinga - DF: Facitec, 2012.  

 

3.10. PRESSUPOSTOS E PRINCÍPIOS PEDAGÓGICOS 

 

A identidade institucional construída ao longo da história da Estácio Brasília pode 

ser expressa nos pressupostos filosóficos, psicopedagógicos e didático-

metodológicos que norteiam sua prática pedagógica. 

 

O ser humano, visto como sujeito da educação está inserido num contexto sócio-

econômico-cultural-político e histórico. Tem uma dimensão ativa, criadora e 

renovadora e na sua interação com os outros seres e com o meio, produz 

conhecimento. A Estácio Brasília entende que o conhecimento é o produto desta 

interação social e que seu papel é trabalhá-lo na perspectiva da sua produção e 

preservação, colocando-o a serviço da sociedade. 

 

Dessa forma, a Estácio Brasília compreende a necessidade de promover a 

participação dos indivíduos como sujeitos da sociedade, da cultura e da história, 

priorizando a autonomia, a problematização e a conscientização. 

 

Considerando a aprendizagem como um processo eminentemente social, no qual 

se destaca a influência da cultura e das relações sociais, a Estácio Brasília vê o 

acadêmico como sujeito de seu processo educativo. Por isso, busca uma prática 

pedagógica comprometida com a construção e reconstrução do conhecimento, 

com as dimensões social e afetiva, com a relação entre teoria e prática e com a 

contextualização dos saberes. 

 

Em articulação com esses pressupostos, são considerados na organização dos 

cursos, os eixos estruturais “aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a 

viver, aprender a ser” encaminhados pela UNESCO. 

 

Pretende-se que as competências profissionais em formação sejam construídas 

processualmente, o que implica a adoção de métodos de ensino que envolvam 

práticas de ação/reflexão/ação. Nesse sentido, a concepção curricular privilegia 

a adoção de metodologias ativas, coerentes com os objetivos e os conteúdos de 

ensino e que considerem a experiência concreta do estudante como ponto de 

partida. Para tanto, promove ações pedagógicas que articulem os saberes e as 

práticas, vinculando-os aos ideais da ética, da responsabilidade, da cidadania, da 
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solidariedade e do espírito coletivo, e direcionando-as ao atendimento das 

necessidades da comunidade regional e local. 

 

O ensino é concebido como um processo, intencional e sistemático, de 

investigação do conhecimento; visa, em última instância, ao desenvolvimento das 

capacidades cognitivas dos alunos e à sua preparação para a vida social e 

profissional e busca, no domínio científico e profissional de um determinado 

campo do conhecimento, a construção progressiva da autonomia do aluno. 

 

A política da Estácio Brasília para o ensino de graduação está orientada para um 

olhar crítico sobre a realidade social, buscando disponibilizar oportunidades 

educacionais a uma parcela expressiva da população, independentemente da 

origem econômica, racial e cultural, oferecendo uma formação generalista, 

voltada para a aplicação dos conhecimentos aprendidos na resolução de 

problemas do cotidiano. 

 

Nessa perspectiva, o CGEC, orientado pelo seu Projeto Pedagógico, em 

consonância com o Projeto Pedagógico Institucional e com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais, pretende favorecer a formação de profissionais com uma 

visão ampla e crítica da realidade local, regional e nacional. 

 

No CGEC, ensino, pesquisa/iniciação científica e extensão estão articulados, 

integrando as três vertentes que compõem o conhecimento: socialização, 

produção e diálogo com a sociedade. 

 

3.10.1. Mecanismos de Avaliação 

 

A avaliação da aprendizagem não é uma atividade que visa tão somente à 

aprovação ou à reprovação, restrita ao seu caráter somativo. Sua inserção no 

processo educativo, como instrumento de aprendizagem, identifica a natureza 

formativa que possui, acompanhando o percurso dos estudantes na apreensão 

dos conteúdos relevantes e no desenvolvimento das habilidades. A avaliação 

precisa, também, conscientizar o educando do próprio processo de aprender, 

para fazê-lo avançar. 

 

A avaliação da aprendizagem tem como princípio o desenvolvimento de 

competências, ou a capacidade de gerenciar conhecimentos e produzir outros a 

partir das necessidades observadas na prática social. 

 

Utilizando-se de critérios bem explícitos e compartilhados, são avaliados os 

conhecimentos necessários à formação do profissional da publicidade e 
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propaganda e como fazem uso deles. Isso permite, quando necessário, uma 

reorientação no processo de formação dos educandos com atividades de apoio 

de forma a permitir o suprimento de suas dificuldades e, consequentemente, o 

acompanhamento natural do desenvolvimento de outras atividades. 

 

3.10.2. Procedimentos de Acompanhamento e de Avaliação dos 

Processos de Ensino-Aprendizagem 

 

O processo de avaliação é composto de três etapas, Avaliação 1 (AV1), Avaliação 

2 (AV2) e Avaliação 3 (AV3), sendo AV2 e AV3 unificadas, a partir de um banco 

de questões propostas pelos professores da Estácio Brasília. As avaliações podem 

ser realizadas por meio de provas teóricas, provas práticas, e realização de 

projetos ou outros trabalhos, representando atividades acadêmicas de ensino, de 

acordo com as especificidades de cada disciplina. A soma de todas as atividades 

que possam vir a compor o grau final de cada avaliação não poderá ultrapassar 

o grau máximo de 10, sendo permitido atribuir valor decimal às avaliações. 

 

Atendendo ao projeto pedagógico de cada curso, além de provas teóricas e/ou 

práticas contemple outras atividades acadêmicas de ensino, estas não podem 

ultrapassar 20% da composição do grau final. A AV1 contemplará o conteúdo da 

disciplina até a sua realização, incluindo o das atividades estruturadas. As AV2 e 

AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das atividades 

estruturadas. 

 

Para aprovação na disciplina o aluno deverá: Atingir resultado igual ou superior 

a 6,0, calculado a partir da média aritmética entre os graus das avaliações, sendo 

consideradas apenas as duas maiores notas obtidas dentre as três etapas de 

avaliação (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida é o grau final do aluno na 

disciplina. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três 

avaliações e frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas. Para a avaliação 

do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), ou trabalhos de mesma natureza, é 

atribuído grau único (NF-Nota Final) para a disciplina que, para aprovação do 

aluno, deverá ser igual ou maior do que 6,0. 

 

3.11. METODOLOGIA 

 

As metodologias e técnicas didático-pedagógicas são fundamentais, pois, para 

além de favorecer o processo ensino-aprendizagem, materializam o alcance dos 

objetivos e perfil do egresso pretendidos no presente PPC. Na direção da 

formação de profissionais generalistas, éticos, humanistas, autônomos, 

empreendedores, críticos e reflexivos, a metodologia de ensino-aprendizagem 
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abraça, especialmente, as seguintes estratégias didáticas: aulas expositivas 

dialogadas; aulas práticas dirigidas e interativas; seminários de leitura, 

interpretação e discussão de textos e artigos científicos; estudos de caso; estudos 

dirigidos; apresentação de filmes (vídeos) com debate; seminários de discussão; 

atividades estruturadas (prática como componente curricular - PCC); simulações 

realísticas de situações e; atividades de nivelamento. 

 

Este universo tem por objetivo a discussão do seu referencial teórico específico, 

a interrelação “Ser Humano-Movimento Humano”, sob uma perspectiva crítica-

reflexiva, sob a matriz de vivência teoria/prática/teoria. As aulas expositivas 

dialogadas têm como principal finalidade a apresentação e discussão dos 

conteúdos programáticos, estimulando a participação e envolvimento do 

acadêmico de forma ativa na aquisição e construção do conhecimento. Essa 

estratégia permite a troca, a interação constante entre professores e alunos. 

 

As aulas práticas são desenvolvidas visando à experimentação e vivência prática 

nas modalidades e conteúdo específicos da Engenharia Civil, proporcionando o 

repensar, que, junto às vivências profissionais, reorganizam as teorias e 

proporcionam a construção/consolidação de (novos) conhecimentos, habilidades 

e atitudes. A leitura, produção e interpretação de textos, associada aos 

seminários de debate, e estudos de caso, permitem ao acadêmico a interação e 

o enfrentamento a posições, concepções e escolhas diferenciadas às suas, 

exigindo capacidade de análise, comunicação e fundamentação dos argumentos 

defendidos. 

 

Essas estratégias sinalizam aos estudantes a necessidade de adoção de uma 

postura de busca e desenvolvimento contínuo em direção ao conhecimento e, 

consequentemente, ao processo de educação continuada. A metodologia de 

ensino do Curso de Graduação em Engenharia Civil da Estácio Brasília, visa o 

atendimento aos objetivos do curso e formação do perfil do egresso. Visando a 

inovação e aperfeiçoamento do processo ensino-aprendizagem, as seguintes 

estratégias de ensino são adotadas: Aula expositiva dialogada; Seminário; 

Debate; Estudo de texto; Educação investigativa; Trabalho individual e em grupo; 

Visita técnica; Aula prática simulada; Aula prática de atendimento à comunidade; 

Estudo de caso e Projetos interdisciplinares. 

 

Assim, torna-se necessário destacar que as estratégias de ensino serão eleitas 

de acordo com a proposta de cada disciplina. A aula expositiva dialogada tem 

como principal finalidade a exposição do conteúdo programático em consonância 

com a participação do acadêmico, permitindo a troca entre professores e alunos 

de maneira direta. O seminário, o debate e o estudo de texto são consideradas 

estratégias capazes de permitir ao acadêmico a elaboração de sínteses a partir 
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da discussão das ideias dos autores estudados e teorização do processo de 

ensino-aprendizagem. O ensino com pesquisa é uma estratégia que possibilita ao 

acadêmico o desenvolvimento do pensamento crítico e tem como característica 

a solução de problemas, produção de conhecimento e aproximação da realidade. 

 

Os trabalhos, individuais e em grupo, também são considerados formas de 

consolidar o conhecimento por meio do estudo exaustivo de temas específicos. 

Em se tratando do trabalho realizado em grupo, fica evidente a relevância desta 

estratégia no que se refere ao desenvolvimento das habilidades de 

relacionamento entre a equipe, uma vez que o Engenheiro Civil é líder nato da 

equipe de Engenharia. 

 

A visita técnica é uma ferramenta imprescindível na formação do acadêmico, uma 

vez que propicia um contato prévio com a profissão de forma significativa e 

próxima da realidade. Quanto às aulas práticas, estas são oferecidas em 

laboratórios com simuladores e por meio de atendimento à comunidade. Em 

contrapartida, as atividades de atendimento à comunidade têm como objetivos 

principais, o estabelecimento de relações coma clientela, a execução das 

técnicas/procedimentos, apreendidos na IES. 

 

Tais estratégias de ensino refletem a articulação da teoria com a prática 

desenvolvida ao longo do curso. O estudo de caso pressupõe uma análise 

detalhada e exaustiva de uma determinada situação, a partir do aprofundamento 

do conhecimento. Por estar em confronto com a realidade e ter uma relação 

direta com a práxis profissional, esta estratégia deve ser utilizada com frequência 

durante as atividades práticas de atendimento à comunidade. A realização 

constante de avaliações internas e externas contribui para a melhoria e 

conservação da qualidade de ensino, da atualização das metodologias e de seus 

recursos de apoio. 

 

3.12. ATIVIDADES ACADÊMICAS ARTICULADAS À FORMAÇÃO 

 

3.12.1. Estágio Curricular Supervisionado 

 

O objetivo do estágio supervisionado é proporcionar aos estudantes do Curso de 

Engenharia Civil, bacharelado, uma formação diferenciada e uma reflexão crítica 

acerca da sua futura atuação como cidadão e profissional, desenvolver 

habilidades importantes para o exercício profissional, conhecer o mercado de 

trabalho e descobrir sua potencialidade por meio de uma atuação consciente e 

comprometida com a responsabilidade requerida. O Estágio Supervisionado é 

realizado em conformidade com a Lei nº 6.494, de 7 de dezembro de 1977, e o 
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Decreto nº 87.497, de 18 de agosto de 1982, alterado pelo Decreto nº 2.080, de 

26 de novembro de 1996, cabendo a ESTÁCIO: 

 

1. Elaborar o termo de compromisso com o educando e a parte concedente, 

indicando as condições de adequação do estágio á proposta pedagógica do curso, 

á etapa e modalidade da formação escolar do estudante e ao horário e calendário 

escolar;  

2. avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à 

formação cultural e profissional do educando; 

3. indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida o estágio; 

4. exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 

(seis) meses, de relatório das atividades; 

5. Fazer cumprir com a validade o termo de compromisso; 

6. elaborar normas e instrumentos de avaliação dos estágios; 

7. comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as 

datas de realização de avaliações. 

 

Para a realização do Estágio Supervisionado o aluno deve efetuar a matrícula na 

disciplina Estágio Supervisionado, oferecida a partir do penúltimo semestre do 

Curso. A disciplina Estágio Supervisionado, compreende a aplicação efetiva dos 

conceitos/conhecimentos teóricos com a elaboração, sob a supervisão do 

Professor Orientador de Estágio, do Relatório do Trabalho de Conclusão 

cumprindo com o número de horas previsto no plano de ensino para esta 

atividade, envolvendo as avaliações do desenvolvimento escrito e oral. Para 

iniciar o Estágio Supervisionado o aluno estagiário deve submeter o seu Plano de 

Atividades de Estágio à aprovação do Professor Orientador de Estágio. O prazo 

para entrega do plano de atividade do estágio, após a aprovação pelo Professor 

Orientador de Estágio, à Comissão de Estágio Supervisionado, será o fixado no 

calendário de atividades. Eventuais alterações que vierem a ocorrer no plano de 

atividade do estágio dependem de aprovação prévia do Professor Orientador de 

Estágio, para serem entregues a coordenação do curso. As experiências 

vivenciadas pelo estagiário podem ser aproveitadas em objeto de estudo, análise 

e reflexão, transformando-se em temas ou problemas a serem trabalhados em 

projetos científicos e nos trabalhos de conclusão do curso. 

 

3.12.2. Atividades Complementares 
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As atividades acadêmicas complementares são responsáveis por estimular o 

desenvolvimento de habilidades cognitivas e comportamentais que possibilitam 

ao educando compreender e exercitar conteúdos e formas de aprendizagem 

diferenciadas e ampliar sua vivência acadêmica. No seu desenvolvimento, 

procura-se contemplar as três esferas educacionais, com programas que 

envolvam o ensino, a pesquisa e a extensão. Tais atividades objetivam 

implementar a flexibilização curricular e enriquecer os conteúdos ministrados em 

sala de aula. Elas têm permitido a construção coletiva do conhecimento, 

envolvendo coordenação, educandos e educadores, num espaço privilegiado de 

liberdade, criatividade e permanente auto avaliação.  

 

Essas atividades abarcam múltiplas iniciativas que sedimentam o processo de 

ensino aprendizagem; expandem a percepção do aluno sobre sua própria 

formação, fazendo com que a vida universitária não se reduza à sala de aula; 

facilitam a integração da comunidade acadêmica, aumentando o tempo de 

permanência do educando na Instituição ou em torno dela; mobilizam os 

discentes para a desejável perspectiva da educação continuada, na medida em 

que incorporam as atividades complementares como hábito. Assim, possibilitam 

não apenas reforço nas bases da formação do aluno, mas também facilitam o 

aproveitamento do aprendizado em consonância com as necessidades locais. 

Constituem-se, dessa forma, num espaço de realização da interdisciplinaridade, 

da extensão universitária, dos exercícios de pesquisa e da experiência prática 

conectada à graduação, bem como auxiliam na formação de uma consciência 

crítica e socialmente comprometida. 

 

3.12.3. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso – TCC é uma atividade acadêmica obrigatória 

desenvolvida pelo aluno em duas disciplinas regulares, TCC I – Trabalho de 

Conclusão de Curso I e TCC II – Trabalho de Conclusão de Curso II oferecidas, 

respectivamente, nos dois últimos períodos dos cursos de Engenharia (9º e 10º). 

O objetivo do TCC é consolidar os conhecimentos assimilados pelo discente 

durante o curso e aprimorar sua capacitação e autoconfiança na busca de 

soluções para problemas de engenharia, por meio da execução de um projeto 

prático, em nível laboratorial ou industrial, dentro das áreas de competência do 

curso. Deve conter, necessariamente, algum elemento de experimentação 

prática, seja a implementação de um protótipo ou a realização de medições ou 

simulações, ou ainda, estudos comparativos de métodos e técnicas, 

complementados com sugestões de preferências, segundo critérios 

estabelecidos. O resultado do trabalho deve ser apresentado num relatório 
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técnico de projeto, respeitados as normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT). 

 

A disciplina é acompanhada por tutor online, que recebe orienta a elaboração em 

etapas onde o aluno realiza postagem do material para avaliação e devidas 

instruções. O coordenador de TCC auxiliará os alunos nas unidades. Após o 

cumprimento de todas as etapas, em acordo com o regulamento e calendário o 

aluno estará apto para apresentação em banca, que será realizada de forma 

presencial pelos professores da IES. 

 

3.12.4. Participação dos Acadêmicos em Atividades de Iniciação 

Científica 

 

O curso de Engenharia Civil, buscando assegurar na relação 

ensino/pesquisa/extensão a qualidade do aprendizado acadêmico, prioriza como 

linhas de pesquisas as seguintes áreas: 

 

1. Engenharia de Estruturas: engloba os estudos sobre a resistência dos 

materiais, os sistemas estruturais convencionais em aço, madeira, concreto 

armado, alvenaria, e demais sistemas estruturais alternativos; 

2. Engenharia de Transportes: engloba os estudos sobre a engenharia de 

tráfego urbano e rodoviário, o projeto geométrico e de pavimentação de estradas 

e demais vias públicas, o estudo dos diversos modais de transporte, e logística 

em transporte público e privado; 

3. Engenharia Hidráulica e Sanitária: engloba os estudos sobre os fenômenos 

de transporte, a mecânica dos fluidos, a hidráulica e hidrologias aplicadas, a 

gestão de recursos hídricos, tecnologias de tratamento de efluentes residenciais 

e industriais, gestão e tecnologias de coleta e disposição de resíduos, dentre 

outros; 

4. Engenharia Geotécnica: engloba os estudos sobre a mecânica dos solos e 

das rochas, a estabilidade de taludes, as fundações, o projeto e construção de 

obras em solo e rocha tais como: barragens, túneis, aterros e terraplenos, dentre 

outras; 

5. Sistemas Construtivos: engloba os estudos sobre a gestão e as tecnologias 

em sistemas construtivos e materiais de construção convencionais e alternativos, 

dentre outros. 
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3.12.5. Atividades de Pesquisa e Iniciação Científica 

 

O Curso de Engenharia Civil, em seu currículo, objetiva o desenvolvimento do 

estudante na aplicação de seus conhecimentos de forma independente e 

inovadora, acompanhando a evolução do setor e contribuindo na busca de 

soluções nas diferentes áreas aplicadas. Sob essa ótica, as atividades de pesquisa 

ou iniciação científica desenvolvidas pela IES buscam oportunizar aos estudantes 

situações para desenvolvimento e mobilização de competências e habilidades 

para: i) conversão do conhecimento, através dos processos de socialização e 

externalização do conhecimento tácito em conhecimento explícito e de ii) 

combinação e internalização do conhecimento explícito em conhecimento tácito. 

 

Esse processo se inicia na disciplina de Materiais de Construção, durante a qual 

os estudantes conhecem e vivenciam processos de inovação e sua aplicação no 

mundo do trabalho e são estimulados a participar de feiras e de associações. É 

facultativo ao estudante dar continuidade a esse desenvolvimento, através da 

participação nos projetos de pesquisa ou iniciação científica da IES. 

 

A partir da Resolução nº. 03/2007, de 7 março de 2007, foi regulamentado o 

programa de iniciação científica do Centro Universitário Estácio de Brasília e o 

apoio ao desenvolvimento de projetos de iniciação à pesquisa nas respectivas 

áreas de atuação dos cursos de graduação. 

 

A pesquisa no Centro Universitário Estácio de Brasília tem como premissa a 

produção e a transmissão de conhecimentos. Para isso, ela busca a produção 

científica, organizando-se de forma a permitir o constante aperfeiçoamento das 

atividades de ensino e extensão, para responder com competência às demandas 

socialmente requeridas de integração entre os diferentes segmentos da 

Instituição, de interdisciplinaridade, de aplicabilidade e de parcerias com a 

sociedade. 

 

Com a finalidade de desenvolvimento da pesquisa, o Centro Universitário Estácio 

de Brasília adota mecanismos de estímulos aos professores, possibilitando a 

efetiva realização dessa atividade, sem prejuízo de seu trabalho no campo do 

ensino, pois, como já foi dito, sempre se procura vincular a pesquisa ao ensino e 

à extensão. 

 

Portanto, as atividades de pesquisa são permanentemente estimuladas, 

especialmente, para: 
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1. a realização de convênios com instituições vinculadas à pesquisa; 

2. a divulgação dos resultados das pesquisas realizadas em periódicos 

institucionais e em outros, nacionais ou estrangeiros; 

3. a manutenção de intercâmbio com instituições científicas, buscando 

incentivar contatos entre pesquisadores e o desenvolvimento de projetos 

comuns; 

4. a realização de simpósios destinados ao debate de temas científicos. 

5. a implantação de núcleos temáticos de estudos. 

6. a ampliação e atualização permanente da biblioteca. 

7. É priorizada a pesquisa vinculada aos objetivos do ensino e inspirada na 

realidade regional e nacional, sem prejuízo da generalização dos fatos 

descobertos e de suas interpretações. 

 

Os alunos do Curso de Engenharia Civil oferecido pela ESTÁCIO BRASÍLIA estarão 

inseridos em um processo de reflexão teórica, investigação e análise da própria 

prática pedagógica, bem como aquela desenvolvida nas escolas. Quando ele 

perceber que todo processo de ensino exige pesquisa, e que o professor pode e 

deve associar estas duas opções terão possibilidades de desenvolver projetos de 

intervenção sustentados nos conhecimentos adquiridos. 

 

O educador só tem possibilidades de mudar a sua prática na medida em que 

toma consciência da mesma. Tudo vai depender de como planeja, orienta e avalia 

o seu trabalho, de como se posiciona diante das questões educacionais. É no 

movimento de conflito, das contradições entre uma prática desejada e uma 

prática realizada, que o educador sente necessidade de mudança e busca 

conhecimentos adicionais para modificá-la. 

 

Os problemas educacionais foram durante muito tempo discutidos, levando em 

consideração ora um, ora outro aspecto, o que não possibilitava desvendar as 

causas dos problemas e muito menos solucioná-los. A pesquisa norteada por uma 

atitude interdisciplinar possibilita abordar os problemas educacionais na sua 

concretude, desvelando os diversos aspectos políticos, econômicos e sociais que 

se inter-relacionam e interagem. 

 

Dentre as atividades de iniciação científica e pesquisa desenvolvidas pelo Curso 

de Engenharia Civil da ESTÁCIO BRASÍLIA, cita-se a pesquisa sobre Meios de 

Mobilidade Urbana, química do cimento, qualidade da água e estudo das 

patologias de concreto. 



Curso de Bacharelado em Engenharia Civil 

 

124 
 

 

3.12.6. Participação dos Acadêmicos em Atividades de Extensão 

 

A integração da graduação com a Extensão referência valores éticos e direitos 

humanos, conferindo sentido ao conhecimento socializado e produzido no Centro 

Universitário Estácio de Brasília. 

 

Com base nesse entendimento, o Centro Universitário Estácio de Brasília 

considera a Extensão como uma dimensão da atividade acadêmica, que interliga 

suas atividades de ensino e pesquisa com a promoção dos valores democráticos 

e com o desenvolvimento social, constituindo-se em instância privilegiada na 

mediação entre a Instituição e a sociedade. 

 

Visando tornar acessível à sociedade o conhecimento e a cultura de domínio da 

IES, provenientes de sua própria produção ou da sistematização do 

conhecimento universal disponível, o Centro Universitário Estácio de Brasília vem 

desenvolvendo nos últimos anos várias atividades de Extensão de caráter 

permanente, por meio de ações interdisciplinares e multidisciplinares, envolvendo 

professores, alunos e funcionários técnico-administrativos. 

 

A extensão, compreendida academicamente, traduz-se como processo articulado 

ao ensino e à pesquisa; ênfase à relação dialógica entre universidade e 

sociedade; e valorização das expectativas da sociedade, na busca de uma relação 

de reciprocidade, mutuamente transformadora, que associe o saber científico ao 

saber popular, a teoria à prática, movimentando a produção do conhecimento 

frente à realidade social. Traduz-se, verdadeiramente, em diálogo, troca de 

saberes, promovendo a democratização do conhecimento e a efetiva participação 

da comunidade na atuação institucional. 

 

No Centro Universitário Estácio de Brasília, a extensão tem seus contornos 

realçados na sua devida articulação com o ensino e a pesquisa, materializando-

se na política pedagógica institucional e expressando-se na formulação de 

parcerias interinstitucionais e na integração com os agentes sociais dos projetos 

de extensão. Programas e ações de Extensão desenvolvidas pela Universidade 

bem demonstram esta institucionalização e expressão referenciadas. 

 

Pretende-se ainda promover a Extensão aberta à participação da população, 

visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da 

pesquisa científica e tecnológica geradas na Instituição, bem como: 
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1. No que tange ao apoio aos programas de Extensão, aproximar os alunos 

da comunidade e integrá-la nos programas de ensino desenvolvidos na 

Instituição. 

2. Fortalecer a articulação entre a teoria e a prática, valorizando a pesquisa 

individual e coletiva, assim como a monitoria, os estágios e a participação em 

atividades de Extensão. 

3. Que as atividades de cultura e extensão acompanhem o acadêmico de 

forma constante, possibilitando-lhe cursos extracurriculares, seminários, 

conferências, simpósios, atividades culturais e artísticas. 

4. As formas de Extensão envolvem desde palestras técnicas, cursos e 

eventos variados, passando por consultorias e prestação de serviços (por 

exemplo, ensaios de compressão axial em corpos de prova de concreto no 

laboratório de Tecnologia da Construção), até os projetos de desenvolvimento 

comunitário, com os quais, por meio de ações contínuas, contribui para a 

mudança positiva de uma dada realidade. 

 

3.12.7. Atividades de Extensão 

 

Segue abaixo as atividades de extensão realizadas pelo Curso de Engenharia Civil 

do Centro Universitário Estácio de Brasília: 
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TÍTULO DO 

PROJETO 

DESCRIÇÃO DA 

ATIVIDADE 

OBJETIVO DA 

ATIVIDADE 

DISCIPLINAS 

ENVOLVIDAS 

SEMESTRES 

ENVOLVIDOS 
ATIVIDADE FINAL TIPO 

Alternativas 

de 

Saneamento 

Básico no DF e 

entorno 

Visando melhorar a 

qualidade de vida em 

algumas localidades 

periféricas do DF, 

pretende-se realizar um 

estudo das condições de 

saneamento básico nos 

bairros mais carentes, 

com a finalidade de 

propor alternativas de 

abastecimento de água e 

esgotamento sanitário de 

implementação fácil e 

econômica. 

Contribuir para 

melhorar a qualidade 

de vida da 

comunidade e 

prevenir doenças 

relacionadas à falta 

de saneamento 

básico em algumas 

comunidades. 

Saneamento básico / 

Hidrologia / Hidráulica / 

Obras Hidráulicas 

Todos 

Realizar pesquisa em 

campo sobre a 

existência e qualidade 

dos sistemas de 

abastecimento de água 

e esgotamento 

sanitário em algumas 

localidades do DF e 

entorno. Informar as 

comunidades, através 

de palestras, sobre 

como melhorar a 

qualidade da água 

consumida. 

EXTENSÃO 

Avaliação das 

patologias do 

concreto em 

prédios 

históricos de 

Brasília 

A cidade de Brasília teve 

uma concepção 

urbanística inovadora, 

utilizando conceitos de 

cidade-jardim e 

setorização de atividades, 

e empregando 

maciçamente o concreto 

aparente em seus prédios 

mais importantes. Este 

projeto visa fazer um 

levantamento fotográfico 

e analítico das patologias 

Realizar um 

levantamento das 

patologias que 

atacam os prédios 

mais importantes do 

patrimônio histórico 

da capital federal. 

Materiais de Construção, 

Planejamento e controle 

de obras, Tecnologia da 

Construção, Concreto I, 

Concreto II, Concreto 

III. 

Todos 

Realizar o estudo 

analítico das 

patologias, levantando 

as causas e os fatores 

intervenientes de cada 

uma. 

 

EXTENSÃO 
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de concreto aparente, se 

existirem,  nos prédios 

mais importantes e 

icônicos da capital, que 

são prédios tombados 

pelo patrimônio histórico, 

quais sejam: a Catedral 

de Brasília, o Palácio da 

Alvorada, o Palácio do 

Planalto, o Palácio do 

Itamarati e o palácio do 

Supremo Tribunal 

Federal. 

Escritório 

Modelo de 

engenharia 

Oferecimento de projetos, 

em conjunto com o curso 

de arquitetura, para 

instituições sociais e 

religiosas que necessitem 

do serviço e não tenham 

condições de contratar 

profissionais para atender 

essa necessidade 

Oferecer a 

instituições que 

prestam serviço à 

sociedade o apoio 

indispensável às boas 

práticas de 

engenharia, através 

de projetos 

complementares 

necessários para 

realização de 

serviços nessas 

instituições. Oferecer 

aos alunos uma visão 

do que seja, na 

prática, a atuação do 

TODAS TODOS 

Confecção de projetos 

de engenharia a serem 

utilizados em obras de 

construção civil. 

EXTENSÃO 
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engenheiro no 

campo de projetos. 

Levantamento 

de índices de  

sustentabilida

de em prédios 

comerciais do 

Distrito 

Federal 

Levantamento de 

sistemas construtivos 

utilizados em prédios 

comerciais do DF que 

aumentem os índices de 

sustentabilidade dos 

mesmos, quais sejam: 

aproveitamento de água, 

telhados verdes. Células 

fotovoltaicas, esgoto 

ecológico, etc. 

Conhecer quais 

sistemas estão sendo 

utilizados em prédios 

na nossa região, e 

levanta a viabilidade 

de cada um para 

propostas futuras de 

implantação em 

projetos e obras. 

Seminários Integrados 

em Engenharia Civil, 

TCC1, TCC2. 

TODOS 

Seminários com a 

apresentação dos 

índices de 

sustentabilidade de 

vários prédios do DF. 

EXTENSÃO 

 

3.12.8. Participação dos Acadêmicos em Atividades de Responsabilidade Social 

 

Enfatizando o compromisso do Centro Universitário Estácio Brasília com  a responsabilidade social relacionada com as funções de 

ensino, pesquisa e extensão, os alunos são estimulados a participação nos em atividades voltadas para o cumprimento da mesma, 

dentro e fora da IES, realizando assim trabalhos voluntários, ações comunitárias, propiciando desta forma a integração entre 

universidade/sociedade, visando oferecer aos alunos uma perspectiva de atuação social, independentemente da posição que venham 

assumir no mercado de trabalho. 

 

Nesse sentido, alguns projetos solidários têm cumprido esse papel, pois possuem como objetivo criar uma rede de solidariedade no 

contexto universitário, mobilizando esforços coletivos para campanhas destinadas a ajudar instituições beneficentes, filantrópicas e 

religiosas, a fim de prover recursos necessários para o desenvolvimento de suas atividades. 
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3.12.8.1. Atividades de Responsabilidade Social – Do 1º ao 10º Semestre 

 

Segue abaixo as atividades de responsabilidade social realizada nos anos de 2018 e 2019 no Centro Universitário Estácio de Brasília 

– Eventos Institucionais. 

 

 

Nome da atividade 

Plantio de Ipê 

Blog com discussão sobre responsabilidade social e sustentabilidade realizado pelos alunos de engenharia 

Adote um copo 

Apague a luz 

"Água economizar para não faltar" 

Campanha Doação de Sombrinhas - Campanha para arrecadar sombrinhas quebradas e transformá-las em sacolas retornáveis. Serão 

confeccionadas por pacientes de um hospital e vendidas para compra de medicamentos 

Campanha de doação de brinquedo de plástico 

Palestra sobre reuso de microcomputadores antigos 

Palestra Direito Ambiental 

Confecção de horta orgânica - Semana de sustentabilidade e Responsabilidade social 

GRH - Estácio Conscientiza - Painel apresentado pelos professores do curso de Gestão de Recursos Humanos abordando o tema Meio Ambiente e 

Seus Impactos sobre o Clima Organizacional 

Leituras recicláveis - Apresentar num contexto não formal poesias, crônicas que trabalhem a reciclagem. No dia 16/09 faremos uma leitura 

interpretativa com turmas convidadas para a exposição 

Cobertura jornalística e campanha publicitária do evento 

Confecção de horta orgânica - Semana de sustentabilidade e Responsabilidade social 

Estácio Conscientiza - Painel apresentado pelos professores do curso de Gestão de Recursos Humanos abordando o tema Meio Ambiente e Seus 

Impactos sobre o Clima Organizacional 

Palestra sobre suicídio 
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Conscientização sobre Mobilidade Urbana 

Olimpíada com kahoot sobre mobilidade urbana 

O palhaço interior e a gestão ambiental 

O palhaço interior e a gestão ambiental 

Cobertura jornalística radiofônica 

A diminuição da mobilidade Urbana e o risco de doenças cardíacas 

A diminuição da mobilidade Urbana e o risco de doenças cardíacas 

Palestra Mobilidade 

Carona Solidária 

Dia sem carro 

Quadro de ideias 

Entendendo Melhor sobre Mobilidade 

Mobilidade e acessibilidade de forma sustentável contribuindo para a qualidade de vida 
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3.12.8.2. Interdisciplinaridade-Ação-Reflexão no Contexto Regional 

 

As atividades interdisciplinares são desenvolvidas com ênfase na realidade 

regional a partir dos conteúdos essenciais da Matriz Curricular. Os Docentes 

desenvolvem ações integradas como: discussões e debates em sala de aula, 

apresentação de estudos de casos, seminários, ações sociais, projetos de 

extensão e aulas teóricas-práticas. Incluindo discussões da realidade social do 

contexto das regiões do Distrito Federal e próximas, em seus aspectos culturais, 

questões sobre indicadores de saúde, moradia, ambientais, acessibilidade, 

educação, e temas relacionados às questões afrodescendentes. 

 

3.12.8.3. Atividades Interdisciplinares – Do 1º ao 10º Semestre 

 

Segue abaixo as atividades interdisciplinares realizadas no Centro Universitário 

Estácio de Brasília. 
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TÍTULO DO 

PROJETO 

DESCRIÇÃO DA 

ATIVIDADE 

OBJETIVO DA 

ATIVIDADE 

DISCIPLINAS 

ENVOLVIDAS 

SEMESTRES 

ENVOLVIDOS 
ATIVIDADE FINAL TIPO 

Semana da 

Engenharia 

Ciclo de Palestras e 

Minicursos sobre temas 

diversos relacionados ao 

universo da engenharia 

civil 

O projeto tem como 

objetivo promover a 

ampliação do 

conhecimento dos 

alunos. 

TODAS TODOS 

Ampliação do 

conhecimento para 

que seja aplicado 

em todas as 

disciplinas do curso. 

ATIVIDADE 

COMPLEMENTAR 

Semana de 

Recepção aos 

calouros 

Recepção aos alunos com 

visitas aos laboratórios do 

Campus. Palestras sobre 

temas da engenharia 

relevantes para os alunos 

que estão iniciando o curso 

como: Regulamentação da 

profissão – áreas de 

atuação. 

Promover a 

integração dos 

alunos iniciantes, 

atendendo 

expectativas deles 

com relação à IES e 

ao curso. 

TODAS TODOS 

Desenvolvimento da 

integração dos 

alunos novatos e 

inserção dos 

mesmos nas 

atividades do 

CAMPUS. 

ATIVIDADE 

COMPLEMENTAR 

Semana da 

Segurança 

Sequência de minicursos e 

palestras com o tema de 

segurança no trabalho e, 

mais especificamente, na 

construção civil. 

A atividade visa 

aprimorar os 

conhecimentos dos 

alunos em relação a 

comportamentos e 

ferramentas técnicas 

que promovem a 

segurança no 

ambiente de trabalho 

da engenharia. 

TODAS TODOS 

Desenvolvimento do 

conhecimento no 

campo da segurança 

do trabalho. 

ATIVIDADE 

COMPLEMENTAR 

Semana da 

Sustentabilidade 

- Mobilidade 

Palestra com o tema: 

Mobilidade Urbana, como 

parte das atividades da 

Os alunos deverão 

relacionar 

sustentabilidade com 

TODAS TODOS 
Desenvolvimento do 

conhecimento no 

ATIVIDADE 

COMPLEMENTAR 
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semana de 

sustentabilidade. 

mobilidade urbana, 

delimitando as 

formas de mobilidade 

mais de acordo com 

a ideia de 

sustentabilidade 

ambiental. 

campo da 

mobilidade urbana. 

 

3.12.8.4. Atividades Visitas Técnicas – Do 1º ao 10º Semestre 

 

Segue abaixo as visitas técnicas realizadas no Curso de Engenharia Civil. 

 

TÍTULO DO 

PROJETO 

DESCRIÇÃO DA 

ATIVIDADE 

OBJETIVO DA 

ATIVIDADE 

DISCIPLINAS 

ENVOLVIDAS 

SEMESTRES 

ENVOLVIDOS 
ATIVIDADE FINAL TIPO 

Visita 

Técnica em 

Obra Civil 

Realização de visita 

guiada à obra civil de 

grande porte 

localizada em Brasília. 

O projeto tem 

por objetivo 

conhecer, na 

prática, o 

ambiente de uma 

obra real, com 

todos os fatores 

técnico e 

humanos 

envolvidos na 

administração 

diária 

Concreto I, II e III, 

Tecnologia da 

Construção, 

Materiais de 

Construção, 

Planejamento de 

Obras 

A partir do 4º 

Análise dos elementos 

técnicos e humanos que 

fazem parte do dia a dia 

de uma obra civil real. 

VISITA TÉCNICA 

Visita 

Técnica em 

Realização de visita 

guiada à usina de 

A atividade 

promove aos 

alunos 

Topografia, 

Estradas, Materiais 

de Construção, 

A partir do 4º 

Aplicar os conhecimentos 

adquiridos na visita na 

criação e execução de 

VISITA TÉCNICA 
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Usina de 

asfalto 

asfalto localizada no 

entorno de Brasília 

entendimento na 

prática do 

processo de 

fabricação e 

aplicação de 

vários tipos de 

pavimentação 

asfáltica 

Mobilidade e 

Sistemas de 

Transporte. 

projetos de pavimentação 

asfáltica e na análise dos 

elementos envolvidos na 

execução de 

pavimentações. 

Visita 

Técnica em 

Usina de 

concreto 

Realização de visita 

guiada à usina de 

concreto localizada em 

Brasília 

A atividade tem 

como objetivo 

discutir aspectos 

relacionados a 

produção de 

concreto em 

usina. 

Concreto I, II e III, 

Tecnologia da 

Construção, 

Materiais de 

Construção. 

A partir do 4º 

Aplicar os conhecimentos 

adquiridos na visita na 

tecnologia de fabricação 

do concreto e conhecer os 

aspectos mais 

importantes ligados à 

especificação e compra do 

produto. 

VISITA TÉCNICA 

Visita 

Técnica ao 

CREA - DF 

Realização de visita 

guiada à sede do 

CREA do Distrito 

Federal. 

A atividade tem 

como objetivo 

conhecer as 

atribuições do 

Conselho de 

engenharia, bem 

como sua 

estrutura e 

equipe. 

Todas Todos 

Confeccionar um relatório 

de visita relacionando as 

atribuições do CREA e as 

obrigações do engenheiro 

frente à sua profissão e à 

sociedade. 

VISITA TÉCNICA 

Visita 

técnica à 

fábrica de 

cimento 

Realização de visita 

guiada à indústria de 

cimento localizada no 

entorno de Brasília. 

A atividade tem 

como objetivo 

discutir aspectos 

relacionados a 

produção e 

Concreto I, II e III, 

Tecnologia da 

Construção, 

Materiais de 

Construção, 

A partir do 4º 

Confeccionar um relatório 

de visita relacionando os 

tipos de cimentos, fatores 

ligados à fabricação e 

mercado. 

VISITA TÉCNICA 
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utilização de 

cimento, bem 

como aspectos 

ligados à 

distribuição e 

venda. 

Planejamento de 

Obras. 

Visita 

técnica à 

estação de 

tratamento 

de esgoto 

Realização de visita 

guiada à uma estação 

de tratamento de 

esgoto da CAESB. 

A atividade tem 

como objetivo 

discutir aspectos 

relacionados a 

coleta e 

tratamento de 

esgotos urbanos. 

Saneamento básico 

/ Hidrologia / 

Hidráulica / Obras 

Hidráulicas 

A partir do 4º 

Confeccionar um relatório 

de visita relacionando os 

tipos de tratamento de 

esgoto e os problemas 

relacionados à atividade. 

VISITA TÉCNICA 

 



Curso de Bacharelado em Engenharia Civil 

 

136 
 

 

3.13. INTEGRAÇÃO COM A PÓS-GRADUAÇÃO 

 

A necessidade de integração com a pós-graduação é fundamental para o maior 

desenvolvimento de linhas de pesquisa e envolvimento, cada vez mais 

acentuado, do corpo docente, além de oferecer novas oportunidades para o 

egresso de uma educação continuada. É diante desse contexto que a Estácio 

Brasília oferece curso de Pós-Graduação Lato Sensu em áreas afins. 

 

3.14. ATENDIMENTO AO DISCENTE 

 

O Curso de Graduação em Engenharia Civil segue as políticas e diretrizes 

institucionais adotadas pela Faculdade Estácio de Brasília para efetivar o apoio 

pedagógico para seus alunos, acreditando que, para que o estudante possa se 

desenvolver em sua plenitude acadêmica é necessário associar, à qualidade do 

ensino ministrado, ações efetivas de atendimento ao estudante. 

 

As políticas de atendimento ao estudante desenvolvidas no Centro Universitário 

Estácio de Brasília perseguem os seguintes objetivos: assegurar ao estudante os 

meios necessários ao pleno desenvolvimento acadêmico; implementar os 

programas e projetos articulados e integrados ao ensino, à iniciação científica e 

à extensão, além de estimular a educação continuada. Nessa perspectiva, fazem 

parte das ações institucionais de atendimento ao aluno projetos com distintas 

finalidades: apoio pedagógico, assistência ao aluno, inserção no mercado de 

trabalho e acompanhamento ao egresso. 

 

ATENDIMENTO EXTRACLASSE/MONITORIA/NIVELAMENTO - O atendimento 

extraclasse aos alunos é realizado pelo Coordenador de Curso, pelos membros 

do Núcleo Docente Estruturante e pelos professores com jornada semanal 

específica para atendimento ao aluno, assim como pelo Núcleo de Apoio e 

Atendimento Psicopedagógico (NAAP). 

 

O programa de Nivelamento tem por objetivo revisar conteúdos necessários ao 

desempenho acadêmico do discente; oportunizar o estudo de aspectos 

determinantes para o cotidiano da sala de aula e integrar o aluno na comunidade 

acadêmica. Com o objetivo de suprir conhecimentos prévios necessários para o 

ingresso do discente no cotidiano acadêmico, a Estácio Brasília oferece cursos de 

nivelamento em Matemática, Português entre outras. A Instituição também 

propicia cursos de nivelamento compatíveis com as prioridades de cada curso. 

Dessa forma, outros conteúdos serão propostos, de acordo com as necessidades 

detectadas pelos docentes e Coordenação do Curso. 
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APOIO PSICOPEDAGÓGICO AO DISCENTE – O Centro Universitário Estácio de 

Brasília possui programa sistemático de atendimento extraclasse e de apoio 

psicopedagógico ao discente, e de atividades de nivelamento (com tempos, 

espaços, carga horária e designação de docentes responsáveis). O apoio 

psicopedagógico é realizado por profissional especialista na área e conta com 

instalações adequadas para atendimento individualizado. É destinado à 

orientação acadêmica no que diz a respeito à vida acadêmica do discente como 

notas, desempenho, trabalhos, provas e frequência, além de servir como 

atendimento específico para orientar o corpo discente no que diz respeito a 

problemas de aprendizagem. Tem por objetivo oferecer acompanhamento 

psicopedagógico aos discentes e subsídios para melhoria do desempenho dos 

alunos que apresentam dificuldades. Contribui para o desenvolvimento da 

capacidade de aprendizagem em geral, recuperando as motivações, promovendo 

a integridade psicológica dos alunos, realizando a orientação e os serviços de 

aconselhamento e assegurando a adaptação, especialmente dos ingressantes. O 

atendimento é realizado a partir da procura espontânea do acadêmico que tenha 

necessidades em função dos mais diversos fatores, ou seja: dificuldade de 

aprendizagem, aprender a lidar com a ansiedade antes do momento de avaliação 

da aprendizagem, dificuldade de relacionamento com os pares, professores, 

coordenadores e familiares ou problemas de isolamento social, tais como:  

 

1. Aconselhamento - O aconselhamento psicológico proporciona a 

oportunidade do contato com um profissional especializado para realizar o 

referido trabalho, num contexto confidencial, em que é possível discutir com 

segurança qualquer assunto. Cada sessão ocorre enquanto o aluno sentir 

necessidade. Neste espaço, todo e qualquer assunto pode ser explorado e 

discutido livremente, sem preconceito ou juízos de valor.  

2. Acompanhamento Psicológico nas seguintes áreas: Acadêmica: 

proporcionando a gestão do tempo de estudo, a adequação do método de estudo 

às exigências do Ensino Superior e como lidar com os momentos de avaliação; 

3. Social: relacionamento com os colegas de sala, os professores, os 

coordenadores, os familiares e com seu contexto social; administrar seu tempo 

livre para aproveitar as possibilidades de lazer e cultura disponíveis na cidade. 

4. Pessoal: lidar com alguns acontecimentos como separação da família, a 

ruptura de relações afetivas, a perda de um ente querido, etc. 
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5. Acolhimento e Permanência: A IES desenvolverá atividades de recepção 

aos discentes, especialmente, aos calouros, com o objetivo de ambientá-los na 

Instituição e integrá-los com os acadêmicos em curso. Ao desenvolver as 

atividades de recepção e acolhimento aos calouros, a IES tem como prioridades 

ações sociais, a fim de evitar ações agressivas e acidentes. 

 

3.14.1. Educação Inclusiva 

 

Preocupada em adaptar-se às normas e princípios que garantidos aos acadêmicos 

com necessidades educacionais especiais e, sobretudo, em estabelecer uma 

política institucional, a Instituição pretende também desenvolver uma série de 

ações para manter a qualidade de ensino para todos os seus acadêmicos e, 

especificamente, assegurar aos educandos com necessidades educacionais 

especiais as condições necessárias para o seu pleno aprendizado. 

 

Para o integral atendimento às recomendações internacionais e aos dispositivos 

legais nacionais, é fundamental a busca de novas formas de responder aos 

proclamas de uma Educação Inclusiva, garantindo não só o acesso, mas, 

sobretudo a permanência dos acadêmicos com necessidades educacionais 

especiais na Instituição, por meio de uma prática pedagógica, que esteja 

centrada em sua aprendizagem desses acadêmicos. 

 

O Curso de Engenharia Civil leva em conta os procedimentos recomendados nos 

documentos em questão para criar um ambiente educacional que reconheça as 

possibilidades e as limitações dos acadêmicos com necessidades educacionais 

especiais, garantindo, assim, a sua plena inclusão no processo educativo. 

 

3.14.2. Apoio Psicopedagógico ao Discente 

 

A Estácio Brasília possui programa sistemático de atendimento extraclasse e de 

apoio psicopedagógico ao discente, e de atividades de nivelamento (com tempos, 

espaços, carga horária e designação de docentes responsáveis). 

 

O apoio psicopedagógico é realizado por profissional especialista na área e conta 

com instalações adequadas para atendimento individualizado. É destinado à 

orientação acadêmica no que diz a respeito à vida escolar do discente como 

notas, desempenho, trabalhos, provas e frequência, além de servir como 

atendimento específico para orientar o corpo discente no que diz respeito a 

problemas de aprendizagem. 
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O objetivo é oferecer acompanhamento psicopedagógico aos discentes e 

subsídios para melhoria do desempenho dos acadêmicos que apresentam 

dificuldades. Contribui para o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem 

em geral, recuperando as motivações, promovendo a integridade psicológica dos 

acadêmicos, realizando a orientação e os serviços de aconselhamento e 

assegurando a adaptação, especialmente dos ingressantes. 

 

O atendimento é realizado a partir da procura espontânea do acadêmico que 

tenha necessidades em função dos mais diversos fatores, ou seja: dificuldade de 

aprendizagem, aprender a lidar com a ansiedade antes do momento de avaliação 

da aprendizagem, dificuldade de relacionamento com os pares, professores, 

coordenadores e familiares ou problemas de isolamento social. Portanto 

oferecemos Aconselhamento que proporciona a oportunidade do contato com um 

profissional especializado para realizar o referido trabalho, num contexto 

confidencial, em que é possível discutir com segurança qualquer assunto. Cada 

sessão ocorre enquanto o acadêmico sentir necessidade. Neste espaço, todo e 

qualquer assunto pode ser explorado e discutido livremente, sem preconceito ou 

juízos de valor. 

 

O acompanhamento Psicológico ocorre nas seguintes áreas: 

 

1. Acadêmica - proporcionando a gestão do tempo de estudo, a adequação 

do método de estudo às exigências do Ensino Superior e como lidar com os 

momentos de avaliação. 

2. Social - relacionamento com os colegas de sala, os professores, os 

coordenadores, os familiares e com seu contexto social; administrar seu tempo 

livre para aproveitar as possibilidades de lazer e cultura disponíveis na cidade. 

3. Pessoal - lidar com alguns acontecimentos como separação da família, a 

ruptura de relações afetivas, a perda de um ente querido, etc. 

 

3.14.3. Mecanismo de Nivelamento 

 

O programa de Nivelamento tem por objetivo revisar conteúdos necessários ao 

desempenho acadêmico do discente; oportunizar o estudo de aspectos 

determinantes para o cotidiano da sala de aula e integrar o aluno na comunidade 

acadêmica. Com o objetivo de suprir conhecimentos prévios necessários para o 

ingresso do discente no cotidiano acadêmico, a Estácio Brasília oferece cursos de 

nivelamento em Matemática, Português entre outras. A Instituição também 
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propicia cursos de nivelamento compatíveis com as prioridades de cada curso. 

Dessa forma, outros conteúdos serão propostos, de acordo com as necessidades 

detectadas pelos docentes e Coordenação do Curso. 

 

3.14.4. Atendimento Extraclasse 

 

O atendimento extraclasse aos acadêmicos é realizado pela Coordenação do 

Curso, pelos membros do Núcleo Docente Estruturante e pelos professores com 

jornada semanal específica para atendimento ao aluno, assim como pelo Núcleo 

de Atendimento e Apoio Psicopedagógico (NAAP). 

 

Esse atendimento é feito de forma personalizada e individual, mediante a prática 

de “portas abertas”, pela qual cada acadêmico pode, sem prévia marcação, 

apresentar suas dúvidas. Os docentes atendem os acadêmicos que participam 

dos projetos de iniciação científica, das monitorias, projetos de pesquisa, 

iniciação científica e extensão, dos trabalhos de conclusão de curso, das práticas, 

dos estágios supervisionados e em orientações pedagógicas. 

 

As modalidades de apoio pedagógico que serão adotadas pela Estácio Brasília 

são: a) de nivelamento, b) de reforço e c) de complementação curricular, ou seja, 

atividades didáticas desenvolvidas paralelamente à matriz curricular com a 

orientação de docentes da Faculdade, sob forma de pequenos cursos, oficinas, 

grupos de estudo online, por meio da sala de aula virtual. 

 

As modalidades de nivelamento objetivam criar condições para que os 

acadêmicos desenvolvam as habilidades e competências necessárias ao 

cumprimento das atividades propostas pelo curso. Com elas, pretende-se 

minimizar a deficiência de conhecimento apresentada pelos egressos do ensino 

médio. Desta forma, tais atividades destinam-se prioritariamente, mas não 

exclusivamente aos acadêmicos do 1° período de qualquer Curso. 

 

As modalidades de reforço objetivam recuperar fragilidades e/ou lacunas nos 

conhecimentos dos acadêmicos no decorrer do semestre letivo, resultando do 

acompanhamento do desenvolvimento pedagógico dos acadêmicos, por meio da 

verificação da aprendizagem do acadêmico. 

 

As modalidades de complementação curricular podem ser realizadas por 

acadêmicos de qualquer período, em qualquer curso da Estácio Brasília. Os 

acadêmicos escolhem a disciplina que desejam cursar para melhor enriquecer 

sua formação, atendidas as especificidades de cada disciplina. 
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Vale ressaltar, que a adesão ao Programa de nivelamento é voluntária. O 

acadêmico poderá escolher, entre as atividades oferecidas, as que mais se 

adaptem a seus horários e às suas possibilidades. 

 

Com esses projetos a Estácio Brasília contribui para uma melhor formação do 

acadêmico, procurando suprir déficits de conhecimento, aprofundar conteúdos, 

desenvolver competências, habilidades e atividades, buscando atingir o perfil 

desejado para os egressos dos cursos de graduação. 

 

Para, ainda, possibilitar apoio pedagógico aos acadêmicos, o Centro universitário 

Estácio de Brasília dispõe da Biblioteca Virtual dos Professores, que vem a ser um 

canal de comunicação entre acadêmico e professor. A Biblioteca Virtual é uma 

ferramenta poderosa que possui dois canais, a Biblioteca Virtual do Professor e a 

Biblioteca Virtual Estácio. 

 

A Biblioteca Virtual do Professor é um canal de comunicação entre acadêmico e 

professor em cada turma em que o acadêmico estiver inscrito. Nele os 

professores disponibilizam textos, exercícios e todo material necessário para a 

disciplina, bem como, mensagens para a turma, complementando a atuação em 

sala de aula e favorecendo a concretização de uma aprendizagem significativa. 

 

A Biblioteca Virtual Estácio disponibiliza online, um grande número de títulos em 

convênio firmado com diversas editoras, assim acadêmicos e professores podem 

buscar apoio às disciplinas, como referências, fontes de pesquisa ou fontes de 

exercícios. O link <http://estacio.bvirtual.com.br/> dá acesso à Biblioteca Virtual 

com 2.144 livros para consulta online. 

 

3.14.5. Atendimento aos Acadêmicos com Necessidades 

Educacionais Especiais 

 

Preocupada, ainda, em adaptar-se às normas e princípios que garantem os 

direitos do acadêmico com necessidades educacionais especiais e, sobretudo, em 

estabelecer uma política institucional, o Centro Universitário Estácio de Brasília 

desenvolve ações para manter a qualidade de ensino para todos os seus 

acadêmicos e, especificamente, assegurar aos acadêmicos com necessidades 

educacionais especiais as condições necessárias para o seu pleno aprendizado. 

 

Assim, para o integral atendimento às recomendações internacionais e aos 

dispositivos legais nacionais, é fundamental a busca de novas formas de 

responder aos proclames de uma Educação Inclusiva, garantindo não só o 

acesso, mas, sobretudo, a permanência dos acadêmicos com necessidades 
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educacionais especiais na Estácio Brasília, por meio de uma prática pedagógica, 

que esteja centrada na aprendizagem desses acadêmicos. 

 

Dessa forma, a Estácio Brasília elabora um documento “Sugestões e 

procedimentos metodológicos para acadêmicos com necessidades educacionais 

especiais em sala de aula”. 

 

O Curso seguirá as sugestões e procedimentos recomendados nos documentos 

em questão, buscando criar um ambiente educacional que reconheça as 

possibilidades e as limitações dos acadêmicos com necessidades educacionais 

especiais, garantindo, assim, a sua plena inclusão no processo educativo. 

 

3.14.6. Acolhimento e Permanência 

 

AMBIENTAÇÃO – A IES desenvolverá atividades de recepção aos discentes, 

especialmente, aos calouros, com o objetivo de ambientá-los na Instituição e 

integrá-los com os acadêmicos em curso. Ao desenvolver as atividades de 

recepção e acolhimento aos calouros, a IES tem como prioridades ações sociais, 

a fim de evitar ações agressivas e acidentes. 

 

A IES busca uma estrutura acadêmica capaz de realizar e garantir a política de 

atendimento aos discentes no desenvolvimento de diversos programas 

articulados aos projetos pedagógicos, voltados para o desenvolvimento 

acadêmico dos mesmos. Dentre estes programas, destacam-se os programas 

bases de apoio pedagógico ao discente e programa de inserção socioprofissional 

e os programas de bolsas já descritos anteriormente. 

 

3.14.7. Acessibilidade Metodológica e Instrumental 

 

Acessibilidade metodológica é utilizada para garantir que todos os métodos de 

ensino, trabalho e lazer sejam homogêneos, “sem barreiras nos métodos e 

técnicas de estudo (adaptações curriculares, aulas baseadas nas inteligências 

múltiplas, uso de todos os estilos de aprendizagem, participação do todo de cada 

aluno, novo conceito de avaliação de aprendizagem, novo conceito de educação, 

novo conceito de logística didática, etc.), de trabalho (métodos e técnicas de 

treinamento e desenvolvimento de recursos humanos, ergonomia, novo conceito 

de fluxograma, empoderamento, etc.), de ação comunitária (metodologia social, 

cultural, artística, etc. baseada em participação ativa), de educação dos filhos 

(novos métodos e técnicas nas relações familiares etc.) e de outras áreas de 

atuação.” 
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3.14.8. Acompanhamento de Egresso 

 

Para realizar o acompanhamento de egressos o Curso de Engenharia Civil conta 

com o apoio institucional do programa de acompanhamento de egressos que está 

centrada em três grandes focos: 

 

1. O primeiro se refere ao acompanhamento da trajetória do egresso na sua 

vivência profissional por meio de seus avanços e vitórias, investigando, também, 

as dificuldades que se relacionem à sua formação acadêmica. 

2. O segundo, vinculado ao primeiro e desenhado num formato avaliativo, 

possibilita que este mesmo acadêmico, baseando-se na experiência conquistada 

no mercado de trabalho, registre sua percepção sobre aspectos do seu curso, 

tais como a biblioteca, as atividades acadêmicas, laboratórios etc. Com isto, além 

do acompanhamento, este Programa estimulará o fornecimento, por parte dos 

nossos egressos, de um feedback avaliativo, que subsidie a reflexão não só a 

respeito dos aspectos gerais do trabalho institucional, mas também sobre as 

dimensões mais específicas dos Projetos Pedagógicos dos diferentes Cursos. 

3. O terceiro foco está relacionado à inserção no mercado de trabalho. A IES, 

buscando favorecer essa inserção e dando continuidade à política praticada para 

o encaminhamento a estágios, oferecerá aos egressos orientação para as vagas 

de trabalho oferecidas pelas instituições conveniadas. 

 

O Campus Virtual Estácio promove ainda a educação continuada e contribui para 

o desenvolvimento profissional dos seus egressos oferecendo serviços gratuitos 

como: Comunidades Virtuais para encontros entre os acadêmicos de turma; 

Espaço para divulgar a produção científica; Local para divulgar o curriculum vitae; 

Divulgação das empresas dos egressos; Links para instituições profissionais e 

bibliotecas nacionais e internacionais; Acesso às Bibliotecas Virtuais da Estácio. 

 

A Estácio Brasília dispõe de um site, <http://www.estacio.br/exalunos>, que visa 

criar um elo entre ela e o acadêmico formado. 

 

3.14.9. Monitoria 

 

É um programa que visa inserir o acadêmico no processo de formação 

profissional, desenvolver habilidades para o ensino (descobrir vocação docente) 
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e o enriquecimento da formação acadêmica. O objetivo da monitoria é propiciar 

ao acadêmico oportunidade de desenvolver suas habilidades para a carreira 

docente nas funções de ensino, pesquisa/educação investigativa e extensão, 

possibilitando o conhecimento e a prática de atividades pedagógicas. O programa 

busca a melhoria do processo ensino-aprendizagem e é um importante 

instrumento de apoio ao docente. 

 

Com a finalidade de amenizar as dificuldades demonstradas no processo ensino-

aprendizagem do discente, no cotidiano acadêmico, a Estácio Brasília oferece, 

aos discentes, a atividade de monitoria em diversas disciplinas. As necessidades 

são detectadas por professores, avaliação institucional (CPA), avaliação 

transversal e pelos alunos. 

 

A monitoria se constitui no conjunto de atividades relacionadas à prática da 

docência, visando ao aperfeiçoamento didático-pedagógico do acadêmico, por 

meio do acompanhamento do professor da disciplina, para a qual o acadêmico 

foi selecionado. 

 

Nesse sentido, a Monitoria constitui-se em uma oportunidade de crescimento 

acadêmico, pessoal e intelectual para o acadêmico, além de proporcionar o 

aprofundamento do conhecimento específico em determinadas disciplinas. 

 

3.14.10. Representação Discente 

 

A importância da representatividade discente está evidenciada pela inclusão da 

participação dos discentes nos colegiados dos cursos, na Comissão Própria de 

Avaliação (CPA) Central e pela presença da representação estudantil nos órgãos 

colegiados: CONSEPE e CONSUNI, onde é possível consolidar o acesso dos 

estudantes à Direção da Instituição e a seus órgãos técnicos de decisão para a 

formalização das propostas que representem o anseio dos estudantes no que 

tange às suas necessidades e interesses vinculados à trajetória acadêmica e à 

inserção profissional. 

 

3.15. INTERNACIONALIZAÇÃO 

 

A globalização está determinando algumas reformas na educação superior, tendo 

em vista a empregabilidade dos egressos cuja formação deve permitir exercer 

novas profissões. 
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Pretende-se, atualmente, que o egresso do ensino superior tenha uma visão que 

lhe confira um conhecimento mais amplo dos problemas comuns aos países, de 

modo que possa contribuir para o desenvolvimento sustentável. 

 

A internacionalização pode ser um dos caminhos para o alcance desse objetivo, 

já que ela permite uma interação entre culturas diferentes, mediante as 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. Assim, a internacionalização busca 

desenvolver a cooperação e o compartilhamento do conhecimento entre pessoas 

de diferentes países, visando à melhor preparação, capacitação e ações 

inovadoras para o profissional - egresso. 

 

A Estácio, por meio de seu Setor de Pesquisa e com o auxílio da Diretoria de 

Pesquisa Aplicada da Mantenedora (DPA), apoia, incentiva e divulga o 

amadurecimento e a produção técnico-científica de seus corpos docente, discente 

e administrativo. Neste cenário, com a importância do estimulo à 

internacionalização cada vez mais aparente, a DPA dispõe da Assessoria de 

Cooperação Internacional (ACI). A IES, por não ter personalidade jurídica, busca, 

por meio da ACI, o estabelecimento de parcerias com instituições estrangeiras, 

para a efetivação de acordos com outros países, e para outras questões de 

relações internacionais que venham contribuir com a formação e o crescimento 

de seus estudantes, professores e pesquisadores. 

 

A internacionalização da educação superior já é um fenômeno global. Uma das 

modalidades mais tradicionais da internacionalização universitária, a mobilidade 

estudantil, vem crescendo significativamente. Calcula-se que o número de 

estudantes beneficiados por intercâmbios internacionais dobrará, atingindo oito 

milhões em 2025. Este processo propiciará aos estudantes acesso a uma 

diversidade cultural inédita. Os intercâmbios muitas vezes geram projetos 

permanentes e contatos duradouros, e a formação de poderosas redes de 

estudantes e ex-estudantes internacionais e consequente aumento do 

financiamento para tais atividades. Para atingir tais objetivos, instituições 

universitárias têm estabelecido e ampliado programas internacionais, 

estimulando que seus estudantes cumpram parte de sua formação fora da 

instituição, redefinindo muitas vezes suas missões para incluir a dimensão 

internacional e estabelecendo metas de recrutamento de acadêmicos 

internacionais, ao mesmo tempo em que desenvolve programas e práticas 

compatíveis com as demandas de estudantes internacionais. 

 

Nas instituições de Ensino Superior, os instrumentos de internacionalização 

básicos são: 
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1. Convênios entre instituições, possibilitando colaborações acadêmico-

técnico-científicas entre pesquisadores, docentes e pessoal técnico-

administrativo. 

2. Intercâmbio de alunos entre instituições de países diferentes, para cursar 

disciplinas, para realizar estágios diversos, e para outras atividades de formação 

e treinamento. 

3. Intercâmbio na área científica, tecnológica e de inovação, especialmente 

de membros do corpo docente e técnico. Esta atividade possui expressivo 

potencial de possibilitar acesso a órgãos internacionais de fomento à pesquisa. 

 

A internacionalização poderá ocorrer sob várias formas, tais como: estágio em 

empresas estrangeiras sediadas no país, maior mobilidade docente e parcerias 

estratégicas voltadas à pesquisa e à inovação. 

 

3.16. GESTÃO DO CURSO E OS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO INTERNA E 

EXTERNA 

 

Em acordo com os princípios gerais e curriculares adotados no PPC de Engenharia 

Civil da Estácio Brasília, o processo de acompanhamento e avaliação da proposta 

curricular do Curso assume, como princípio básico, a participação coletiva 

(comunicação interna e externa) dos sujeitos envolvidos no processo de 

formação do futuro Engenheiro Civil e perpassa pelos órgãos colegiados: 

CONSUNI, Colegiado do Curso, Núcleo de Docentes Estruturante, Coordenação 

do Curso, professores e estudantes, conforme Lei nº 10.861 de 14/04/2004, 

artigo 3º, inciso VI. 

 

A avaliação da proposta curricular busca apreender a relação entre o proposto e 

o realizado no atendimento às finalidades explicitadas no Projeto Pedagógico, as 

quais são de formar um profissional autônomo, crítico-reflexivo, transformador, 

competente e capaz de perceber as relações entre as questões profissionais e a 

realidade social em sua totalidade, exercendo funções relativas à área de 

atuação, executando, planejando e gerenciando programas e políticas sociais. 

 

Nesse sentido, a avaliação do CGEC da Estácio Brasília implica em explicitar o 

estabelecido no plano formal e sua materialização na prática pedagógica 

concreta, detectando em que medida essa prática atende à formação do futuro 

bacharel. A partir daí, busca-se os elementos para a afirmação de caminhos e 
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redefinições de outros que se fizerem necessários à garantia da qualidade da 

formação do futuro profissional. 

 

A avaliação da qualidade da organização didático-pedagógica do Curso envolve 

as seguintes dimensões e/ou parâmetros de análise: 

 

1. A estrutura organizacional e a gestão administrativa do curso, com 

especial ênfase à prática social; 

2. Os professores, os alunos e a equipe de suporte técnico-administrativa; 

3. A relação pedagógica professor-aluno-professor; 

4. O currículo proposto, suas relações com as exigências sociais e 

profissionais: conteúdo programático e critérios de seleção, perfil esperado do 

futuro profissional, capacidades, competências e habilidades, métodos de ensino 

e de avaliação da aprendizagem, materiais curriculares, atividades pedagógico-

científicas – atividades de educação investigativa e de extensão, às atividades 

profissionais, às atividades culturais, atividades complementares e ao trabalho de 

conclusão de curso; 

5. O envolvimento coletivo da comunidade do curso no processo de 

autoavaliação e no planejamento de tomada de decisões para a elaboração dos 

planos de ação e dos planos de trabalho para a melhoria da qualidade do curso; 

6. Análise da autoavaliação para rever as diferentes dimensões deste projeto 

(conforme Lei nº 10.861, artigo 3º, inciso VIII). 

 

A implantação do processo de autoavaliação do Curso ocorrerá simultaneamente 

ao desenvolvimento do Plano de Desenvolvimento Institucional, do PPC, ao 

Programa de Avaliação Institucional e à realidade do Curso, constatadas pelas 

informações provenientes da Avaliação Externa. 

 

Dessa forma, no processo de autoavaliação são trabalhados, pedagogicamente, 

os dados (quantitativos e qualitativos) colhidos tanto pela avaliação interna 

quanto pela avaliação externa e ENADE, que dizem respeito a sua matriz 

curricular, às atividades de ensino, iniciação cientifica, extensão, gestão e 

condições gerais de funcionamento. 

 

Nesse sentido, e especificamente no que concerne à avaliação interna do curso, 

serão contemplados os indicadores institucionais, cujo diagnóstico é realizado 
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pela Comissão Própria de Avaliação Institucional (CPA) da Instituição, bem como 

outras vertentes de análise que surgem durante o desenvolvimento curricular do 

curso e do próprio processo de autoavaliação. 

 

3.16.1. Autoavaliação Institucional 

 

O processo de autoavaliação se caracterizará por meio da sua continuidade, que 

a Estácio Brasília construirá conhecimento sobre sua própria realidade, na busca 

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

qualidade educativa e alcançar maior relevância social. 

 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) apresentará como objetivo geral 

identificar as fragilidades e as potencialidades da Estácio Brasília nas Dimensões 

previstas em lei, por meio da condução dos processos de Avaliação Interna e 

análise dos resultados das Avaliações Externas. 

 

A autoavaliação é um importante instrumento para a tomada de decisão e dela 

resultará um relatório abrangente e detalhado, contendo análises críticas e 

sugestões, tendo como referência o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 

da IES, assim como o Instrumento de Avaliação Externa da IES. 

 

Em relação a Instituição, os alunos avaliarão a IES nos questionamentos a 

respeito de: Conservação do mobiliário, Disponibilidade de equipamentos nos 

laboratórios, Internet nos laboratórios, Limpeza em toda a IES, Qualidade dos 

equipamentos utilizados para apoio às atividades acadêmicas; a eficiência do 

Sistema de Informação Acadêmica (SIA) (acesso às notas, faltas, facilidade na 

navegação, qualidade do acesso e conexão etc.), de forma a refletir na alta 

satisfação geral com o Ambiente Virtual; a satisfação geral com a biblioteca da 

IES para atender às necessidades das disciplinas do curso. 

 

Em relação ao curso os alunos apresentarão sua Satisfação de uma forma geral 

com o curso, com destaque para questões como: Conhecimento do Projeto 

Pedagógico do Curso, Disponibilidade do acervo bibliográfico, Plano de Ensino 

apresentado pelos professores. 

 

Os alunos avaliarão a satisfação a Coordenação do Curso, com destaque para a 

disponibilidade para atendimento dos alunos e o conhecimento dos processos 

acadêmicos. Em relação a atuação docente é avaliado a satisfação, com 

destaques para: Assiduidade, Coerência entre o conteúdo ministrado e as 

avaliações por meio de provas e trabalhos, Domínio do conteúdo da disciplina, 

Clareza na apresentação do Plano de Ensino (objetivos, procedimentos de ensino, 
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conteúdos, bibliografia). Assim, a Avaliação Institucional registrará as conquistas 

alcançadas pelo curso; direcionado para o crescimento institucional no mercado. 

 

3.17. ATIVIDADE DE TUTORIA 

 

O tutor a distância é um docente com formação acadêmica compatível com o 

plano de ensino da disciplina ao qual está vinculado e que possui domínio das 

técnicas indicadas para o desenvolvimento da ação docente nesta modalidade de 

ensino. Ele é responsável pela condução didática da (s) disciplinas(s). Neste 

sentido, é o agente indispensável na rede de comunicação que vincula os alunos 

ao curso e a IES, pois possibilita a retroalimentação acadêmica e pedagógica do 

processo educativo, com vistas a desenvolver no corpo discente a autonomia, 

por meio do conteúdo e da mediação pedagógica entre o conhecimento teórico, 

sua aplicação prática e as particularidades desse conhecimento na formação 

acadêmico-profissional do aluno.  

 

Suas principais tarefas são a de mediar, facilitar, encaminhar e gerenciar o 

processo de aprendizagem, acompanhando as atividades do aluno no ambiente 

web, procurando sempre orientá-lo quanto ao desenvolvimento de estratégias de 

estudo autônomo, de estudo cooperativo e colaborativo e à melhoria do processo 

ensino-aprendizagem, sobretudo a partir dos conteúdos e das experiências 

apresentados coordenados e orientados pelo coordenador de curso. 

 

Em termos de mediação, portanto, tem o tutor a distância o fórum de discussão 

como principal interface na (re) construção do conhecimento, por ser um espaço 

concebido para promover questionamentos e provocações entre os alunos, sob 

a égide da cooperação e da colaboração em prol da aprendizagem. Nesse sentido 

a mediação no fórum é concebida a partir de discussões e temas abordados nas 

aulas, com regras de participação, sob um viés de transversalidade em relação 

ao conteúdo das aulas. O tutor a distância, nesse diapasão, comenta, retifica, 

ratifica e sugere novos desdobramentos ao(s) questionamento(s) temático(s) a 

partir da postagem dos alunos. A participação dos alunos nos fóruns temáticos 

compõe parte da nota das avaliações formativas. 

 

No fórum de discussão de cada turma, o tutor a distância atua no sentido de 

valorizar o conhecimento e a experiência do discente, estabelecendo uma postura 

de mediação voltada para o respeito às individualidades de cada aluno e para 

desenvolver as limitações e reconhecer as particularidades regionais. A mediação 

também ocorre em outras ferramentas: Trabalhos a Concluir e a Central de 

Mensagem. 
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A ferramenta Trabalhos a concluir constitui uma interface do AVA com o intuito 

de cadastrar atividades acadêmicas, quando o plano de ensino exigir. Sua 

dinâmica permite a disponibilização da tarefa pelo tutor a distância e postagem 

pelo aluno.  

 

Também cabe ao tutor familiarizar o aluno com o material didático 

disponibilizado, atuando como facilitador na organização do estudo do aluno a 

partir da relação deste com as formas de entrega do conteúdo. Da mesma 

maneira ocorre com o AVA, ao orientar o aluno sobre a sua navegação e uso da 

sala de aula virtual. 

 

3.17.1. Conhecimentos, Habilidades e Atitudes Necessárias às 

Atividades de Tutoria 

 

A equipe de tutoria dispõe de habilidades e atitudes para realização das 

atividades junto às disciplinas online. As ações desenvolvidas pelos tutores estão 

alinhadas ao projeto pedagógico do curso de graduação em Engenharia Civil em 

consonância com a comunicação e as tecnologias que são adotadas no curso. 

Periodicamente é feito uma análise para verificação das necessidades de 

aprimoramento da equipe de tutoria e sempre inovando suas habilidades para 

seu melhor desenvolvimento junto aos alunos. 

 

3.18. TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TICs) NO 

PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

No contexto da Estácio Brasília, mais especificamente, do curso de Graduação 

em Engenharia Civil, tanto a metodologia de ensino como a avaliação objetivam 

conjugar a teoria e a prática dentro do processo de ensino-aprendizagem, de 

forma permanente, além de utilizar dinâmicas que fujam da aula expositiva. 

 

Considera-se importante a implementação de aulas expositivas interativas, além 

de outras técnicas de ensino, como dramatizações, estudos de caso, seminários, 

debates, entre outras práticas utilizando novas tecnologias. Assim, entende-se 

como relevante não só a participação individual, mas também o trabalho em 

grupo. 

 

É importante que os futuros engenheiros tenham a oportunidade de desenvolver, 

em seu curso, a capacidade de trabalhar de forma coletiva e integrada com o 

meio inserido, o que significa saber dividir e cumprir tarefas, ouvir o outro, 
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argumentar, expor opiniões, etc. Além disso, os alunos e professores contam com 

recursos audiovisuais. 

 

A utilização de vídeos, para promover a discussão, é particularmente incentivada 

pelos professores, quer como atividade a ser desenvolvida nas disciplinas, quer 

como atividades complementares, quando o aluno poderá, no acervo físico e 

virtual disponível na biblioteca da Estácio Brasília, aprofundar-se em 

determinados temas, tendo em vista seu interesse específico. Com acesso 

independente à internet, à disposição dos acadêmicos, permite que os 

professores incentivem a realização de pesquisas por meio de internet, 

familiarizando os alunos com as matérias existentes no mundo virtual. Na 

discussão das metodologias de ensino, a ser realizada periodicamente, é 

analisada a utilização dessas novas tecnologias pelos professores, de maneira a 

tornar a aula mais criativa e de maneira a familiarizar o aluno com os recursos 

tecnológicos. 

 

3.19. AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) 

 

A Sala de Aula Virtual de Aprendizagem (SAVA) - ambiente de aula virtual, com 

uma interface mais intuitiva e amigável, e novas funcionalidades como: 

 

1. Roteiro de estudo para cada aula. 

2. Integração com o BDQ para alunos e docentes. 

3. Chat individual entre aluno-aluno e aluno-docente com a possibilidade de 

troca de arquivos em tempo real. 

4. Acesso direto ao livro didático e ao conteúdo online das disciplinas. 

5. Repositório de objetos para os docentes. 

6. Calendário acadêmico. 

7. Quadro de horários de aulas. 

8. Feed de notícias. 

9. Relatórios padrão para os docentes. 

10. Consulta para os alunos ao currículo Lattes dos seus docentes. 

11. Integração com Facebook. 

 

3.20. MATERIAL DIDÁTICO 
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O Material didático digital - material didático gratuito, no formato digital, 

disponibilizado nos próprios equipamentos dos alunos, por meio do acesso em 

diversas plataformas, com login e senha. É possível ao aluno acessar os 

conteúdos das disciplinas na versão digital, por meio de até seis equipamentos 

diferentes: tablets, smartphones (Aplicativo Estácio), notebooks e desktops, com 

a possibilidade de impressão do material. 

 

O processo de elaboração do design instrucional das disciplinas oferecidas na 

modalidade a distância resultou no desenvolvimento de aulas tele transmitidas, 

estudo dirigido, textos online, hipertextos, vídeos, estudos de casos, jogos, 

animações, projetos e outras atividades (individuais e em grupo) relacionadas 

com a realidade do estudante. Quanto ao conteúdo online, o aluno encontra, na 

sala de aula virtual, o desdobramento do conteúdo programático previsto no 

plano de ensino de forma interativa, com o uso de diversas ferramentas 

pedagógicas adequadas ao meio em que são veiculadas, especialmente pela 

utilização de objetos de aprendizagem, juntamente com hipertextos, hiperlinks, 

animações, vídeos etc., de modo a permitir novas perspectivas de arquitetura da 

informação para fins didáticos. Além do material disponibilizado na sala de aula 

virtual, o aluno é contemplado com material didático impresso, de acordo com o 

previsto no plano de ensino da disciplina (se for o caso). Tal material, organizado 

em fascículos, oriundos de capítulos de obras renomadas na área em questão, 

contempla o conjunto de leituras da bibliografia essencial do curso, de modo a 

permitir o acesso à informação acadêmica peculiar a cada disciplina. O aluno 

recebe seus livros por semestre letivo, acondicionados em embalagem específica, 

em sua casa, via correios (eventualmente, via dispositivo móvel, caso haja 

disponibilidade e seja de escolha do aluno). O material didático customizado para 

o aluno é fruto de uma parceria entre a Estácio e a Associação Brasileira de 

Direitos Reprográficos (ABDR), que através das editoras de livros no Brasil 

disponibiliza o conteúdo de suas obras de forma fracionada, remunerando 

adequadamente os autores. Além de estimular a leitura e avançar em direção à 

qualificação do ensino - uma das principais metas da instituição, entende-se que 

a ação evita milhões de cópias ilegais de livros didáticos em todo o País. 

 

3.21. NÚMERO DE VAGAS 

 

O Curso de Graduação em Engenharia Civil, ofertado pela Estácio Brasília, possui 

um total de 200 vagas sendo distribuídas da seguinte forma: 100 vagas no turno 

matutino e 100 vagas no turno noturno. Dessa forma, a IES corresponderá à 

dimensão do Corpo Docente e as condições qualitativas e quantitativas que serão 

oferecidas pela Infraestrutura da IES. 
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4. GESTÃO ACADÊMICO-ADMINISTRATIVA DO CURSO 

 

A gestão do Curso de Graduação em Engenharia Civil tem como compromissos 

básicos norteadores de suas ações, a articulação das atividades de ensino, 

pesquisa/educação investigativa e extensão e a busca constante da qualidade 

acadêmica. Para tanto, foi planejada uma estrutura acadêmico-administrativa 

que favorece a agilidade e a organicidade dos processos de gestão, voltada para 

o cumprimento da missão do curso e articulada às políticas mais amplas de 

gestão propostas na IES. 

 

Em coerência com a proposta institucional de implementar uma gestão 

institucional democrática e de construir um projeto acadêmico-administrativo 

integrado, o curso de Engenharia Civil se propõe a realizar uma gestão coletiva 

e dialogada, com a participação dos diferentes membros da comunidade 

acadêmica. 

 

A gestão acadêmica do curso, respeitando os princípios básicos que orientam a 

gestão institucional, busca promover a unidade acadêmica e pedagógica do 

Curso, mediante as seguintes estratégias: reuniões de colegiado congregando a 

totalidade dos professores do curso, reuniões com os coordenadores de 

laboratório a fim de se discutir estratégias de gestão, seminários sobre temas 

diversos que estejam se apresentando como uma demanda específica ou como 

temas de relevância para o curso, dentre outras. 
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Organização da atuação dos Conselhos na IES 

 

 

 

Nesta perspectiva e em coerência com a estrutura organizacional da Estácio 

Brasília, o Curso de Graduação em Engenharia Civil apresenta a seguinte 

organização. 

 

4.1. NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

 

O Ministério da Educação por meio da Portaria nº 147/2007, no artigo 3º, inciso 

II, instituiu que o NDE “é responsável pela formulação do Projeto Pedagógico dos 

Cursos, sua implementação e desenvolvimento” e em atendimento a Resolução 

nº 01 de 17 de junho de 2010 que normatiza o NDE em seus artigos 1º, 2º e 3º. 

 

O NDE é um órgão consultivo, composto de docentes com atribuições acadêmicas 

de acompanhamento, atuante no processo de concepção, consolidação e 

contínua atualização do PPC. 

 

O Curso de Engenharia Civil possui identidade própria que se manifesta a partir 

da formulação do projeto pedagógico, sua implementação e desenvolvimento 

pelo Núcleo Docente Estruturante. 

 

Por isso, a administração acadêmica do Curso de Graduação em Engenharia Civil 

realiza-se por meio do trabalho coletivo de um grupo, que constitui o NDE do 

curso, formado pelo Coordenador do Curso e de professores que ministram aulas 

no curso e são aptos a participar plenamente da gestão do projeto pedagógico e 

com claro comprometimento com o curso. 

 

Para atender aos dispositivos presentes nos instrumentos de avaliação do 

INEP/MEC (2007), em 2008 a IES constituiu o Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

incorporando-se à gestão acadêmico-administrativa do curso. 

 

Este núcleo tem como missão a manutenção de um canal constantemente aberto 

para discutir o Projeto Pedagógico do Curso, mantendo-o atualizado e em 

consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais. 

 

O NDE do Curso de Graduação em Engenharia Civil estará em permanente 

articulação com os professores responsáveis pelas atividades acadêmicas 

articuladas à formação dos acadêmicos tais como: atividades de iniciação 

científica e pesquisa, atividades de extensão e trabalho de conclusão de curso, 
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zelando assim, pela integração curricular interdisciplinar entre as atividades de 

ensino constantes no currículo. 

 

O NDE será composto por professores especialistas, mestres e doutores que tem 

dedicação integral ou parcial ao curso. 

 

As atribuições do NDE não devem ser confundidas com as do colegiado do Curso. 

O NDE do Curso Engenharia Civil da Estácio Brasília está assim constituído 

atualmente: 

 

A seguir está a relação nominal dos professores que compõem o Núcleo Docente 

Estruturante, nomeados por meio de Portaria. 

 

NOME TITULAÇÃO 
REGIME DE 

TRABALHO 

CHRISTIAN MOREIRA MESTRE INTEGRAL 

BARBARA GOMES SILVA ESPECIALIZAÇÃO PARCIAL 

JESUS ERNESTO RAMOS IBARRA DOUTOR PARCIAL 

ROLAN EMILIO RAMIREZ RAMIREZ MESTRE INTEGRAL 

ARTUR CARLOS DE MORAIS DOUTOR PARCIAL 

 

A Instituição possui compromisso com a permanência dos docentes do NDE até, 

pelo menos, a renovação de reconhecimento do Curso. Dada a importância do 

NDE para o desenvolvimento, a qualificação e a consolidação do Curso, a direção 

da IES manterá esses docentes no Curso. 

 

A Estácio Brasília investe na composição de um corpo docente que possui uma 

dedicação preferencial, cujo resultado é a construção de uma carreira assentada 

na valorização acadêmica (titulação e produção científica). Isto contribui para a 

permanência dos docentes e o estímulo à permanência dos integrantes do Núcleo 

Docente Estruturante até a renovação do reconhecimento do curso. 

 

Neste sentido, a Estácio Brasília estabelece uma relação articulada com o corpo 

docente, sem altas taxas de rotatividade, as quais dificultam a elaboração (com 

efetiva participação docente) de uma identidade Institucional. 

 

4.2. EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 

 

O Centro Universitário Estácio de Brasília por meio do convênio de cooperação 

técnico-científico celebrado entre a SESES – Sociedade de Ensino Superior Estácio 

de Sá Ltda. e a IREP – Sociedade de Ensino Superior, Médio e Fundamental Ltda 

assinado em 29/06/2012 e seu aditivo em 01/09/2015 estabelecem os termos e 
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condições segundo os quais se criará, por suas instituições mantidas, sistemática 

de cooperação técnica, científica, acadêmica, administrativa e de apoio 

operacional entre elas, voltadas para o desenvolvimento científica, a pesquisa, a 

capacitação tecnológica, desenvolvimento de programas educacionais e 

pedagógicos, na modalidade de ensino à distância.  

A oferta integral ou parcial de disciplinas na modalidade à distância, portanto, 

será ofertado pela Universidade Estácio de Sá – UNESA o que requer equipes 

multidisciplinares para que seja possível estruturar sua concepção de educação, 

seus processos de ensino e de aprendizagem e seu funcionamento acadêmico-

administrativo e a produção do conteúdo e objetos de aprendizagem. 

A Estácio Brasília é responsável pela estruturação do polo de apoio presencial 

que dará suporte técnico aos discentes presenciais por meio do coordenador de 

polo papel será o de esclarecer dúvidas relacionadas a metodologia EAD, ao AVA 

e ao sistema acadêmico e realizar mediação pedagógica nos momentos síncronos 

e assíncronos.  

Na Universidade Estácio de Sá - UNESA, as equipes multidisciplinares são 

responsáveis pela criação, produção, controle, qualidade, operacionalização da 

oferta dos elementos que compõe o ambiente virtual de aprendizagem (AVA), 

garantindo a sustentabilidade com responsabilidade social do curso. Portanto 

estarão contemplados os diversos profissionais que atuam neste sentido: 

 

1. Equipe Responsável pela Concepção/Criação do Curso – Coordenador do 

Curso: Profissional que atua na gestão do curso, na relação com os docentes, 

discentes, tutores e equipe multidisciplinar e a representatividade nos colegiados 

superiores. 

 

2. Núcleo docente estruturante – NDE: Composto por docentes do curso e 

pelo Coordenador e atua no acompanhamento, na consolidação e na atualização 

do PPC, considerando o sistema de avaliação interna e externa, a legislação em 

vigor, adequação ao perfil do egresso bem como as demandas do novo mercado 

de trabalho.  

 

3. Docente Conteudista: O docente conteudista é um professor com 

aderência acadêmica à disciplina, formação na área e titulação compatíveis para 

a execução do trabalho de elaboração dos originais dos Planos de Ensino (PE) e 

Planos de Aula (PAs) da disciplina sob sua responsabilidade.  

 

4. Docente da Aula Disponibilizada Via Web: O professor da aula 

disponibilizada via web é um docente de sólida formação acadêmica que 

ministra/grava aulas das disciplinas, utilizando os estúdios da Universidade 

Estácio de Sá.  
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5. Tutor: O tutor é um ator importante e indispensável na rede de 

comunicação que vincula os alunos às disciplinas e à Instituição de Ensino, pois, 

além de manter a motivação dos alunos, possibilita a retroalimentação acadêmica 

e pedagógica do processo educativo. Precisa ter conhecimento do conteúdo da 

disciplina e, do PPC. Além de domínio das técnicas indicadas para o 

desenvolvimento da ação docente em suas diversas formas e estilos.  

 

6. Equipe de Produção de Conteúdo: Responsável pelo desenvolvimento e 

produção de conteúdo online, responsável pela transformação dos originais 

oriundos do professor conteudista em conteúdo interativo, dialógico, com amplo 

emprego de tecnologia e objetos de aprendizagem, todos aliados a uma 

metodologia de desenho didático proprietária.  

 

7. Gestor da Área de Produção de Conteúdo – Suporte ao Ensino:  

Responsável pela gestão do desenvolvimento e produção de conteúdo na 

modalidade EaD, tem por função capacitar, organizar e gerir a equipe de 

produção alocada para este curso. Com experiência em produção de material 

instrucional/educacional, o gestor da área interage com todos as equipes 

envolvidas, estabelecendo o plano de execução da produção de conteúdo e da 

gestão do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA);  

 

8. Analista de Projeto Educacional: Profissional que orienta a confecção da 

metodologia de entrega de originais, interagindo com o coordenador pedagógico 

do curso, para seleção e capacitação de conteudistas e responder pela adequação 

do planejamento do curso. Nessa dimensão é o responsável pela oferta do 

currículo do curso, da atualização das disciplinas e da gestão do curso no que 

tange à oferta de conteúdo.  

 

9. Designer Educacional: Profissional elabora e executa o planejamento 

didático dos cursos e disciplinas on-line, em parceria com a equipe acadêmica, 

assim como responde pela elaboração dos mapas conceituais, elaboração dos 

hipertextos e orientação do desenvolvimento dos recursos multimídia. 

Webdesigner - Responsável pelo projeto de design gráfico, assim como pela 

programação HTML, flash, recursos imagéticos e utilização e orientação da 

produção de recursos multimídia na execução do planejamento didático 

estabelecido pelo designer instrucional. – Programador - Profissional que se 

responsabiliza pelos processos tecnológicos no AVA e respectiva interface com o 

Sistema de Informação Acadêmico (SIA).  

 

10. Revisor: Compete a este profissional a revisão linguística dos materiais 

didáticos veiculados no AVA, tendo por referência, além da correção gramatical, 
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a pertinência do gênero discursivo em questão, tendo em vista suas coerções 

(dialogia, continuidade lógica, coesão, coerência etc.).  

 

11. Especialista em Avaliação: Responsável pela orientação presencial dos 

professores conteudistas que desenvolverão os itens de teste para o sistema de 

avaliação. Responde pela observação das normas regimentais referentes à 

avaliação.  

 

12. Equipe Responsável Pela Aula disponibilizada Via Web: O estúdio 

centraliza a produção e transmissão às aulas disponibilizadas via web para todos 

os polos de apoio presencial e para o AVA. Nele trabalham cinegrafistas, editores 

e assistente de produção.  

 

13. Gestor dos Estúdios: Profissional que gerencia o pessoal lotado nos 

estúdios e equipes de apoio, bem como organizar e gerir a agenda de alocação 

de docentes para as aulas, além de supervisionar o processo de geração e 

acondicionamento das aulas disponibilizadas via web no AVA.  

 

14. Editor: Profissional responsável pela seleção e cadastro de URL nos 

sistemas integrados de transmissão via web, bem como pela edição, corte, 

legendas, sonorização e finalização de gravações realizadas no estúdio em que 

está alocado.  

 

15. Cinegrafista: Responsável pela captação em vídeo das aulas, pela 

orientação espacial do professor no momento da captação e pela orientação ao 

editor de eventuais necessidades de mudança de câmera/enquadramento. 

Assistente de Produção - Profissional responsável por assessorar o editor em todo 

o evento de captação de vídeo. A descrição das competências e as atribuições na 

íntegra da equipe Multidisciplinar estão pormenorizadas no PPC do curso. 

 

A equipe trabalha com o modelo de gestão orientado para resultados e focado 

na busca da qualidade do ensino e resultados positivos para a instituição. O 

sistema de gestão e avaliação de desempenho foi implementado por meio da 

criação de Processos Operacionais Padronizados como formalização dos 

processos de trabalho. Também os Planos de Ação são realizados anualmente, 

baseado em indicadores acadêmicos, operacionais e financeiros e atribuídos a 

todos os envolvidos no processo. Além disso, a IES conta com sistemas de 

gestão: SGP - Sistema de Gestão de Padronização da Estácio, onde todos os 

procedimentos podem ser consultados. 
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4.3. COORDENAÇÃO DO CURSO 

 

A Coordenação do Curso de Graduação em Engenharia Civil da Estácio de Brasília 

é contratada em regime de tempo integral, com 40 horas de atividades semanais, 

com carga horária prevista para coordenação, administração (NDE, colegiado, 

reunião com discentes e representantes de turma e participação das reuniões 

com os gestores) e condução do curso na sua totalidade (planejar, avaliar e 

replanejar) favorecendo a integração e a melhoria contínua.  

 

Além das atribuições previstas no Regimento da IES, compete à Coordenação do 

Curso de Engenharia Civil a estruturação de acordo com as normas legais, 

adaptando-o, ao mesmo tempo, às novas demandas sociais. Para tanto, utiliza-

se da Coordenação de Pesquisa, da Coordenação de Extensão e Coordenação de 

TCC. 

 

O coordenador do curso de Engenharia Civil, professor Christian Moreira é 

graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Goiás, trabalhou com 

projetos e execução de obras civis e de infraestrutura por 20 anos. Iniciou sua 

atividade de docência em 2003 ministrando aulas para o curso de Arquitetura e 

Urbanismo na Universidade Estadual de Goiás, e em 2006 para o Curso de 

Engenharia Civil. Cursou mestrado pela Universidade Federal de Goiás de 2004 a 

2006. Em 2014 iniciou o doutorado na UNB em Materiais, inicialmente como aluno 

especial, e em 2015 foi efetivado como aluno regular. Em 2019, iniciou sua 

carreira no Centro Universitário Estácio de Brasília onde atua como coordenador 

e professor do curso de Engenharia Civil e Engenharia de Produção. Tem 

experiência na área de Engenharia Civil, em projetos hidro sanitário e estrutural, 

execução de obras, pesquisa e docência.  

 

Foi bolsista da capes de 2015 a 2018, participou do grupo de pesquisa em Novos 

Materiais Cimentícios da UNB. Tem publicações em evento internacional e 

revistas nacionais. 

 

O coordenador do Curso de Engenharia Civil é responsável pela determinação e 

cumprimento das diretrizes acadêmicas do curso com vistas a atender às 

diretrizes do MEC, assegurando a qualidade do ensino por meio do 

acompanhamento da qualificação e desempenho do corpo docente e da 

adequação da infraestrutura necessária. Atua como suporte aos professores, 

esclarecendo dúvidas, determinando procedimentos e controlando a execução 

das diretrizes estabelecidas. 
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O colegiado do Curso além de pensar as questões acadêmicas do curso, ele 

também tem um papel administrativo, resolvendo questões que vão desde a 

definição das necessidades de professores para atenderem as disciplinas 

passando pela administração de problemas com docentes ou discentes. 

 

O curso apresenta uma estrutura acadêmico-administrativa que favorece a 

agilidade e organicidade dos processos de gestão, voltada para o cumprimento 

da missão do curso e articulada às políticas mais amplas de gestão propostas na 

Estácio Brasília. 

 

As competências da Administração Acadêmica são: 

 

1. Executar, acompanhar, controlar e avaliar as atividades acadêmicas do 

curso, em cada período letivo. 

2. Elaborar, atualizar e implementar o projeto pedagógico do curso, 

buscando a otimização entre as políticas educacionais e diretrizes curriculares 

estabelecidas pelo MEC e as necessidades do mercado de trabalho da área em 

que atuam. 

3. Receber, acompanhar e se responsabilizar pela Comissão do MEC nas 

visitas de reconhecimento. 

4. Planejar, acompanhar e coordenar a organização didático-pedagógica do 

curso, visando assegurar, com qualidade, as condições de ensino e aprendizagem 

dos acadêmicos. 

5. Acompanhar os acadêmicos durante a realização do ENADE. 

6. Determinar o perfil dos professores, obedecendo a critérios objetivos, 

baseados na experiência profissional sólida, na excelência da formação 

acadêmica e na competência didático-pedagógica, seguindo rigorosamente os 

procedimentos estabelecidos pela Estácio Brasília para o Recrutamento e Seleção 

de Docentes. 

7. Definir e acompanhar o processo de seleção dos docentes. 

 

8. Validar a indicação dos docentes feita pela Direção Acadêmica da 

Faculdade. 

9. Receber, analisar e encaminhar currículos aprovados de candidatos à 

docência, quando solicitado. 

10. Validar o processo de indicação de desligamento dos docentes. 

11. Verificar, continuamente, a existência da infraestrutura necessária ao 

funcionamento do curso na Faculdade, em conjunto com a Direção Geral. 

12. Coordenar o planejamento, a execução e a avaliação das atividades 

acadêmicas complementares. 
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13. Integrar-se com os coordenadores dos outros cursos, buscando o 

compartilhamento de ações e recursos da Instituição com vistas à racionalização 

e otimização dos mesmos. 

14. Participar do planejamento e da elaboração do orçamento do curso, em 

conjunto com a Direção da Faculdade. 

15. Promover e participar de reuniões do colegiado do curso para 

aprimoramento do mesmo. 

16. Organizar todo o processo de provas unificadas do curso, quando for o 

caso. 

17. Organizar e participar de palestras diversas durante o semestre letivo, 

aulas magnas e aulas inaugurais. 

18. Desenvolver e manter atualizada a página do curso. 

19. Responsabilizar-se pela divulgação das informações referentes ao curso a 

todas as áreas envolvidas. 

20. Fazer integração e convênios com outras instituições e empresas com o 

objetivo de agregar valor ao curso. 

 

4.4. CORPO DOCENTE 

 

4.4.1. Titulação 

 

Os docentes do curso de graduação em Engenharia Civil da Estácio Brasília, são 

14. Sendo 3 Doutores – 21,42%; 9 Mestres – 64,28% e 2 Especialistas – 14,3%, 

com total de 85,7% com formação Stricto Sensu, com o objetivo de proporcionar 

ao acadêmico aprofundamento do conhecimento que permite alcançar o elevado 

padrão de competências e habilidades científica e Técnico-Profissional. 

Fomentando o raciocínio crítico com base em literatura atualizada, para além da 

bibliografia proposta. Proporcionando o acesso a conteúdo de pesquisa de ponta, 

relacionando-os aos objetivos das disciplinas e ao perfil do egresso, e 

incentivando a produção do conhecimento, por meio de grupos de estudo ou de 

pesquisa e da publicação. 

 

NOME CPF TITULAÇÃO 

ANDRÉ LUIS RIBEIRO DE 

MEDEIROS 
12341018823 MESTRE 

ANTONIO HENRIQUE BENTO 83994831849 MESTRE 

ARTUR CARLOS DE MORAIS 5423027802 DOUTOR 

BARBARA GOMES SILVA 2059476119 ESPECIALISTA 

BRENO PEIXOTO CORTEZ 1938585410 MESTRE 

CARLOS EDUARDO VAREJAO 

MARINHO 
31630421715 DOUTOR 

CHRISTIAN MOREIRA 77044207120 MESTRE 
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CRISTIANO DE SOUZA SILVA 83853111491 ESPECIALISTA 

HILIS LEONARDO BARROS 3620145660 MESTRE 

JESUS ERNESTO RAMOS 

IBARRA 
70149632100 DOUTOR 

RANGEL PINHEIRO DA SILVA 93819056149 MESTRE 

RENATA CRISTINA TEIXEIRA 

DA SILVA 
25118972884 MESTRE 

ROLAN EMÍLIO RAMIREZ 70747302111 MESTRE 

VINICIO DUARTE FERREIRA 4454537453 MESTRE 

 

4.4.1.1. Regime de Trabalho do Corpo Docente do Curso 

 

Os docentes do curso de graduação em Engenharia Civil da Estácio Brasília, são 

14. Sendo 06 horistas, 04 em tempo parcial e 04 em tempo integral. O regime 

de trabalho do corpo docente, possibilita o atendimento integral da demanda, 

considerando a dedicação à docência, o atendimento aos discentes, a 

participação no colegiado, o planejamento didático e a preparação e correção das 

avaliações de aprendizagem, havendo documentação descritiva sobre como as 

atribuições individuais dos professores serão registradas, considerando a carga 

horária total por atividade, a ser utilizada no planejamento a gestão para melhoria 

contínua.  

 

Segue abaixo regime de trabalho do corpo docente. 

 

NOME CPF 
REGIME DE 

TRABALHO 

ANDRÉ LUIS RIBEIRO DE MEDEIROS 12341018823 HORISTA 

ANTONIO HENRIQUE BENTO 83994831849 HORISTA 

ARTUR CARLOS DE MORAIS 5423027802 PARCIAL 

BARBARA GOMES SILVA 2059476119 PARCIAL 

BRENO PEIXOTO CORTEZ 1938585410 INTEGRAL 

CARLOS EDUARDO VAREJAO MARINHO 31630421715 HORISTA 

CHRISTIAN MOREIRA 77044207120 INTEGRAL 

CRISTIANO DE SOUZA SILVA 83853111491 INTEGRAL 

HILIS LEONARDO BARROS 3620145660 PARCIAL 

JESUS ERNESTO RAMOS IBARRA 70149632100 PARCIAL 

RANGEL PINHEIRO DA SILVA 93819056149 HORISTA 

RENATA CRISTINA TEIXEIRA DA SILVA 25118972884 HORISTA 

ROLAN EMÍLIO RAMIREZ 70747302111 INTEGRAL 

VINICIO DUARTE FERREIRA 4454537453 HORISTA 
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Composição Docente X Disciplinas do Curso de Engenharia Civil 

 

RELATÓRIO QUANTITATIVO DOCENTE 

CURSO DE ENGENHARIA CIVIL 

CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE BRASÍLIA 

NOME DO 

DOCENTE 

TITULAÇÃO 

MÁXIMA 

COMPLETA 

COMPROVAV

EL 

REGIME DE 

TRABALHO 

PREVISTO NA 

IES 

DISCIPLINA (S) 

NO CURSO 

AVALIADO 

ATIVIDADES 

EXTRA SALA 

DE AULA NO 

CURSO 

TEMPO DE 

VÍNCULO 

ININTERRUP

TO COM A 

IES (MESES) 

EXPERIÊN

CIA 

DOCENTE 

(MESES) 

 

EXPERIÊNC

IA 

PROFISSIO

NAL 

(MESES) 

PRODUÇÃO 

DOCENTE 

NOS ÚLTIMOS 

TRÊS ANOS 

ANDRÉ LUIS 

RIBEIRO DE 

MEDEIROS 

MESTRE HORISTA FÍSICA I, II, III 0 84 04 60 0 

ANTÔNIO 

HENRIQUE 

BENTO 

MESTRE HORISTA 

FUNDAÇÕES E 

CONTENÇÕES; 

PONTES; 

MECÊNICA DOS 

SOLOS; OBRAS 

HIDRÁULICAS; 

0 9 309 540 
10 

 

ARTUR 

CARLOS DE 

MORAIS 

DOUTOR PARCIAL 

BASES FÍSICAS 

PARA 

ENGENHARIAS; 

MOBILIDADE E 

SISTEMAS DE 

TRANSPORTES; 

RESISTÊNCIA 

DOS MATERIAIS 

II 

10 110 108 360 03 
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BARBARA 

GOMES SILVA 
ESPECIALISTA PARCIAL 

DESENHO 

TÉCNICO II; 

COMPUTAÇÃO 

GRÁFICA 

APLICADA A 

ENGENHARIA 

CIVIL 

20 19 30 60 6 

BRENO 

PEIXOTO 

CORTEZ 

MESTRE INTEGRAL 
DESENHO 

TÉCNICO I 
20 77 90 201 1 

CARLOS 

EDUARDO 

VAREJAO 

MARINHO 

DOUTOR HORISTA 
ENGENHARIA 

SUSTENTÁVEL 
02 96 156 528 0 

CHRISTIAN 

MOREIRA 
MESTRE INTEGRAL 

ESTRUTURA DE 

CONCRETO I; 

ESTÁGIO 

SUPERVISIONAD

O EM 

ENGENHARIA 

CIVIL; TCC2 EM 

ENGENHARIA 

CIVIL; 

SANEAMENTO 

BÁSICO; 

ESTRUTURAS DE 

AÇO 

25 9 192 252 02 

CRISTIANO DE 

SOUZA SILVA 
ESPECIALISTA PARCIAL 

LÓGICA DE 

PROGRAMAÇÃO 
26 48 48 120 1 
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HILIS 

LEONARDO 

BARROS 

MESTRE PARCIAL 

PLANEJAMENTO E 

CONTROLE DE 

OBRAS 

10 13 13 180 1 

JESUS 

ERNESTO 

RAMOS 

IBARRA 

DOUTOR PARCIAL 

HIDRÁULICA; 

HIDROLOGIA; 

QUÍMICA 

05 09 31 132 10 

RANGEL 

PINHEIRO DA 

SILVA 

MESTRE HORISTA 

ANÁLISE DAS 

VARIAÇÕES; 

BASES 

MATEMÁTICAS 

PARA 

ENGENHARIAS; 

MÉTODOS 

NUMÉRICOS 

PARA 

ENGENHARIA 

CIVIL; 

0 49 132 132 13 

RENATA 

CRISTINA 

TEIXEIRA DA 

SILVA 

MESTRE HORISTA 

BASES 

MATEMÁTICAS; 

ANÁLISE 

MATEMÁTICA 

PARA 

ENGENHARIA I 

2 45 168 168 0 

ROLAN 

EMÍLIO 

RAMIREZ 

MESTRE INTEGRAL 

ESTRUTURAÇÕES 

DE AÇO; 

MÉTODOS 

NUMÉRICOS 

PARA 

30 09 30 90 01 
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ENGENHARIA 

CIVIL; 

MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO 

CIVIL; 

TOPOGRAFIA; 

ESTRUTURA DE 

CONCRETO I, II e 

III; ESTRADAS; 

TEORIA DAS 

ESTRUTURAS II; 

VINICIO 

DUARTE 

FERREIRA 

MESTRE HORISTA 

FÍSICA III, 

ELETRICIDADE 

APLICADA; 

SEMINÁRIOS 

INTEGRADOS EM 

ENGENHARIA 

CIVIL 

0 81 336 516 17 
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QUADRO 6 ― PERCENTUAL POR TITULAÇÃO E REGIME DE TRABALHO 

 

TITULAÇÃO QUANTIDADE PERCENTUAL (%) 

Especialização 2 14,3 

Mestrado 9 64,28 

Doutorado 3 21,42 

TOTAL 14 100 

 

REGIME DE TRABALHO QUANTIDADE PERCENTUAL (%) 

Tempo Integral 4 28,6 

Tempo Parcial 4 28,6 

Horista 6 42,8 

TOTAL 14 100 

 

4.4.2. Experiência Profissional do Docente 

 

Considerando o perfil do egresso proposto no PPC, justifica a relação entre a 

experiência profissional do corpo docente e seu desempenho em sala de aula. O 

curso de graduação em Engenharia Civil do Centro Universitário Estácio de 

Brasília, dos 14 docentes, 08 tem experiência profissional no mercado e 14 com 

experiência acima de 03 anos na rede pública, privada e terceiro setor.  

 

De modo a caracterizar sua capacidade para apresentar exemplos 

contextualizados com relação a problemas práticos, de aplicação da teoria 

ministrada em diferentes unidades curriculares em relação ao fazer profissional, 

mantendo-se atualizado com relação à articulação dos conteúdos e práticas, com 

o objetivo de promover compreensão da aplicação da interdisciplinaridade 

(projetos propostos do 1° ao 10° semestre) no contexto laboral analisando as 

competências previstas no PPC considerando o conteúdo abordado e a profissão, 

no contexto regional. 

 

NOME CPF 

EXPERIÊNCIA 

PROFISSIONAL 

(meses) 

ANDRÉ LUIS RIBEIRO DE MEDEIROS 12341018823 360 

ANTONIO HENRIQUE BENTO 83994831849 540 

ARTUR CARLOS DE MORAIS 5423027802 360 

BARBARA GOMES SILVA 2059476119 60 

BRENO PEIXOTO CORTEZ 1938585410 201 

CARLOS EDUARDO VAREJAO 

MARINHO 
31630421715 528 

CHRISTIAN MOREIRA 77044207120 252 

CRISTIANO DE SOUZA SILVA 83853111491 120 

HILIS LEONARDO BARROS 3620145660 180 
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JESUS ERNESTO RAMOS IBARRA 70149632100 132 

RANGEL PINHEIRO DA SILVA 93819056149 132 

RENATA CRISTINA TEIXEIRA DA 

SILVA 
25118972884 168 

ROLAN EMÍLIO RAMIREZ 70747302111 90 

VINICIO DUARTE FERREIRA 4454537453 516 

 

4.4.3. Experiência no Exercício da Docência Superior 

 

Os docentes do curso de Graduação Engenharia Civil da Estácio Brasília, são 14, 

sendo que 08 possuem experiência na educação superior acima de 3 anos, o 

equivalente a 57,14%.  

 

O corpo docente do curso de Engenharia Civil tem experiência na docência 

superior que poderá ser comprovada por meio do currículo lattes e documentos 

comprobatórios. O corpo docente é capaz de promover ações que permitem a 

identificação das dificuldades dos alunos, bem como de forma ampla e clara tem 

uma linguagem de acordo com as características das turmas. É capaz ainda de 

apresentar por meio de exemplos o link entre a realidade vivenciada e as 

disciplinas que compõem a matriz curricular. 

 

São elaboradas ainda, atividades específicas para o atendimento aos alunos com 

dificuldades de aprendizagem, para isso, são realizadas diagnósticos com o 

objetivo de visualizar estes alunos. Os resultados apresentados em relação a 

estes diagnósticos são tratados para que haja melhoria na prática do docente em 

sala de aula. O corpo docente tem liderança e desempenho reconhecido. 

 

Segue abaixo relação de docentes: 

 

NOME CPF 

EXPERIÊNCIA 

DOCÊNCIA 

(meses) 

ANDRÉ LUIS RIBEIRO DE MEDEIROS 12341018823 204 

ANTONIO HENRIQUE BENTO 83994831849 309 

ARTUR CARLOS DE MORAIS 5423027802 108 

BARBARA GOMES SILVA 2059476119 30 

BRENO PEIXOTO CORTEZ 1938585410 90 

CARLOS EDUARDO VAREJAO 

MARINHO 
31630421715 156 

CHRISTIAN MOREIRA 77044207120 192 

CRISTIANO DE SOUZA SILVA 83853111491 48 

HILIS LEONARDO BARROS 3620145660 13 

JESUS ERNESTO RAMOS IBARRA 70149632100 31 
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RANGEL PINHEIRO DA SILVA 93819056149 132 

RENATA CRISTINA TEIXEIRA DA 

SILVA 
25118972884 168 

ROLAN EMÍLIO RAMIREZ 70747302111 30 

VINICIO DUARTE FERREIRA 4454537453 336 

 

4.4.4. Produção Científica, Cultural, Artística ou Tecnológica 

 

Os docentes do Curso de Graduação de Engenharia Civil do Centro Universitário 

Estácio de Brasília, são 14 e 57,14% dos referidos docentes possuem, no mínimo, 

duas produções nos últimos 3 anos. 

 

NOME CPF PRODUÇÃO 

ANDRÉ LUIS RIBEIRO DE MEDEIROS 12341018823 00 

ANTONIO HENRIQUE BENTO 83994831849 10 

ARTUR CARLOS DE MORAIS 5423027802 03 

BARBARA GOMES SILVA 2059476119 06 

BRENO PEIXOTO CORTEZ 1938585410 01 

CARLOS EDUARDO VAREJAO MARINHO 31630421715 00 

CHRISTIAN MOREIRA 77044207120 02 

CRISTIANO DE SOUZA SILVA 83853111491 00 

HILIS LEONARDO BARROS 3620145660 01 

JESUS ERNESTO RAMOS IBARRA 70149632100 10 

RANGEL PINHEIRO DA SILVA 93819056149 13 

RENATA CRISTINA TEIXEIRA DA SILVA 25118972884 00 

ROLAN EMÍLIO RAMIREZ 70747302111 01 

VINICIO DUARTE FERREIRA 4454537453 17 

 

4.4.5. Atuação do Colegiado de Curso ou Equivalente 

 

Conforme o Regimento Institucional, está previsto as competências, a 

representatividade dos segmentos e a periodicidade das reuniões, de acordo com 

Artigos 42, 43, 44 e 45 do referido documento: 

 

Art. 42 O Colegiado de Curso, órgão de natureza normativa, consultiva e 

deliberativa da ESTÁCIO BRASÍLIA, é constituído por todos os docentes do curso e 

1 (um) representante discente e terão suas competências aprovadas pelos 

Conselhos Superiores da ESTÁCIO BRASÍLIA. 

 

Parágrafo único. O representante discente será indicado pelos alunos e 

referendado pelo Coordenador do Curso. 

 



Curso de Bacharelado em Engenharia Civil 

 

171 
 

Art. 43 Compete ao Colegiado de Curso: 

 

I ‐ ser órgão de deliberação do Curso; 

 

II ‐ discutir e aprovar os programas, perfil profissional e objetivos gerais do Curso, 

bem como promover a avaliação do curso; 

 

III ‐ aprovar o trabalho técnico do Núcleo Docente Estruturante (NDE) ou de 

qualquer outro órgão que a legislação educacional vigente prescreva; 

 

IV ‐ colaborar com os demais órgãos acadêmicos na sua esfera de atuação; 

 

V ‐ exercer as demais funções que lhe são, explícita ou implicitamente, conferidas 

pelo Regimento. 

 

Art. 44 A gestão de cada curso será realizada por meio do Colegiado de Curso, 

sempre presidido por seu coordenador, conforme especificado neste Regimento, 

da seguinte forma: 

 

§1º Cada curso terá um Núcleo Docente Estruturante (NDE) ou qualquer outro 

órgão que a legislação educacional exigir, escolhido pelo Colegiado de Curso, de 

acordo com os parâmetros regulatórios e avaliativos vigentes. 

 

§2º Cabe ao Colegiado de Curso a escolha da composição do Núcleo Docente 

Estruturante (NDE) ou de qualquer outro órgão que a legislação educacional 

vigente prescreva. 

 

§3º O Colegiado de Curso reunir‐se‐á, ordinariamente, 2 (duas) vezes por 

semestre, e, extraordinariamente, por convocação do Coordenador de Curso ou 

por 1/3 (um terço), pelo menos, de seus membros. 

 

§4º Não poderá o Colegiado de Curso funcionar sem a presença, de no mínimo, 

metade de seus membros ou sem a presença do Núcleo Docente Estruturante 

mais 2 (dois) docentes. 

 

§5º É facultada a presença do membro discente. 

 

§6º As decisões do Colegiado de Curso serão tomadas pela maioria de votos dos 

presentes. 
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Art. 45 Os casos omissos neste Regimento Geral e no Regulamento Específico 

serão tratados pela Pró‐Reitoria de Graduação e Pós‐Graduação, ouvidas as 

Coordenações de Curso. 

 

4.4.6. Tutores 

 

4.4.6.1. Titulação e Formação do Corpo de Tutores 

 

O tutor a distância é um docente com formação acadêmica compatível com o 

plano de ensino da disciplina ao qual está vinculado e que possui domínio das 

técnicas indicadas para o desenvolvimento da ação docente nesta modalidade de 

ensino. Ele é responsável pela condução didática da (s) disciplinas (s). Neste 

sentido, é o agente indispensável na rede de comunicação que vincula os alunos 

ao curso e a IES, pois possibilita a retroalimentação acadêmica e pedagógica do 

processo educativo, com vistas a desenvolver no corpo discente a autonomia, 

por meio do conteúdo e da mediação pedagógica entre o conhecimento teórico, 

sua aplicação prática e as particularidades desse conhecimento na formação 

acadêmico-profissional do aluno. 

 

Suas principais tarefas são a de mediar, facilitar, encaminhar e gerenciar o 

processo de aprendizagem, acompanhando as atividades do aluno no ambiente 

web, procurando sempre orientá-lo quanto ao desenvolvimento de estratégias de 

estudo autônomo, de estudo cooperativo e colaborativo e à melhoria do processo 

ensino-aprendizagem, sobretudo a partir dos conteúdos e das experiências 

apresentados coordenados e orientados pelo coordenador de curso. 

 

Em termos de mediação, portanto, tem o tutor a distância o fórum de discussão 

como principal interface na (re) construção do conhecimento, por ser um espaço 

concebido para promover questionamentos e provocações entre os alunos, sob 

a égide da cooperação e da colaboração em prol da aprendizagem. Nesse sentido 

a mediação no fórum é concebida a partir de discussões e temas abordados nas 

aulas, com regras de participação, sob um viés de transversalidade em relação 

ao conteúdo das aulas.  

 

O tutor a distância, nesse diapasão, comenta, retifica, ratifica e sugere novos 

desdobramentos ao (s) questionamento (s) temático (s) a partir da postagem 

dos alunos. A participação dos alunos nos fóruns temáticos compõe parte da nota 

das avaliações formativas. 

 

No fórum de discussão de cada turma, o tutor a distância atua no sentido de 

valorizar o conhecimento e a experiência do discente, estabelecendo uma postura 
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de mediação voltada para o respeito às individualidades de cada aluno e para 

desenvolver as limitações e reconhecer as particularidades regionais. A mediação 

também ocorre em outras ferramentas: Trabalhos a Concluir e a Central de 

Mensagem. 

 

A ferramenta Trabalhos a concluir constitui uma interface do AVA com o intuito 

de cadastrar atividades acadêmicas, quando o plano de ensino exigir. Sua 

dinâmica permite a disponibilização da tarefa pelo tutor a distância e postagem 

pelo aluno.  

 

Também cabe ao tutor familiarizar o aluno com o material didático 

disponibilizado, atuando como facilitador na organização do estudo do aluno a 

partir da relação deste com as formas de entrega do conteúdo. Da mesma 

maneira ocorre com o AVA, ao orientar o aluno sobre a sua navegação e uso da 

sala de aula virtual. 

 

Os tutores do curso de graduação em Engenharia Civil da Estácio Brasília, são 

27. Sendo 12 Doutores – 44,44%; 12 Mestres – 44,44 % e 03 Especialistas – 

11,11 %, com total de 88,88% com formação Stricto Sensu, com formação 

Stricto Sensu, com o objetivo de proporcionar ao acadêmico aprofundamento do 

conhecimento que permite alcançar o elevado padrão de competências e 

habilidades científica e Técnico-Profissional. Proporcionando o acesso a conteúdo 

de pesquisa de ponta, relacionando-os aos objetivos das disciplinas e ao perfil do 

egresso. 

 

Quadro 12 – Composição Tutores X Titulação 

 

Nome Titulação Máxima 

AMELIA GOMES MOREIRA VAZ DOUTOR 

ANA LUCIA DE SOUSA DOUTOR 

ANDRE LUIS FUNCKE DOUTOR 

ANGELA MARIA CUNHA DA 

MOTTA TELLES 
DOUTOR 

BEATRIZ ACAMPORA E SILVA 

DE OLIVEIRA 
DOUTOR 

CARLOS ALBERTO MARTINS 

FERREIRA 
DOUTOR 

CARLOS FERNANDO DA ROCHA 

SANTOS 
MESTRE 

DAVID FERNANDES CRUZ 

MOURA 
DOUTOR 

ERNANI JOSE ANTUNES DOUTOR 

FLAVIA MIGUEL DE SOUZA MESTRE 
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GERALDO GURGEL FILHO MESTRE 

JOAO CERINEU LEITE DE 

CARVALHO 
DOUTOR 

JOAO MARQUES DE MORAES 

MATTOS 
DOUTOR 

KELES FIRMINA ROSA SOARES ESPECIALISTA 

JULIO CESAR JOSE 

RODRIGUES JUNIOR 
MESTRE 

LUCIANA VARGA RODRIGUES MESTRE 

LUCIO VILLARINHO ROSA DOUTOR 

LUIZ CARLOS DE SA CAMPOS MESTRE 

LUIZ GIL SOLON GUIMARAES MESTRE 

MARCIA PEREIRA DA VEIGA 

BUCHEB 
DOUTOR 

MARCIO PACHECO DE 

AZEVEDO 
MESTRE 

MARCIO JORGE GOMES 

VICENTE 
MESTRE 

PAULO HENRIQUE BORGES 

BORBA 
MESTRE 

RICARDO LUIZ MOSNA 

FERREIRA DA SILVA 
MESTRE 

ROSANA PACHECO DE 

QUEIROZ 
ESPECIALISTA 

SHEILA FERREIRA MARIA 

CAMPOS 
MESTRE 

SIMARA FERREIRA BRUNO ESPECIALISTA 

 

 

4.4.6.2. Regime de Trabalho dos Tutores do Curso 

 

Os tutores do curso de graduação em Engenharia Civil da Estácio Brasília, são 

27. Sendo, 55,55% em tempo parcial, 3,70% horistas e 40,74% em tempo 

integral, com o objetivo de proporcionar ao acadêmico aprofundamento do 

conhecimento que permite alcançar o elevado padrão de competências e 

habilidades científica e Técnico-Profissional. Proporcionando o acesso a conteúdo 

de pesquisa de ponta, relacionando-os aos objetivos das disciplinas e ao perfil do 

egresso. 

 

 

Nome Regime de Trabalho 

AMELIA GOMES MOREIRA VAZ PARCIAL 

ANA LUCIA DE SOUSA INTEGRAL 
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ANDRE LUIS FUNCKE PARCIAL 

ANGELA MARIA CUNHA DA 

MOTTA TELLES 
PARCIAL 

BEATRIZ ACAMPORA E SILVA DE 

OLIVEIRA 
PARCIAL 

CARLOS ALBERTO MARTINS 

FERREIRA 
PARCIAL 

CARLOS FERNANDO DA ROCHA 

SANTOS 
PARCIAL 

DAVID FERNANDES CRUZ 

MOURA 
PARCIAL 

ERNANI JOSE ANTUNES INTEGRAL 

FLAVIA MIGUEL DE SOUZA INTEGRAL 

GERALDO GURGEL FILHO INTEGRAL 

JOAO CERINEU LEITE DE 

CARVALHO 
PARCIAL 

JOAO MARQUES DE MORAES 

MATTOS 
HORISTA 

KELES FIRMINA ROSA SOARES PARCIAL 

JULIO CESAR JOSE RODRIGUES 

JUNIOR 
INTEGRAL 

LUCIANA VARGA RODRIGUES INTEGRAL 

LUCIO VILLARINHO ROSA PARCIAL 

LUIZ CARLOS DE SA CAMPOS INTEGRAL 

LUIZ GIL SOLON GUIMARAES INTEGRAL 

MARCIA PEREIRA DA VEIGA 

BUCHEB 
PARCIAL 

MARCIO PACHECO DE AZEVEDO PARCIAL 

MARCIO JORGE GOMES VICENTE INTEGRAL 

PAULO HENRIQUE BORGES 

BORBA 
PARCIAL 

RICARDO LUIZ MOSNA 

FERREIRA DA SILVA 
PARCIAL 

ROSANA PACHECO DE QUEIROZ INTEGRAL 

SHEILA FERREIRA MARIA 

CAMPOS 
INTEGRAL 

SIMARA FERREIRA BRUNO PARCIAL 

 

 

4.4.6.3. Experiência Profissional dos Tutores 

 

Considerando o perfil do egresso proposto no PPC, justifica a relação entre a 

experiência profissional do corpo docente previsto e seu desempenho em sala de 

aula. O curso de graduação em Engenharia Civil, de 27 tutores, 21 tem 

experiência profissional no mercado e 18 com experiência acima de 03 anos na 

rede pública, privada e terceiro setor. 
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De modo a caracterizar sua capacidade para apresentar exemplos 

contextualizados com relação a problemas práticos, de aplicação da teoria 

ministrada em diferentes unidades curriculares em relação ao fazer profissional, 

manter-se atualizado com relação à articulação dos conteúdos e práticas, com o 

objetivo de promover compreensão da aplicação da interdisciplinaridade 

(projetos propostos do 1° ao 10° semestre) no contexto laboral e analisar as 

competências previstas no PPC considerando o conteúdo abordado e a profissão, 

no contexto regional. 

 

4.4.6.4. Experiência na Experiência da Docência Superior 

 

Os tutores do curso de Graduação em Engenharia Civil da Estácio Brasília, são 

27, sendo que 18 possuem experiência na educação superior acima de 3 anos, o 

equivalente a 66,66 %. Os tutores do curso de Graduação em Engenharia Civil 

têm experiência na docência superior que poderá ser comprovada por meio do 

currículo lattes e documentos comprobatórios. 

 

Os tutores são capacitados de promover ações que permitem a identificação das 

dificuldades dos alunos, bem como pode de forma ampla e clara ter uma 

linguagem de acordo com as características das turmas. É capaz ainda de 

apresentar por meio de exemplos o link entre a realidade vivenciada e as 

disciplinas que compõem a matriz curricular. São elaboradas ainda, atividades 

específicas para o atendimento aos alunos com dificuldades de aprendizagem, 

para isso, são realizadas diagnósticos com o objetivo de visualizar estes alunos. 

Os resultados apresentados em relação a estes diagnósticos serão tratados para 

que haja melhoria na prática do docente em sala de aula. O corpo docente tem 

liderança e desempenho reconhecido. 

 

4.4.6.5. Produção Científica, Cultura, Artística ou Tecnológica 

 

Os tutores do curso de graduação em Engenharia Civil da Estácio Brasília, são 27 

e 48,14 % dos referidos docentes possuem, no mínimo, 04 produções nos últimos 

3 anos. 

 

4.4.6.6. Interação entre Tutores 

 

Os tutores atuam na área do conhecimento, possibilitando um suporte ao nosso 

acadêmico referente às atividades e dúvidas. A Instituição Estácio, conta com 

recursos digitais de comunicação que reúnem distintas ferramentas voltadas à 

integração (que ocorre mediada por linguagem e procedimentos específicos do 
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ambiente virtual), bem como a mediação pedagógica junto aos discentes, 

fazendo existir a interação do aluno com os tutores online. 

 

5. INFRAESTRUTURA 

 

A Estácio Brasília está situada na Quadra CSG 09 Lotes no 11,12,15 e 16, Bairro: 

Taguatinga, CEP: 71.971.-540, Brasília - DF.  

 

A cidade satélite de Taguatinga foi escolhida para sediar a ESTÁCIO BRASÍLIA 

em virtude de apresentar um crescente desenvolvimento populacional e 

principalmente por atender na integra a nossa missão institucional, nos 

proporcionando a possibilidade de atender uma população, devido a diversos 

fatores sócio-econômico-cultural. Esta que está à margem de um ensino superior 

de qualidade capaz de transformá-los em cidadãos reflexivos e capazes de 

modificar positivamente o meio em que vivem. 

 

Desde a criação do Distrito Federal, sendo a cidade satélite pioneira, fundada em 

05 de junho de 1958, Taguatinga está localizada em um centro dinâmico do DF, 

fazendo divisa ao norte com as Regiões Administrativas do Plano Piloto e 

Brazlândia, ao sul, com a de Riacho Fundo, a leste com as do Guará e Núcleo 

Bandeirante e a oeste com as de Ceilândia e Samambaia, sendo que suas 

atividades produtivas interagem diretamente com as regiões citadas, bem como 

com outras que não fazem divisa com Taguatinga, tais como Recanto das Emas, 

Gama e Santa Maria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista Aérea da Localização do Centro Universitário Estácio de Brasília.  

Fonte: Google Earth. 

Nessa direção, estes componentes citados anteriormente justificam a inserção 

regional do Centro Universitário Estácio de Brasília. A IES trabalha para fortalecer 
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e ampliar a formação dos discentes, através da oferta da qualidade de seus 

cursos e programas, visando atender à necessidade do setor produtivo, bem 

como, estimular o pensamento crítico e novas oportunidades de carreiras na área 

acadêmico-científico. 

 

5.1 ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

As Instalações administrativas da IESST atendem às necessidades institucionais 

e foram projetadas para receber confortavelmente e com segurança os 

profissionais do corpo técnico-administrativo. São áreas climatizadas, com 

dimensões adequadas, internamente denominadas de setores de “retaguarda” 

(“Back office”) ou de atendimento, de acesso restrito a pessoas autorizadas e 

que permitem a perfeita execução da rotina de trabalho.  Embora um dos critérios 

de alocação dessas instalações seja a sinergia entre as áreas em que circulam 

documentos e informações, nem sempre é possível unificar essas áreas por 

limitação arquitetônica. 

 

As dimensões desses espaços somados totalizam aproximadamente 18.387,38m² 

no Campus Taguatinga. A área administrativa contempla: 

 

1. 01 Gabinete – Reitoria; 

2. 01 Sala de Gestores; 

3. 01 Regulatório; 

4. 01 Gabinete de Coordenação de EAD; 

5. 01 Sala de reunião equipada com capacidade para17 pessoas; 

6. 01 Recepção; 

7. 01 Sala de Retenção  

8. 01 Secretaria Acadêmica; 

9. 01 Sala de matrícula; 

10. 01 Sala de vestibular; 

11. 01 Sala de Coordenação de Pós-Graduação; 

12. 01 Gabinete de Recursos Humanos; 

 

A área administrativa concentra as atividades administrativas da Faculdade, e 

tem em seu organograma funcional vinculação direta com a Direção Geral. 
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5.2 SECRETARIA ACADÊMICA 

 

Ambiente climatizado, também em formato de sala de espera e guichês de 

atendimento. Este espaço conta com estações de autoatendimento e tem como 

cliente exclusivo o corpo discente que agenda as seções de atendimento, método 

aderido para melhor ordem e conforto do local. O espaço tem 72,15 m². A 

Secretaria atende aos requisitos de limpeza, iluminação, acústica, ventilação, 

segurança, acessibilidade e conservação. A secretaria conta ainda com 1 guichê 

dedicado para reservado para atender parte do corpo discente que aderiu ou 

pretende aderir ao FIES ou ao ProUni. 

 

5.3 SALA DOS PROFESSORES COLETIVA 

 

A Sala de Professores do Campus Taguatinga, com aproximadamente 82 m², 

atende às necessidades institucionais, sendo adequadas às atividades propostas 

e à acessibilidade. Segue o conceito de sala ampla onde os professores têm 

serviço de internet Wi-fi, computadores para uso livre para realizar pesquisas ou 

acessar o SIA (Sistema de Informações Acadêmicas). Com todo mobiliário 

necessário ao docente. Possui, ainda, mesas de reunião, bancada de 

computadores com acesso à internet e intranet (ambos wireless), telefone, TVs, 

armários individuais, geladeira, quadro de avisos, bateria sanitária masculina e 

feminina e copa e sofá para que o professor tenha conforto para ler um livro e 

espaço, até mesmo, para fazer uma breve comemoração dos aniversariantes do 

mês.  A Sala conta também com normas de uso consolidadas e 

institucionalizadas. 

 

Um dos objetivos deste ambiente é promover a integração interpessoal e as 

trocas de experiências que viabilizam indiretamente a multidisciplinaridade e 

parcerias em projetos e pesquisas. 

 

A Sala de Professores atende aos quesitos de limpeza, iluminação, acústica, 

ventilação, segurança, acessibilidade, conservação e infraestrutura de 

informática.  Apresenta rotina de manutenção adequada, garantindo sua limpeza 

e estado de conservação. 

 

5.4 ESPAÇO DE TRABALHO PARA DOCENTES EM TEMPO INTEGRAL 

 

A IES oferece, aos docentes em tempo Integral, espaços de trabalho ventilados, 

mobiliados, equipados com computadores e adequados aos aspectos de 

quantidade, dimensão, limpeza, iluminação, acústica, segurança, acessibilidade, 
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conservação e infraestrutura de informática, atendendo de maneira excelente à 

necessidade institucional do campus. 

 

A IES dispõe, atualmente, de 13 gabinetes com espaço médio de 5m2, para o 

trabalho dos professores em Tempo Integral e disponibilizam a estrutura 

necessária para estudo/trabalho e para o atendimento e orientação aos 

discentes. 

 

5.5 ESPAÇO DE TRABALHO PARA O COORDENADOR 

 

As salas de Coordenação de Curso são ambientes mais reservados para um 

atendimento mais personalizado. Contamos com 16 (dezesseis) Gabinetes para 

atendimento; onde o espaço médio para cada sala de coordenação de curso é de 

8m². Estas salas atendem aos requisitos de limpeza, iluminação, acústica, 

ventilação, segurança, acessibilidade e conservação. 

 

5.6 SALA DE AULA 

 

O prédio possui 81 (Oitenta e uma) salas. Todas possuem piso em porcelanato e 

iluminação fluorescente, com dimensões de 44,80 a 134,40m2, dotadas de 

poltronas universitárias estofadas, janelas basculantes e deslizantes, em vidro 

temperado, quadro branco e 4 (quatro) ventiladores de parede, algumas são 

equipadas com ar condicionado, som e data show com tela de projeção. 

 

5.7 SALA DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA) 

 

De acordo com os termos do artigo 11 da Lei nº 10.861/2004, a qual institui o 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), “toda instituição 

concernente ao nível educacional em pauta, pública ou privada, constituirá 

Comissão Permanente de Avaliação (CPA), com as atribuições de conduzir os 

processos de avaliação internos da instituição, bem como de sistematizar e 

prestar as informações solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep).” 

 

Obedecendo a estas premissas, os ambientes da CPA (Comissão Própria de 

Avaliação) da IES constituem-se em salas de reunião climatizadas que atendem 

a guarda de documentos e a realização do ciclo de reuniões dos membros 

representantes do corpo discente, docente, técnico-administrativo e sociedade 

civil organizada. 
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A área desse espaço é de 35m². A sala é mobiliada e equipada com computador 

e infraestrutura de rede e atende aos requisitos de limpeza, iluminação, acústica, 

ventilação, segurança, acessibilidade e conservação. 

 

5.8 SALA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE) 

 

A IES conta também com sala reservada para o trabalho e reuniões dos NDEs 

dos Cursos, com área aproximada de 18 m², equipada com computador, mesa 

de reunião, cadeiras, quadro branco. 

 

5.9 AUDITÓRIO 

 

O Auditório foi concebido com a finalidade de receber eventos acadêmicos das 

mais variadas modalidades, possui sistema de som, é climatizado e tem 

capacidade para 350 lugares. Estas dimensões garantem a segurança dos 

eventos. 

 

O Auditório está adequado em termos de dimensão, limpeza, iluminação, 

acústica, ventilação, segurança, acessibilidade e conservação. 

 

O mobiliário, os recursos audiovisuais e aparelhagem específica são apropriados, 

favorecendo a realização de eventos de qualidade, tornando possível o bom 

desenvolvimento das atividades. O auditório da Estácio Brasília apresenta rotina 

de manutenção adequada, garantindo sua limpeza e estado de conservação. 

 

5.10 ÁREA DE CONVIVÊNCIA E LANCHONETE 

 

Os espaços de convivência e alimentação da IESST atendem às necessidades 

institucionais e apresentam boas condições de limpeza e segurança, bem como 

acessibilidade. Os espaços contam com a dimensão necessária para a integração 

dos membros da comunidade acadêmica, de forma saudável e agradável. Os 

referidos espaços têm rotina de manutenção adequada, garantindo sua limpeza 

e estado de conservação.  

 

A IES conta com os seguintes espaços de convivência e de alimentação: 

 

O espaço físico destinado às lanchonetes no campus Taguatinga está localizado 

no pavimento térreo e possui os recursos necessários para garantir a qualidade 

dos serviços prestados, atualmente o aluno conta com 4 lanchonetes além de 36 

mesas com 4 lugares com capacidade para 144 pessoas sentadas, contam ainda 

com sistema de transmissão por data show para repasse de informações.  
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5.11 TÓPICOS IMPORTANTES DA INFRAESTRUTURA 

 

A infraestrutura ainda contém estacionamento para docentes e suporte 

administrativo. 

 

5.12 BIBLIOTECA 

 

Importante fonte de apoio técnico à formação acadêmica, a Biblioteca da 

ESTÁCIO BRASÍLIA funciona desde 2013. Atualmente conta com um acervo de 

51.155 livros e obras clássicas, registros de dicionários e conta também com 

trabalhos monográficos. 

 

Responsável pela prestação de serviços de informação à comunidade, a 

Instituição possui um aparato tecnológico sempre em evolução, objetivando à 

recuperação da informação em tempo hábil. 

 

As instalações da Biblioteca favorecem, aos seus usuários, a permanência e 

utilização dos serviços disponíveis. Todo o processo de empréstimo e consulta é 

realizada de forma rápida e eficiente graças aos recursos de informática 

disponíveis. 

 

Com uma iluminação adequada à leitura, sinalização eficiente, além de 

funcionários devidamente qualificados, a biblioteca oferece aos seus usuários 

toda a comodidade necessária para realização de seus estudos e pesquisas. 

 

Todas as estantes estão sinalizadas, classificadas por conteúdo. Toda a equipe 

de profissionais da biblioteca tem condições de esclarecer as dúvidas e auxiliar 

na busca de títulos requeridos pelos usuários. Os funcionários da biblioteca, ao 

serem admitidos, recebem uma série de instruções e orientações da Bibliotecária 

Chefe sobre os procedimentos internos do setor e sobre a presteza e qualidade 

do atendimento aos usuários. 

 

A forma de acesso ao acervo se dá por meio do sistema on-line via Internet ou 

por meio dos terminais próprios, nos quais as informações necessárias para 

localização das obras podem ser acessadas por meio de estratégias de buscas 

pelos itens: autor, título e assunto e mediante a anotação do número de 

chamada. Depois de localizada a obra desejada, o usuário, sendo ele aluno, 

professor ou funcionário da Instituição, pode solicitar seu empréstimo. O controle 

do acervo da Biblioteca é gerenciado pelo sistema de automação Pergamum. 
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Dentre os serviços oferecidos pela biblioteca, listam-se: 

 

1. Empréstimo domiciliar; 

2. Consulta local;  

3. Visitas orientadas;  

4. Catalogação na fonte;  

5. Consulta online;  

6. Capacitação de alunos;  

7. DSI. Comut;  

8. Periódicos online por curso; 

9. Pesquisa Bibliográfica - oferece acesso, pelo próprio usuário, à base de 

dados bibliográficas de periódicos nacionais e estrangeiros, com orientação da 

Biblioteca. 

10. Visitas Orientadas - A Biblioteca oferece o serviço de visita orientada que 

permite ao usuário conhecer a distribuição do espaço físico, os recursos que a 

Biblioteca oferece, bem como normas e procedimentos para sua utilização. A 

visita deve ser previamente agendada, por telefone, pessoalmente ou por meio 

de e-mail.  

 

Essas visitas são em especial para os calouros e devem ser agendadas pelos 

Coordenadores de cada curso. 

 

Além disso, com o intuito de colaborar com a normatização dos trabalhos de final 

de curso e auxiliar seus alunos, a Faculdade disponibiliza o serviço de elaboração 

de fichas catalográficas para seus trabalhos de conclusão de cursos de 

graduação, graduação tecnológica, ensino à distância e pós-graduação. 

 

5.12.1 Horário de Funcionamento 

 

O atendimento às solicitações e pesquisas dos usuários é realizado no horário de 

8h às 22h de segunda a sexta-feira e aos sábados de 08h às 14h. 

 

5.12.2 Equipe Técnica 

 

A equipe é coordenada pelas Bibliotecária Chefe – Hellen Gomes de Oliveira, CRB 

3212, no campus Taguatinga e Asa Sul que distribuem e coordena as atividades 

dos colaboradores, os profissionais se dividem entre as atividades técnicas e as 

administrativas, desde a organização das prateleiras, arrumando e ordenando as 

obras, até o atendimento ao público e aos processos administrativos de registros 

e controles, toda a equipe é capacitada para conhecer todas as tarefas do setor. 
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Com isso, evita-se eventuais ociosidades, e melhora a qualidade do serviço pela 

visão do cliente, que pode ser atendido por qualquer funcionário. 

 

NOME CARGO 
JORNADA DE 

TRABALHO 

Hellen Gomes de 

Oliveira 
Bibliotecária 44h 

Eleticia Ferreira 

Ribeiro 
Aux. Biblioteca 44h 

Maria Jaigorete 

bezerra 
Assist. Administrativo 30h 

Luiz Eduardo 

Amâncio 
Assist. Administrativo 44h 

 

5.12.3 Acesso 

 

A biblioteca possui um acervo composto de livros, monografias, teses, periódicos 

e CDs, nas várias áreas do conhecimento. Cada Biblioteca possui o acervo 

pertinente aos Cursos existentes no Campus onde está localizada. O Salão do 

acervo está, adequadamente, iluminado e sinalizado de acordo com a 

Classificação Decimal de Dewey (CDD), com indicações afixadas nas estantes, 

para facilitar a localização do material bibliográfico pelos usuários. 

 

Ao todo, A Biblioteca da IES no campus Taguatinga conta com acervo expressivo 

de 58.000 títulos, com o objetivo de coletar, sistematizar e disseminar 

informações para subsidiar as atividades de ensino, pesquisa e extensão da 

comunidade acadêmica, atendendo também ao público externo. A Biblioteca 

oferece programas específicos para atendimento de Portadores de Necessidades 

Educativas Especiais auditivas, visuais e físicas. O Sistema DOSVOX está instalado 

em computadores localizados na Biblioteca.   

 

A preocupação com a constante modernização dos títulos disponíveis é uma 

realidade entre os Coordenadores de Curso. É montada uma planilha de livros 

complementares e básicos e a compra se faz de acordo com a necessidade de 

cada curso e da Biblioteca, possibilitando assim que os alunos tenham maior 

disponibilidade de acesso aos livros exigidos ao estudo acadêmico. 

 

A disponibilidade de exemplares em quantidades suficientes também é uma 

atenção da Instituição com o corpo de alunos. Muitas vezes, um professor indica 

a leitura de um livro, um capítulo ou exercício. Dessa forma, a maioria dos alunos 

consegue, no mesmo período, praticar a atividade sem interromper o fluxo 

normal da disciplina. Atualmente, a IES conta com o acervo descrito nos quadros 

abaixo: 
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5.12.4 Acervo por área de conhecimento 

 

A Política para Aquisição e Atualização do acervo será revista semestralmente em 

conjunto com a coordenação do curso, e será observado o índice anual de 

crescimento de 6% indicado no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). A 

preservação do acervo será contemplada por meio da Política para Conservação 

e Preservação do Acervo. 

 

O Sistema Informatizado de Bibliotecas é o Pergamum que é responsável pela 

informatização do acervo e disponibiliza consulta e empréstimo domiciliar, 

reserva e renovação de livros de forma presencial e online. O Sistema contempla 

as principais funções da Biblioteca, funcionando de forma integrada com o 

Sistema de Informações Acadêmicas da Estácio (SIA), com o objetivo de facilitar 

os serviços oferecidos na Biblioteca. 

 

O Pergamum é um software que gerencia todos os serviços da biblioteca tais 

como: 

 

1. Controle de listas de sugestão, seleção, aquisição, reclamações e 

recebimento de material. 

2. Compatibilidade com o sistema de patrimônio da Instituição. 

3. Controle financeiro dos recursos orçamentários para aquisição de material 

bibliográfico. 

4. Controle de fornecedores por compra e doação. 

5. Mala direta para editoras e Instituições com as quais mantém intercâmbio 

de publicações. 

6. Emissão cartas cobrança, reclamações e agradecimento de doações. 

7. Controle de recebimento de livros, fascículos de periódicos e outros 

materiais. 

8. Controle de assinaturas de periódicos. 

9. Controle e registro de material bibliográfico para fins patrimoniais. 

10. Emissão de relatórios de entrada e recebimento de documentos por 

período; 

11. Emissão de relatórios de circulação e empréstimo, por período; 

12. Emissão de etiquetas (lombada, Código de barras, Aquisição, etc.). 

13. Contabilização de estatísticas, processamento técnico, atualização de listas 

de autoridades, por período. 

14. Controle e avaliação do inventário do acervo por meio de código de barras. 
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O acervo da Rede de Bibliotecas estará disponibilizado para os usuários no 

endereço <http://biblioteca.estacio.br>. O Sistema estará disponível aos alunos 

de Graduação, Graduação Tecnológica, Ensino a Distância, Pós-Graduação e, 

além de professores, funcionários e visitantes. Na interface da internet permite: 

 

1. Consulta ao catálogo: pesquisa por autor, título e assunto, pesquisa 

booleana, pesquisa por autoridades, material incorporado ao acervo, consulta às 

coleções de periódicos (Kardex). 

2. Cadastro de comentários e sugestões de aquisição. 

3. Consulta de material pendente, histórico de empréstimo, débitos, 

aquisições vinculadas à área de interesse (Disseminação Seletiva de Informação 

- DSI). 

4. Reserva. 

5. Renovação. 

6. Visualização de sumários digitalizados. 

7. Solicitação de compra de materiais (apenas para pessoas autorizadas), 

acompanhamento do processo de aquisição pelo solicitante. 

 

Os padrões de utilização das bibliotecas estão definidos nas “Normas de 

Atendimento da Biblioteca da Estácio Brasília ”. O atendimento às solicitações e 

pesquisas dos usuários é realizado durante o horário de funcionamento da 

Biblioteca. 

 

5.12.5 Biblioteca Virtual e Portal de Periódicos 

 

A Estácio Brasília permite acesso a BIBLIOTECA VIRTUAL, um projeto 

desenvolvido e mantido pelas editoras Pearson em parceria com as editoras 

Manole, Contexto, IBPEX, Casa do Psicólogo, Papirus, Ática, Scipione, EDUCE, 

Cia. das letras, Rideel, Jaypeebrothers e RPD livrary onde são disponibilizadas 

publicações de diversas áreas do conhecimento sejam elas nacionais ou 

internacionais, sempre com a edição mais recente, onde é possível ler 

integralmente diversos livros totalmente on-line. 

 

O usuário poderá folhear o livro como se estivesse com ele em suas mãos, poderá 

usar diversos recursos como zoom, avançar as páginas por meio de setas, fazer 

anotações em blocos de notas, riscar e realçar textos e rever sempre que 

precisar. 

 

Na biblioteca virtual existe um sistema de busca: por título, assunto, autor, ISBN 

e ainda os recursos de procura por meio de metabuscas capazes de pesquisar a 

palavra em todos os livros da Biblioteca assim como somente no livro que esteja 

http://biblioteca.estacio.br/
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sendo lido. As anotações poderão ser enviadas por e-mail ou compartilhadas por 

meio de facebook, twiter e linkedin. Poderá ainda definir a área de interesse e 

solicitar que sejam listados todos os títulos daquela respectiva área. 

 

Respeitando o que rege a Lei de Direitos autorais o usuário poderá imprimir até 

50% da obra ao custo de R$ 0,07 (Sete centavos) a folha. Para isso basta clicar 

no ícone comprar crédito de impressão e então o usuário é direcionado a um 

ambiente do comércio virtual da Editora Pearson. 

 

A biblioteca virtual está disponível por meio do campus virtual <www.estacio.br>. 

Os usuários que possuem tablet ou smartphone ainda possuem a oportunidade 

de baixar o aplicativo da Biblioteca Virtual e passar a utilizar de qualquer lugar 

com mais facilidade. 

 

Além disso, a Faculdade Estácio Brasília disponibiliza para seus usuários, em seu 

IP Institucional, diversas Bases de Dados, no Portal de periódico EBSCO (pelo 

portal do aluno) onde estão indexados uma infinidade de periódicos científicos 

de diversas áreas do conhecimento tanto em nível nacional como internacional. 

 

Nas bases de dados estão disponibilizados uma infinidade de artigos científicos 

das mais diversas áreas do conhecimento. Possuem uma plataforma de pesquisa 

básica e pesquisa avançada no qual permite ao usuário uma série de recursos 

onde pode refinar sua pesquisa definindo por abrangência de data, idioma, 

artigos revisados por pares e diversas outras opções de pesquisa. 

 

É possível personalizar uma pasta no sistema onde o usuário deposita toda a sua 

pesquisa e poderá consulta-la a qualquer momento. O usuário ainda pode criar 

um ALERTA e poderá receber todos os novos artigos do assunto que escolher, 

assim como enviar por e-mails para outras pessoas. As principais bases de dados 

vinculadas ao portal de periódicos EBSCO são: Academic Search Complete, 

Business Source Premier, Fonte Acadêmica, Medline Complete, Applied Science 

& Tecnologia Source, Hospitality&Tourism Complete e World Politics Review. 

 

1. O Academic Search Complete é a base de dados de texto completo 

multidiscplinar, mais valiosa do mundo e mais abrangente academicamente, 

com mais de 8.500 periódicos de texto completo, incluindo mais de 7.300 

periódicos revisados por especialistas. Além de texto completo, essa base de 

dados oferece resumos para mais de 12.500 periódicos e um total de mais de 

13.200 publicações, incluindo monografias, relatórios, documentos de 

conferências, etc. A base de dados apresenta conteúdo em PDF que remonta 

a 1887, com a maioria de títulos de texto completo em formato PDF nativo 
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(pesquisável). São fornecidas referências citadas pesquisáveis para mais de 

1.400 periódicos. 

2. A Business Source Premier é a base de dados de pesquisa de negócios mais 

utilizada do setor de pesquisa, fornecendo texto completo de mais de 2.300 

periódicos científicos e mais de 1.100 publicações analisadas por especialistas. 

Esta base de dados fornece texto completo que remonta a 1886 e referências 

citadas de pesquisa que remontam a 1998. A Business Source Premier supera 

seus concorrentes em termos de cobertura em texto completo em todas as 

disciplinas da área de negócios, incluindo marketing, administração, MIS, POM, 

contabilidade, finanças e economia. Esta base de dados é atualizada 

diariamente no EBSCOhost. 

3. A Fonte Acadêmica é uma coleção em rápida expansão de mais de 130 

periódicos acadêmicos do Brasil e de Portugal. Todas as principais áreas de 

assuntos são abordadas, com ênfase específica em agricultura, ciências 

biológicas, economia, história, direito, literatura, medicina, filosofia, psicologia, 

administração pública, religião e sociologia. É uma ferramenta indispensável 

de escopo excepcional, desenvolvida para tornar a pesquisa acadêmica 

prontamente acessível em formato PDF. A base de dados é atualizada 

semanalmente. 

 

4. O MEDLINE Complete oferece informações médicas reconhecidas sobre 

medicina, enfermagem, odontologia, veterinária, o sistema dessaúde, ciências 

pré-clínicas e muito mais. Utiliza a indexação MeSH (títulos de assuntos 

médicos) com árvore, hierarquia em árvore, subtítulos e recursos de expansão 

para pesquisar citações em mais de 5.400 revistas biomédicas especializadas 

atuais. É a fonte mais abrangente do mundo de texto completo para periódicos 

médicos, fornecendo texto completo para mais de 1.800 periódicos indexados 

no MEDLINE. Desses, mais de 1.700 têm indexação de capa a capa, e , desses 

900 não são encontrados em versão do Academic Search Health Source ou 

Biomedical Reference Collection. 

5. O Computers & Applied Sciences Complete oferece uma ampla cobertura de 

pesquisa e desenvolvimento nas ciências aplicadas e disciplinas 

computacionais, combinando bases de dados de alta qualidade a partir da 

EBSCO Publishing e do H.W. Wilson. Esse recurso principal oferece textos 

completos de quase 1.200 revistas especializadas, citações de milhões de 

artigos. O conteúdo de Applied Science & Technology Source deriva de 

numerosas fontes, incluindo revistas importantes comerciais, revistas 

profissionais e da sociedade técnica e anais de conferência. 

6. O Hospitality&Tourism Complete aborda a pesquisa acadêmica e novidades 

sobre o setor em relação à hospedagem e ao turismo. Esta coleção contém 

mais de 828.000 registros que remontam a 1965. Existem textos completos 
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de mais de 490 publicações, incluindo revistas especializadas, relatórios de 

países e empresas e livros. 

7. A World Politics Review é um recurso e publicação diária on-line para 

profissionais de política externa e leitores com um interesse sério em política 

internacional e assuntos estrangeiros. Seus artigos originais são escritos por 

uma rede de mais de 400 colaboradores de todo o mundo, incluindo 

especialistas no assunto de jornalismo, organizações de pesquisa, 

universidades, governo e outros. Esta base de dados tem atualmente milhares 

de artigos em seus arquivos e produz mais de 75.000 palavras de conteúdo 

original por mês. 

 

Os artigos estão disponibilizados em resumo, texto completo em PDF ou Html. O 

acesso ao Portal de Periódicos EBSCO está disponibilizado por meio do aluno-

online e também docente on-line no site do campus virtual: <www.estacio.br>. 

 

 

5.12.6 Acessibilidade 

 

A Biblioteca conta portas com dimensões que permitam a circulação de 

cadeirantes. Dispõe ainda de equipamentos próprios para que sejam usados por 

portadores de necessidades especiais em suas pesquisas: como teclado em 

braile, mouse adaptável, reglete para a transcrição em braile e ainda lupas para 

portadores de baixa visão. 

 

Desde 2003, de acordo com a Portaria nº 3.284, de 7 de novembro de 2003, do 

Ministério de Educação, a IES propicia acessibilidade aos seus usuários com 

necessidades educacionais especiais a diferentes fontes de informação, por meio 

de recursos diferenciados: 

 

1. Auditiva – Desenvolvido um material didático contendo conceito, 

legislação, alfabeto na Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS com exemplos de 

sinais e orientações para facilitar a leitura labial. 

2. Visual – Implantado em todas as Bibliotecas o Sistema DOSVOX que 

interage com o usuário por meio de síntese de voz, viabilizando, deste modo, o 

uso de computadores e criado uma apostila de utilização deste Sistema. Para o 

atendimento a pesquisas e leitura de textos, foi criado o Programa de Ledores 

Voluntários, onde alunos se oferecem para este atendimento em horários 

previamente agendados. 

3. Física – A Biblioteca da Estácio Brasília foi adequada com 

redimensionamento dos espaços internos para o deslocamento de cadeirantes. 
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5.13 LABORATÓRIOS 

 

5.13.1 Laboratórios de Informática 

 

A estrutura de laboratórios foi constituída para atender às necessidades de 

professores e alunos dos Cursos da Instituição, tendo em vista que os serviços 

informatizados atualmente são imprescindíveis em todas as profissões. O espaço 

físico dos laboratórios é suficiente para atender da melhor forma possível aos 

usuários, de acordo com a relação equipamentos versus número de alunos. 

 

Os laboratórios são dotados de climatização ambiental, cores apropriadas, 

iluminação e layout condizentes com as atividades pedagógicas que são 

desenvolvidas. Os laboratórios são montados com computadores ligados em rede 

com acesso à internet por meio de link dedicado e com softwares que atendem 

plenamente às atividades ali desenvolvidas pelos alunos e professores. 

 

As necessidades decorrentes da contínua modernização são levantadas pelos 

professores e prontamente atendidas. A Estácio Brasília dispõe de 10 laboratórios 

de informática, sendo 9 laboratórios para a formação geral que atendem as 

necessidades das disciplinas de informática, bem como para utilização, em 

horário extraclasse, pela comunidade acadêmica. Os laboratórios de informática 

são dotados em média com 35 computadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratórios de Informática 04 e 05, localizado no Bloco I da Unidade no térreo.. 

 

As demandas de uso dos laboratórios para os alunos de engenharia civil 

matriculados nas disciplinas de Desenho Técnico II, Lógica de Programação e 
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Computação Gráfica Aplicada a Engenharia. Porém, esses laboratórios também 

atendem as necessidades da avaliação da aprendizagem em 16 outras disciplinas 

do curso ofertadas na opção online (EAD). São elas: 

 

DISCIPLINAS NA OPÇÃO ONLINE 

LÍNGUA PORTUGUESA 

PLANEJAMENTO DE CARREIRA E SUCESSO 

PROFISSIONAL 

PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA APLICADA À 

ENGENHARIA 

METODOLOGIA CIENTÍFICA 

LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO I 

ÁLGEBRA LINEAR 

CÁLCULO NUMÉRICO 

TÓPICOS EM LIBRAS:SURDEZ E INCLUSÃO 

GESTÃO DE PROJETOS TECNOLÓGICOS 

GESTÃO E LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 

HISTÓRIA DOS POVOS INDÍGENAS E AFRO-

DESCENDENTES 

GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS 

CANTEIROS DE OBRAS 

SUSTENTABILIDADE NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

MOBILIDADE E SISTEMAS DE TRANSPORTES 

ADMINISTRAÇÃO DE NOVOS NEGÓCIOS 

QUÍMICA DOS MATERIAIS 

ENGENHARIA 

ENGENHARIA ECONÔMICA 

LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO 

INOVAÇÃO TECNOLOGICA 

ESTRUTURAS DE MADEIRA 

FILOSOFIA, ÉTICA E CIDADANIA 

GESTÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

5.13.2 Laboratórios Didáticos Especializados da IES 

 

Os laboratórios didáticos especializados constituem um recurso indispensável à 

implementação do PPC do curso, em atendimento aos marcos legais vigentes. 

 

A Estácio Brasília conta com uma infraestrutura laboratorial extensa pelo fato de 

ser uma IES que abriga cursos na graduação de engenharia, saúde, humanas e 

mais alguns outros cursos de caráter tecnológico. Este fato possibilita a aquisição, 

manutenção e compartilhamento de uma infraestrutura laboratorial amplamente 

suficiente em qualidade e quantidade para o funcionamento dos cursos. 
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As aulas práticas e teórico-práticas de disciplinas do curso de engenharia civil, 

como as demais áreas, são desenvolvidas em laboratórios didáticos, organizados 

e estruturados para atender a um padrão mantido pela Estácio em todas as suas 

unidades de ensino no país. 

 

Para isso o espaço e a infraestrutura são acompanhados periodicamente 

contando com o auxílio de instrumentos de controle que regulam o cumprimento 

desses requisitos colocado em rede e dos layouts de referência para os ambientes 

de laboratório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simulador Estácio com 11 (onze) áreas de informações sobre sala de aula, infraestrutura de 

biblioteca, bibliografia para os cursos, laboratórios, entre outros. 

 

Atualmente, estão disponíveis 42 laboratórios específicos que atendem os cursos 

da Estácio Brasília : Laboratórios de Informática (9), Laboratórios de Ativos de 

Rede (1), Laboratório de Práticas Dietéticas (1), Laboratório Consultório de 

Enfermagem (1), Laboratório de Química (1)   Laboratório Núcleo de Práticas 

Jurídicas (1), Laboratório de Matemática (1) , Laboratório Brinquedoteca (1) , 

Laboratório de Cinesioterapia (1), Laboratório de Semiologia e Semiotécnica (2), 

Laboratório de Eletrofototermoterapia (1), Laboratório Fisiologia do Exercício (1), 

Laboratório Estúdio Fotográfico (1), Laboratório de Microscopia (1), Laboratório 

de Anatomia humana cadavérica (1), Laboratório de Anatomia Sintética (1), 

Laboratório de Anatomia Animal (1) , Laboratório de Análise e Medidas em 

Psicologia - LAMP (1), Laboratório de  Ensino e Práticas de Experimentais  - LEPE 
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(1). Laboratório Tecnologia das Construções (1), Laboratório de Instalações 

Elétricas e Física III (1), Laboratório Representações Tridimensionais Oficina de 

Maquetes (1), Laboratório de Hidráulica (1), Laboratório de Física I e II (1), 

Laboratório Representação e Analise da Forma (1), Laboratório Habitação e 

Escritório Modelo (1), Laboratório Informática na Arquitetura (2), Laboratório 

Ateliê de Projetos (2), Laboratório Ateliê de Desenhos (1), Laboratório Conforto 

Ambiental (1). 

 

A política de funcionamento dos laboratórios específicos é pautada na utilização 

em horário integral dos Laboratórios pelos alunos. Dessa forma, os laboratórios 

específicos da Estácio Brasília ficam abertos durante o período das 8h às 22h de 

segunda a sexta-feira e aos sábados pela manhã, propiciando aos alunos realizar 

em experiências fora do horário das aulas. Para que isso seja possível, conta-se 

com o apoio de uma coordenação, de técnicos e de estagiários para os 

laboratórios didáticos específicos. 

 

5.13.3 Laboratório de Hidráulica 

 

Está organizado numa área de 64 m2 com capacidade para receber 24 alunos nas 

aulas práticas. O laboratório é provido de 5 (cinco) painéis compondo um KIT 

didático com suficiência para realizar as aulas experimentais definidas no plano 

de ensino. Além de quadro branco o ambiente dispõe de TV de 45 polegadas 

ligado por HDMI a um PC que por sua vez está conectado à rede internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratório de Hidráulica, localizado no Bloco II, sala 8, pavimento Subsolo. 
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Dentro do laboratório é possível observar equipamentos como Conjunto para 

hidráulica com sensores, software e interface – EQ310A, com os seguintes 

painéis: 

 

1. Conjunto para dinâmica dos líquidos com sensor e software; 

2. Painel Hidráulico I com sensor e software – hidrodinâmica – EQ 879A; 

3. Painel Hidráulico II com sensor e software – hidrodinâmica – EQ 879B; 

4. Painel Hidráulico III com sensor e software – hidrodinâmica – EQ 879C; 

5. Painel Hidráulico IV com sensor e software – hidrodinâmica - EQ 879D. 

6. Software para aquisição de dados e interface LAB 200 USB com software 

para aquisição de dados; 

7. Uma interface LAB 200 USB, com cabo USB 2.0, fonte de alimentação 

entrada 110/240V; 

8. Viscosímetros capilar, rotacional, de esfera e de orifício; 

9. Televisão Philco 45”. 

10. PC Pentium, Memória RAM 2GB, Monitor 17”. 

 

5.13.4 Laboratório Multiuso de Física e Eletricidade de Circuitos 

 

É o resultado de um esforço interno para sistematizar um conjunto de 

laboratórios formado pelos laboratórios de Física I, Física II e Física III, 

complementado por Eletricidade e Circuito em um mesmo ambiente com mais de 

116,6 m2, reformado para oferecer boas condições de iluminação, ventilação e 

espaços para guarda de equipamentos, bancadas didáticas e carteiras 

universitárias para o apoio teórico necessários às aulas experimentais.  Esse 

arranjo conta com uma sala auxiliar, a Sala 4 provida de uma infraestrutura com 

painel, baias, instalações elétricas especiais para atender às demandas da área 

de elétrica.  
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Laboratório Multiuso de Física e Eletricidade de Circuitos 

 

Alguns dos equipamentos disponíveis, dentre outros demais no laboratório, são: 

 

1. Equipamento de meteorologia/ Estação total 

2. Dilatômetro linear 

3. Anel de Gravesande 

4. Conjunto de ondulatória 

5. Trilho de ar linear 

6. Painéis de força com tripé 

7. Conjunto de queda livre com software 

8. Conjunto de queda livre com centelhador 

9. Conjunto mecânica Arete 

10. Conjunto de propagação de calor 

11. Escada de alumínio 

12. Conjunto de planos inclinados 

13. Conjunto de som (SUBWOOFER, AMPLIFICADOR, CAIXAS) 

14. Microscópio estéreo 

15. Tupia 

16. Liquidificador 

17. Fonte de alimentação regulável 

18. Balanças de precisão 

19. Calorímetro 

20. Insumos para robótica 

21. Gerador de funções 

22. Ferros de solda com suporte 

23. Decibelímetro 

24. Anemômetro digital 

25. Luxímetro digital 

26. Máquina de solda tipo inversora 

27. Barômetro 

28. Trena a laser 

29. KITS de ferramentas para robótica 

30. Chaves de precisão tipo torck 

31. Chaves de precisão tipo fenda 

32. Dinamômetros de 10 newton 
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5.13.5 Laboratório de Tecnologia da Construção 

 

O Laboratório de Tecnologia da Construção está montado numa área maior do 

que 100 m2 no subsolo do Bloco II, sala 02 para atender às disciplinas do curso 

de engenharia e da arquitetura. É um laboratório completo em instrumentos, 

equipamentos, normas técnicas e insumos para a realização das aulas práticas 

dos cursos, inclusive para atender as demandas do curso de topografia, haja vista 

que está provido de teodolito e estação total.  

 

 

Laboratório de Tecnologia da Construção 

 

O laboratório dispõe de: 

 

1. Balanças de precisão 

2. Balança manual 150 kg 

3. Dispensador de amostra 

4. Agitador 

5. Chapa aquecedora 

6. Estufa 

7. Dissecador 

8. Funil de vidro 

9. Pinças de metal 

10. Caixa de vidro de relógio 

11. Cronometro 

12. Recipientes metálicos 

13. Betoneira 

14. Travessas de metal para manipulação de concreto 

15. Recipientes metálicos para manipulação de concreto 

16. Rompedor de corpo de prova 

17. Pás 

18. Balança manual 1.610 kg 

19. Balança manual 311 g 

20. Aparelho peneirador de areia 
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21. Bombas de vácuo 

22. Agitador magnético 

 

5.13.6 Laboratório de Desenho Técnico e Ateliê de Projetos 

 

Ocupa duas salas do subsolo, Bloco II, salas 2 e 5, perfazendo 164 m2 providas 

de réguas paralelas, projetor multimídia e ventilação. A mobília é complementada 

com estante para guarda de modelos didáticos e trabalhos conclusos 

tridimensionais de alunos. O ambiente é compartilhado com disciplinas do curso 

de engenharia de produção e do curso de engenharia civil que necessitam dos 

mesmos recursos e espaços construídos. As salas comportam 40 alunos com 

mesas servidas de réguas paralelas e em Ateliê de Projetos dispõe de uma área 

de apoio para uso de laptop individual do aluno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratório de Desenho Técnico e Ateliê de projetos 

 

 

5.13.7 Laboratório de Química 
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O laboratório se define como o local construído com a finalidade de se realizar 

experimentos. Dada as especificidades da química em termos de riscos, insumos 

empregados, equipamentos e itens de segurança necessários, as normas de 

funcionamento, práticas de referência e procedimentos para o Laboratório de 

Química, estão organizadas em um Regulamento. A entrada no local sem o uso 

de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) é estritamente proibida, uma vez 

que tais instrumentos visem a segurança do indivíduo, que manipula os 

reagentes, dos alunos ao redor e do ambiente no qual se encontram.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratório de Química 

 

 

Os equipamentos comumente utilizados no laboratório são: 

 

1. Agitador magnético 

2. Balança analítica 

3. Balança semi-analítica 

4. Cadinho 

5. Bureta 

6. Bico de Bunsen 

7. Estufa 

8. Erlenmeyer 

9. Becker 

10. Balão volumétrico 
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11. Tubo de ensaio 

12. Tela de amianto 

13. Mufla 

 

Visando a proteção coletiva dos usuários, o laboratório possui equipamentos 

chamados de EPC (Equipamento de Proteção Coletiva) como: 

 

1. Capela de exaustão 

2. Chuveiro lava-olhos 

 

5.14 ACESSO DOS ALUNOS A EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

 

A Estácio Brasília dispõe de 13 laboratórios de informática para atendimento dos 

alunos, com 25 máquinas cada um. Estão disponíveis das 8h às 22h, de segunda 

a sexta-feira e aos sábados pela manhã. Todos os laboratórios atendem às 

exigências dos Padrões de Qualidade estabelecidos pelo MEC. Nos diversos 

laboratórios estão instaladas diferentes plataformas de sistemas operacionais 

onde todos os computadores estão interligados em redes (Intranets) e permitem 

acesso ilimitado à Internet (Link TIM 140MBP). 

 

Neles, o aluno poderá pesquisar rever aulas, praticar exercícios, editar trabalhos, 

além de consultar seu campus virtual. Entre os laboratórios de informática, um é 

exclusivo para os alunos efetuarem suas consultas com acesso permanente a 

Internet. Alguns laboratórios de informática atendem disciplinas específicas por 

meio de softwares para Computação Gráfica, Produção de Vídeos, Produção de 

Áudio, Desenvolvimento de WEB. A atualização tecnológica, a manutenção e a 

expansão de hardwares e softwares, acontecem conforme planejamento 

elaborado anualmente pela Instituição conforme a demanda das coordenações 

de curso. 
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ANEXOS 

 

Regulamento do Laboratório de Física e Eletricidade e Circuitos 

 

DA NATUREZA E FINALIDADE 

Art. 1º - O Laboratório multiuso de Física e Eletricidade e Circuitos do Centro 

Universitário Estácio Brasília é um espaço destinado às atividades práticas de 

natureza didático-pedagógica, onde se encontram materiais e equipamentos 

devidamente organizados, servindo de complemento acadêmicos favoráveis à 

melhoria do conhecimento. 

Art. 2º - O Laboratório tem por finalidade atender à comunidade acadêmica, 

permitindo aos seus usuários a prática de atividades relacionadas ao ensino, à 

pesquisa, à extensão, aos projetos sociais e ao desenvolvimento do 

conhecimento. 

Art. 3º - O Laboratório é de natureza instrumental, destinando-se ao 

desenvolvimento de atividades curriculares planejadas e devem atender às 

instruções específicas. 

DOS OBJETIVOS 

Art. 4º - O Laboratório de Física e Eletricidade e Circuitos possui como objetivos: 

I – Atender as necessidades dos cursos do Centro Universitário Estácio Brasília. 

II – Proporcionar suporte ao desenvolvimento acadêmico do usuário/aluno, como 

complemento às disciplinas dos cursos. 

III – Prover recursos e serviços com a finalidade de apoiar às atividades 

acadêmicas que necessitem do laboratório, oriundas dos cursos e demais setores 

do Centro Universitário. 

IV – Fornecer aos docentes para uso in loco equipamentos e materiais para as 

práticas e experimentos acadêmicos que lhes permitam aperfeiçoar as atividades 

do curso, proporcionando o desenvolvimento das habilidades e sedimentação dos 

conhecimentos. 

V – Fornecer aos docentes o devido apoio para as aulas.  

DAS COMPETÊNCIAS 

Art. 5º. As atividades laboratoriais devem desenvolver nos alunos, entre outras, 

as seguintes competências: 

I – Manipular materiais e equipamentos com correção e respeito às normas de 

segurança. 

II – Desenvolver senso de obediência às normas de segurança, normas gerais de 

proteção ambiental e pessoal. 

III – Contribuir no desenvolvimento das competências e habilidades previstas nos 

ementários das disciplinas que utilizam o laboratório em conformidade com os 

projetos pedagógicos dos cursos da do Centro Universitário Estácio Brasília.  

DOS PROFESSORES 
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Art. 6º - Competem aos docentes que ministram aulas e/ou treinamentos 

acadêmicos e administrativos com o uso do Laboratório de Física e Eletricidade e 

Circuitos: 

I – Ter conhecimento deste documento e aplicar as regras previstas para o 

desenvolvimento das atividades. 

II – Definir, encaminhar, orientar e acompanhar as atividades de ensino, pesquisa 

e extensão desenvolvidas no laboratório de Física e Eletricidade e Circuitos.  

III – Utilizar o laboratório para ministrar aulas ou promover outro evento se o 

mesmo estiver previamente alocado para sua disciplina.  

IV – Utilizar o Laboratório de Física e Eletricidade e Circuitos mediante 

agendamento prévio, com as seguintes providências: 

a) Reservar a aula prática com antecedência para os casos em que o laboratorista 

deva testar previamente equipamento, utensílios, instrumentos e os métodos; 

b) Informar, no formulário de reserva do laboratório, a necessidade de um 

operador para equipamentos específicos, quando for o caso; 

c) Reservar, com antecedência, os materiais de uso comum existentes em 

estoque; 

d) Solicitar com antecedência materiais que não fazem parte do acervo dos 

laboratórios; 

e) Comunicar e planejar experimentos não existentes com antecedência tal que 

possibilite a efetivação deles. 

V – No decorrer das aulas, o professor é responsável por todos os equipamentos 

existentes no laboratório devendo comunicar à coordenação do laboratório e de 

curso qualquer evento anormal que envolva materiais e equipamento do 

laboratório. Comunicar quaisquer irregularidades à Coordenação dos 

Laboratórios cientificando também a Coordenação do curso de Engenharia. 

VI – Zelar pelo bom uso dos recursos dos laboratórios, orientando seus alunos 

para que procedam a correta utilização dos equipamentos e materiais. 

VII – Acompanhar as atividades dos alunos no laboratório que estiver sob sua 

responsabilidade não podendo deixar os alunos sozinhos nas dependências do 

mesmo. 

VIII – Orientar o destino final para os resíduos produzidos durante a realização 

da aula prática, não permitindo a liberação de substâncias agressivas ao meio 

ambiente para locais inadequados, devendo encaminhá-los para catalogação e 

acondicionamento, de acordo com normas técnicas. 

IX – Utilizar e exigir dos usuários dos Laboratórios o uso de Equipamentos de 

Proteção Individual - EPls e de Equipamentos de Proteção Coletiva – EPCs, 

quando necessário. 

X – O professor responsável por um laboratório só poderá deixá-lo durante uma 

atividade, mediante a presença de um funcionário (auxiliar ou técnico) autorizado 

pela Coordenação do Laboratório. 
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XI – Fazer a solicitação formal a sua Coordenação de Curso dos programas e/ou 

recursos necessários para as suas disciplinas práticas no semestre anterior ao da 

sua utilização em decorrência do planejamento das atividades. 

Art. 7º - São responsabilidades do professor no momento do desenvolvimento 

das atividades no laboratório: 

i – Sensibilizar os alunos para o fato de alguns produtos, “sendo seguros”, 

poderem formar misturas perigosas com outros produtos. 

II – Colocar nos laboratórios os símbolos de aviso e de emergência, além de toda 

a informação útil para os alunos. 

III – Posicionar os alunos de forma segura e deslocar apenas um número de 

alunos suportado pelo laboratório. 

IV – Evidenciar aos alunos os locais do equipamento de emergência e os 

procedimentos em situações de emergência. 

V – Não permitir pastas, mochilas e livros de texto dos alunos nas bancadas de 

trabalho. 

VI – Quando necessário, fornecer aos alunos equipamentos de proteção 

individual adequado às operações que estão a realizar. 

DOS USUÁRIOS 

Art. 8º - São potenciais usuários do Laboratório: 

I - acadêmicos regularmente matriculados na Instituição. 

II - corpo docente e funcionários da Instituição. 

III - usuários da comunidade externa cadastrados em algum projeto da 

Instituição. 

Parágrafo único. Deixando de fazer parte do quadro funcional da Instituição, 

o professor é imediatamente descredenciado como usuário dos Laboratórios, 

cabendo ao Gestor solicitar da Divisão de Recursos Humanos a relação formal 

dos desligamentos. 

Art. 9º - São direitos dos usuários do laboratório: 

I – Receberem auxílio no laboratório sempre que estiverem com qualquer dúvida 

referente à utilização autorizada dos recursos disponíveis nos laboratórios. 

Art. 10 - Aos alunos cabem cumprir as seguintes regras: 

I – Só entrar no laboratório após autorização do professor. 

I – Zelar pelo patrimônio do Laboratório. 

II – Ater-se ao espaço designado a realização dos experimentos, não interferindo 

na integridade ou funcionamento de equipamentos ou instalações alheias aos 

interesses específicos. 

III – Utilizar os equipamentos de proteção individual - EPIs e coletiva - EPCs, 

quando necessário. 

IV – Nunca retirar materiais ou equipamentos do laboratório sem permissão. 

V – Antes de iniciar qualquer experiência, deve ter-se o cuidado de ler os roteiros 

e os protocolos experimentais e anotar todas as precauções a tomar. 
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VI – Evitar colocar dedos, canetas ou quaisquer outros utensílios na boca, 

principalmente se estiver em contato com as mesas de trabalho. 

VII – Não colocar substâncias agressivas ao meio ambiente junto à rede de 

esgotos em locais inadequados; 

VIII – Nunca provar ou cheirar diretamente soluções ou produtos. 

IX – Todas as lesões e feridas expostas devem estar devidamente protegidas. 

X – Não manusear equipamento elétrico com as mãos úmidas. 

XI – Lavar cuidadosamente as mãos ou as luvas depois de trabalhar com 

produtos. 

XII – Quando tiverem que deslocar ou examinar um equipamento elétrico, devem 

desligá-lo primeiro. 

XIII – Ser responsável pelos insumos e equipamentos que estiverem sendo 

utilizados. 

XIV – Utilizar todos os materiais para consumo do laboratório com ponderação 

evitando o desperdício ou o mau uso; 

XV – Ao ligar um equipamento elétrico a uma tomada, ter o cuidado de acionar 

o conector apenas pela parte recoberta por material isolador (normalmente 

plástico). 

XVI – Quando autorizado o uso de qualquer equipamento, verificar a 

compatibilidade e seleção correta da diferença de potencial compatível dom o 

aparelho e a disponibilizada pela rede elétrica, e ao término observar se o 

equipamento está desligado e desconectado da rede elétrica. 

XVII – Apresentar a autorização do professor da disciplina ao Coordenador dos 

Laboratórios, para realizar atividades práticas fora dos horários preestabelecidos. 

XVIII – Apresentar a autorização da Coordenação dos Laboratórios nos casos em 

que necessite realizar atividades além das que foram previstas em conjunto com 

o professor. 

XIX – Comunicar irregularidades ao professor, ao Coordenador dos Laboratórios, 

ao Funcionário Laboratorista ou ao Coordenador do Curso. 

Todos os acidentes devem ser imediatamente comunicados e objeto de relatório. 

XX – Respeitar as normas de segurança. 

XXI – Conhecer a localização de extintores, da caixa dos primeiros socorros 

e restante equipamento de proteção. 

XXII – Não obstruir os locais destinados à livre circulação. 

XXIII - No final do trabalho todos os equipamentos utilizados devem ser 

devidamente arrumados. 

XXIV – Responsabilizar-se pela limpeza e organização do material utilizado na 

atividade prática. 

Art. 11 - Aos usuários é proibido no Laboratório: 

I – Utilizar aparelhos sonoros; 

II – Fumar, ingerir, portar ou guardar alimentos no laboratório; 
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III – Usar, durante as atividades nos laboratórios, qualquer tipo de objetos, 

bolsas e similares em cima das bancadas; 

IV – Perturbar a ordem e o bom andamento dos trabalhos durante as aulas ou 

horários de uso geral; 

V – Utilizar qualquer aparelho sem a devida autorização; 

VI - Utilizar qualquer aparelho sem observar as instruções de uso; 

VII – Utilizar impropriamente soluções tóxicas, corrosivas ou outros que causem 

risco ao meio ou as pessoas que estejam nos Laboratórios; 

VIII – Danificar materiais ou equipamentos; 

IX – Remover qualquer tipo de equipamento. 

X – Alterar as configurações dos programas instalados nos computadores. 

XI – Desenvolver qualquer técnica ou prática de laboratório sem a devida 

autorização ou orientação do professor ou do Técnico em Laboratório 

XII – Utilizar o laboratório para atividades alheias ao ensino e à pesquisa. 

DAS NORMAS GERAIS DE SEGURANÇA  

Art. 12 - Ao realizar uma atividade no Laboratório de Física e Eletricidade e 

Circuitos, o acadêmico deve ter conhecimento dos procedimentos e dos materiais 

usuais para investigar e analisar um determinado fenômeno que é possível ser 

estudado na prática. É necessário conhecer os equipamentos e os procedimentos 

operacionais para obter sucesso na realização da experiência. 

Art. 13 - A utilização do laboratório deve seguir as Normas Regulamentadoras 

de Segurança e Saúde no Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, as quais 

estão disponíveis nos sites: 

I – http://www.mte.gov.br;  

II – 

http://www.mte.gov.br/Empregador/SegSau/Legislacao/Normas/conteudo/nr14

/default.asp; 

Art. 14 - Todo o experimento que envolver certo grau de periculosidade exigirá 

obrigatoriamente a utilização de equipamentos de segurança adequados 

(pulseira antiestática, luvas, óculos, máscaras, jalecos, etc.). 

Art. 15 - Deve-se ter conhecimento prévio da utilização e manuseio de 

equipamentos e ferramentas. 

Art. 16 - Utilizar sempre o equipamento de segurança adequado. Deve-se evitar 

trabalhar com roupas largas, fios, pulseiras ou outro tipo de adornos que 

coloquem em causa a segurança. Pessoas que tenham cabelos longos devem 

mantê-los presos enquanto estiverem no laboratório. 

Art. 17 - As aulas práticas deverão ter o acompanhamento contínuo do professor 

ou monitor ou laboratorista durante todo o seu desenvolvimento. Deverão ser 

seguidas as orientações do professor após a leitura e compreensão de todo o 

procedimento experimental. 

http://www.mte.gov.br/
http://www.mte.gov.br/Empregador/SegSau/Legislacao/Normas/conteudo/nr14/default.asp
http://www.mte.gov.br/Empregador/SegSau/Legislacao/Normas/conteudo/nr14/default.asp
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Art. 18 - Os estudantes deverão conhecer as regras de segurança, os 

procedimentos para a utilização de máquinas e ferramentas do laboratório e usar 

os materiais e equipamentos adequados. 

Art. 19 - Sempre que o estudante detectar quaisquer anomalias deverá avisar 

ao professor. Se o não fizer passará ele a ser o responsável. 

Art. 20 - Os estudantes serão responsabilizados por quaisquer comportamentos 

negligentes na utilização do material ou equipamento de que resultem danos ou 

acidentes. 

Art. 21 - As áreas de circulação e os espaços em torno de equipamentos devem 

ser dimensionados de forma que os operadores e os transportadores de insumos 

possam movimentar-se com segurança. 

Art. 22 - Os reparos, a limpeza, os ajustes e a inspeção somente podem ser 

executados com os equipamentos parados, salvo se o movimento for 

indispensável à sua realização. 

Art. 23 - Nas áreas de trabalho com máquinas e equipamentos devem 

permanecer apenas o operador e as pessoas autorizadas. 

 Art. 24 - Utilizar exclusivamente as tomadas elétricas para os fins a que se 

destinam. Certifique-se da tensão do aparelho antes de conectá-la à rede elétrica. 

Quando não estiverem em uso, os aparelhos devem permanecer desconectados. 

Art. 25 - Todo laboratório deve ter sempre a vista uma caixa de primeiros 

socorros. 

Art. 26 - Ao terminar as atividades experimentais deixar o ambiente de uso limpo 

e os recursos empregados em seus devidos lugares. 

Art. 27 - Não utilizar equipamentos em que não tenha sido treinado ou 

autorizado a utilizar. 

Art. 28 - Em caso de qualquer emergência os alunos deverão obedecer às 

orientações do professore e técnico responsável. Em caso de acidente grave, não 

remover a vítima. Chamar imediatamente a Brigada Local ou, quando for o caso, 

o Corpo de Bombeiros (193). 

DO FUNCIONAMENTO 

Art. 29 - O funcionamento do Laboratório de Física e Eletricidade e Circuitos 

ocorre de segundas  

a sextas-feiras, das 8h às 11h40h e de 14h00 às 22h, e aos sábados das 8h00 às 

12h00.  

Art. 30 - O laboratório poderá funcionar em horários diferentes dos previstos 

conforme necessidade solicitada previamente à Coordenação dos Laboratórios ou 

após a aprovação de projetos especiais ou de extensão. 

Parágrafo único. O Laboratório não funcionará nos dias em que não houver 

expediente no Centro Universitário. Podendo haver exceções conforme 

necessidade solicitada previamente à Coordenação dos Laboratórios e autorizado 

pela Direção Acadêmica. 
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Art. 31 - O laboratório de Física e Eletricidade e Circuitos contará com um 

funcionário para executar, organizar e orientar os usuários, estando subordinado 

à Coordenação dos Laboratórios. 

Parágrafo único. Ao laboratório poderá estar vinculado um ou mais monitores 

para auxiliar no atendimento das demandas de realização de experimentos, 

produção de roteiros, organização de manuais, manutenção e reparo, entre 

outros. 

Art. 32 - São atribuições do funcionário do laboratório de Física e Eletricidade e 

Circuitos: 

I – Zelar pelo funcionamento e pela organização do Laboratório de Física e 

Eletricidade e Circuitos; 

II– Responsabilizar-se pelo treinamento e orientação de bolsistas e monitores do 

Laboratório; 

III – Supervisionar e orientar o correto uso de equipamentos de segurança; 

IV – Zelar pela conservação e pelo uso adequado do patrimônio do Centro 

Universitário; 

V – Fiscalizar e controlar o uso de materiais de consumo; 

VI – Administrar as reservas de horário para aulas no Laboratórios de Física; 

VII – Efetuar testes prévios em experiências a serem desenvolvidas pelos 

estudantes, quando necessário; 

VIII – Acompanhar as atividades desenvolvidas por monitores e bolsistas de 

graduação;  

IX – Permitir a operação de equipamentos por estudantes somente após verificar 

a sua capacitação técnica para a operação. 

DAS RESERVAS PARA DISCIPLINAS PRÁTICAS  

Art. 33 - As reservas do laboratório para uso nas disciplinas práticas dos cursos 

da Instituição deverão ser efetuadas com antecedência, para adequação dos 

recursos existentes às necessidades de cada disciplina. 

Art. 34 - As reservas dos laboratórios ficam condicionadas à existência de 

disponibilidade e seguirão a ordem das solicitações. 

Art. 35 - As reservas devem ser feitas pelo funcionário responsável pelo 

laboratório indicando: 

I – Horário inicial e final da reserva. 

II – Nome completo de quem reservou. 

III – Curso, turno, turma e disciplina. 

IV – Equipamentos e materiais que pretende utilizar. 

Art. 36 - O usuário pode utilizar o Laboratório sem ter feito reserva, desde que 

não haja reserva para o momento e a infraestrutura e os recursos possam estar 

disponíveis. Nesse caso, devem ser registradas as informações acima antes do 

início das atividades.  

DO DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS E PENALIDADES 
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Art. 37 - O descumprimento ou inobservância de quaisquer regras ou políticas 

dos serviços, supramencionadas, são consideradas como faltas, podendo, sem 

prejuízo das ações disciplinares previstas no Regimento Interno do Centro 

Universitário, redundar na instauração de processo administrativo. 

Art. 38 – O Centro Universitário Estácio Brasília, objetivando cumprir as regras 

supramencionadas, reserva-se o direito de, periodicamente, verificar a correta 

utilização e emprego dos equipamentos e recursos. 

Art. 39 - Em caso de descumprimento de qualquer item destas normas, poderão 

ser aplicadas as penalidades: 

I – Advertência verbal. 

II – Advertência formal. 

III – Suspensão do acesso ao laboratório por tempo determinado de acordo com 

a gravidade da penalidade.  

Art. 40 - O desrespeito ao disposto acima estará sujeito às penalidades 

estabelecidas no regimento geral do Centro Universitário. 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 41 - O empréstimo ou a transferência de equipamentos e de materiais deve 

ser feito por meio de formulário específico, autorizado pela Coordenação do Curso 

de Engenharia. 

Art. 42 - Os casos não cobertos detalhadamente por este regulamento serão 

apreciados pela Direção Acadêmica, e, caso seja necessário, em instâncias 

superiores. 

Art. 43 - As Normas que regem o funcionamento do Laboratório de Física e 

Eletricidade e Circuitos podem sofrer alterações de acordo as necessidades da 

Instituição. As alterações nas normas só serão válidas mediante nova publicação. 

Art. 43 – O acervo do laboratório deve atender às condições padronizadas pela 

Universidade Estácio para a ministração da atividade prática em equipamentos, 

mobília especial, equipamentos e layout físico. 

Parágrafo único. Os equipamentos disponíveis devem estar registrados e 

documentados para os fins de patrimônio e movimentação interna e externa. 
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Regulamento – Laboratório Atelier de Desenho e Projetos 

 

DA NATUREZA E FINALIDADE 

Art. 1º. O Laboratório de Atelier de Desenho e Projetos é destinado às atividades 

de natureza didático-pedagógica, provido de recursos materiais, equipamentos e 

multimídia devidamente organizados, servindo de apoio e complemento aos 

acadêmicos que buscam informação e conhecimento.  

Art. 2º. Esse Laboratório tem por finalidade atender à comunidade acadêmica, 

permitindo aos seus usuários a prática de atividades relacionadas ao ensino, à 

pesquisa, à extensão, aos projetos sociais e ao desenvolvimento do 

conhecimento no âmbito das demandas dos cursos de arquitetura e urbanismo e 

das engenharias.  

Art. 3º. O Laboratório é de natureza instrumental, destinando ao 

desenvolvimento de atividades curriculares planejadas e devem atender às 

instruções específicas. 

DOS OBJETIVOS 

Art. 4º. O Laboratório de Atelier de Desenho e Projetos possui como objetivos: 

1. Atender às necessidades dos cursos de graduação da ESTÁCIO BRASÍLIA. 

2. Proporcionar suporte ao desenvolvimento acadêmico do usuário/aluno, 

como complemento às disciplinas dos cursos. 

3. Prover recursos e serviços com a finalidade de apoiar às atividades 

acadêmicas que necessitem do laboratório, oriundas dos cursos e demais 

setores do Centro Universitário. 

4. Fornecer aos docentes apoio, equipamentos e materiais para as práticas 

e experimentos acadêmicos que lhes permitam desenvolver as atividades 

planejadas do curso, proporcionando o desenvolvimento das capacidades 

dos seus alunos usuários. 

DAS COMPETÊNCIAS 

Art. 5º. As atividades laboratoriais devem desenvolver nos alunos, entre outras, 

as seguintes competências: 

1. Manipular com correção e respeito por normas de segurança materiais e 

equipamentos. 

2. Desenvolver o respeito pelo cumprimento de normas de segurança, 

normas gerais de proteção ambiental e pessoal. 

3. Desenvolver as competências e habilidades previstas nos ementários das 

disciplinas que utilizam o laboratório em conformidade com os projetos 

pedagógicos dos cursos da ESTÁCIO BRASÍLIA.  

DOS PROFESSORES 

Art. 6º. Competem aos docentes que ministram aulas e/ou treinamentos 

acadêmicos e de extensão com o uso do Laboratório de Atelier de Desenho e 

Projetos: 
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1. Ter conhecimento desse documento e aplicar as regras previstas para o 

desenvolvimento das atividades; 

2. Definir, encaminhar, orientar e acompanhar as atividades de ensino, 

pesquisa e extensão desenvolvidas no laboratório;  

3. Utilizar o laboratório para ministrar aulas ou promover outro evento se o 

mesmo estiver previamente alocado para sua disciplina; 

4. Utilizar o Laboratório de Atelier de Projetos mediante reserva antecipada 

por meio de formulário de reserva, com as seguintes providências: 

1. reservar a aula prática com uma semana de antecedência para os 

casos em que o funcionário dos laboratórios deva testar 

previamente os métodos; 

2. informar, no formulário de reserva de aula, a necessidade de um 

operador para equipamentos específicos; 

3. reservar, com antecedência mínima de 48 horas, os materiais de 

uso comum existentes no estoque; 

4. solicitar com uma semana de antecedência materiais que não 

fazem parte do acervo dos laboratórios; 

5. comunicar e planejar experimentos não existentes com 

antecedência tal que possibilite a efetivação deles. 

5. No decorrer das aulas, o professor é responsável por todos os 

equipamentos existentes no laboratório devendo comunicar à 

coordenação qualquer evento anormal que envolva materiais e 

equipamento do laboratório. Comunicar irregularidades à Coordenação 

dos Laboratórios cientificando também a Coordenação do Curso de 

Arquitetura e Urbanismo ou de Engenharia, quando for o caso; 

6. Zelar pelo bom uso dos recursos dos laboratórios, orientando seus alunos 

para que proceda a correta utilização dos equipamentos e materiais; 

7. Acompanhar as atividades dos alunos no laboratório que estiver sob sua 

responsabilidade não os deixando sozinhos nas dependências do 

laboratório; 

8. Orientar o destino final dos resíduos produzidos durante a realização da 

aula prática; 

9. O professor responsável por um laboratório só poderá deixá-lo durante 

uma atividade mediante a presença de um funcionário (auxiliar ou técnico) 

designado pela Coordenação dos Laboratórios; 

10. Fazer a solicitação formal à Coordenação de Curso, dos programas e/ou 

recursos necessários para as suas disciplinas práticas no semestre anterior 

ao da sua utilização em decorrência do planejamento das atividades e do 

trâmite do processo de aquisições; 

11. Cumprir e fazer cumprir este Regulamento. 

Art. 7º. São responsabilidades do professor no momento do desenvolvimento 

das atividades no laboratório: 
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1. Orientar os alunos para o uso de ferramentas e utensílios de forma segura 

para evitar acidentes e danos às pessoas. 

2. Colocar nos laboratórios os símbolos de aviso e de emergência, bem como 

as informações quanto ao uso de EPI’s, quando for o caso. 

3. Executar os planos de aula de forma segura e trabalhar apenas um 

número de alunos suportado pelo laboratório. 

4. Indicar aos alunos os locais do equipamento de emergência e os 

procedimentos em situações de emergência. 

5. Não permitir pastas, mochilas e livros de texto dos alunos nas mesas de 

trabalho. 

DOS USUÁRIOS 

Art. 8º. São usuários do Laboratório: 

1. Acadêmicos regularmente matriculados na Instituição; 

2. Corpo docente e funcionários da Instituição; 

3. Usuários da comunidade externa cadastrados em projeto de extensão da 

Instituição. 

Parágrafo único. Deixando de fazer parte do quadro funcional da Instituição, o 

professor é imediatamente descredenciado como usuário dos Laboratórios, 

cabendo ao Diretor Administrativo solicitar ao Departamento de Recursos 

Humanos a relação formal dos desligamentos. 

Art. 10. É direito dos usuários do laboratório: 

I – Receber auxílio no laboratório sempre que estiverem com dúvida referente à 

utilização dos recursos disponíveis. 

Art. 11. São deveres dos alunos: 

1. Só entrar no laboratório após autorização do professor. 

2. Zelar pelo patrimônio do Laboratório. 

3. Ater-se ao espaço designado a realização dos experimentos, não 

interferindo na integridade ou funcionamento de equipamentos ou 

instalações alheias aos interesses específicos. 

4. Nunca retirar materiais ou equipamentos do laboratório sem permissão. 

5. Antes de iniciar qualquer experiência, deve ter-se o cuidado de ler os 

roteiros e os protocolos experimentais e anotar todas as precauções a 

tomar. 

6. Evitar colocar dedos, canetas ou quaisquer outros utensílios na boca, 

principalmente se estiver em contato com as mesas de trabalho. 

7. Utilizar todos os materiais para consumo do laboratório com ponderação 

evitando o desperdício ou o mau uso; 

8. Quando autorizado o uso de qualquer equipamento, verificar a 

compatibilidade e seleção correta da tensão de alimentação do aparelho e 

a tensão da rede elétrica, e ao término observar se o equipamento está 

desligado e desconectado da rede elétrica; 
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9. Apresentar a autorização do professor da disciplina ao Coordenador dos 

Laboratórios, com toda a suficiência requerida para que o aluno possa 

realizar atividades práticas fora dos horários preestabelecidos; 

10. Apresentar a autorização da Coordenação dos Laboratórios nos casos em 

que necessite realizar atividades além das que foram previstas em 

conjunto com o professor; 

11. Comunicar irregularidades ao professor, ao Coordenador dos Laboratórios, 

ao funcionário dos Laboratórios ou ao Coordenador do curso; 

12. Todos os acidentes devem ser imediatamente comunicados e objeto de 

relatório. 

13. Respeitar as normas de segurança; 

14. Conhecer a localização de extintores, da caixa dos primeiros socorros e 

equipamento de proteção; 

15. Não obstruir os locais destinados à livre circulação; 

16. No final do trabalho todos os equipamentos utilizados devem ser 

devidamente arrumados; 

17. Responsabilizar-se pela limpeza e organização do material utilizado na 

atividade prática. 

Art. 12. Aos usuários, é proibido no Laboratório: 

1. Utilizar aparelhos sonoros; 

2. Fumar, ingerir, portar ou guardar alimentos no laboratório; 

3. Usar, durante as atividades nos laboratórios, qualquer tipo de objetos, 

bolsas e similares em cima das bancadas; 

4. Perturbar a ordem e o bom andamento dos trabalhos durante as aulas ou 

horários de uso geral; 

5. Utilizar qualquer aparelho sem a devida autorização; 

6. Utilizar qualquer aparelho sem observar as instruções de uso; 

7. Danificar materiais ou equipamentos; 

8. Remover qualquer tipo de equipamento; 

9. Alterar as configurações dos programas instalados nos computadores; 

10. Desenvolver qualquer técnica ou prática de laboratório sem a devida 

autorização ou orientação do professor ou do Técnico em Laboratório; 

11. Utilizar o laboratório para atividades alheias ao ensino e à pesquisa. 

DAS NORMAS GERAIS DE SEGURANÇA  

Art. 13. Ao realizar uma atividade no Laboratório de Atelier de Desenho e 

Projetos, o acadêmico deve ter conhecimento dos procedimentos e dos materiais 

usuais para desenvolver o seu aprendizado. É necessário conhecer os 

equipamentos e os procedimentos operacionais para obter sucesso na realização 

dos estudos. 

Art. 14. A utilização do laboratório deve seguir as Normas Regulamentadoras de 

Segurança e Saúde no Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, as quais 

estão disponíveis nos sites: http://www.mte.gov.br e 

http://www.mte.gov.br/
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http://www.mte.gov.br/Empregador/SegSau/Legislacao/Normas/ 

conteudo/nr14/default.asp;  

Art. 15. Deve-se ter conhecimento prévio da utilização e manuseio de 

equipamentos, instrumentos e utensílios. 

Art. 16. Utilizar sempre o equipamento de segurança adequado. Deve-se evitar 

trabalhar com roupas largas, fios, pulseiras ou outro tipo de adornos que 

coloquem em risco a segurança. Pessoas que tenham cabelos longos devem 

mantê-los presos enquanto estiverem no laboratório. 

Art. 18. As aulas práticas deverão ter o acompanhamento contínuo do professor 

ou monitor durante todo o seu desenvolvimento. Deverão ser seguidas as 

orientações dos professores após a leitura e compreensão de todo o 

procedimento experimental. 

Art. 19. Os alunos deverão conhecer as regras de segurança, os procedimentos 

para a utilização de máquinas, instrumentos e utensílios do laboratório e usar os 

materiais e equipamentos adequados. 

Art. 20. Sempre que o estudante detectar quaisquer anomalias deverá avisar ao 

professor.  

Art. 21. Os estudantes serão responsabilizados por quaisquer comportamentos 

negligentes na utilização do material ou equipamento de que resultem danos ou 

acidentes. 

Art. 22. As áreas de circulação e os espaços em torno de equipamentos devem 

ser dimensionados de forma que o material, os usuários e os transportadores 

possam movimentar-se com segurança. 

Art. 23. Os reparos, a limpeza, os ajustes e a inspeção somente podem ser 

executados com os equipamentos parados, salvo se o movimento for 

indispensável à sua realização. 

Art. 24. Utilizar exclusivamente as tomadas elétricas para os fins a que se 

destinam. Certifique-se da tensão do aparelho antes de conectá-la à rede elétrica. 

Quando não estiverem em uso, os aparelhos devem permanecer desconectados. 

Art. 25. Ao terminar as atividades experimentais, procure deixar os materiais 

limpos em seus devidos lugares. 

Art. 26. Não utilize equipamentos em que não tenha sido treinado ou autorizado 

a utilizar. 

Art. 27. Em caso de qualquer emergência os alunos deverão obedecer às 

orientações dos professores e técnicos responsáveis. Em caso de acidente grave, 

não remover a vítima. Chamar o corpo da Brigada interno e ligar para o Corpo 

de Bombeiros (193), quando for o caso. 

DO FUNCIONAMENTO 

Art. 28. O funcionamento do Laboratório de Atelier de Desenho e Projetos ocorre 

de segundas a sextas-feiras, das 8h às 12h e de 14h às 22h, e aos sábados das 

8h às 12h.  

http://www.mte.gov.br/Empregador/SegSau/Legislacao/Normas/%20conteudo/nr14/default.asp
http://www.mte.gov.br/Empregador/SegSau/Legislacao/Normas/%20conteudo/nr14/default.asp
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Art. 29. O laboratório poderá funcionar em horários diferentes dos previstos 

conforme necessidade solicitada previamente à Coordenação dos Laboratórios ou 

após a aprovação de projetos especiais ou de extensão. 

Parágrafo único. O Laboratório não funcionará nos dias em que não houver 

expediente no Centro Universitário Estácio Brasília. Podendo haver exceções 

conforme necessidade solicitada previamente à Coordenação dos Laboratórios e 

autorizado pela Direção. 

Art. 30. O laboratório poderá contar com o apoio de um laboratorista para 

executar atividades que requeiram conhecimentos de informática, organizar e 

orientar os usuários, estando subordinado à Coordenação dos Laboratórios. 

Art. 31. São atribuições do laboratorista: 

1. Zelar pelo funcionamento e pela organização do Laboratório Atelier de 

Desenho e Projetos; 

2. Orientar os bolsistas e monitores do Laboratório Atelier de Desenho e 

Projetos; 

3. Supervisionar e orientar o correto uso de equipamentos de segurança; 

4. Zelar pela conservação e pelo uso adequado do patrimônio da ESTÁCIO 

BRASÍLIA; 

5. Fiscalizar e controlar o uso dos insumos; 

6. Administrar as reservas de horário para aulas no Laboratório Atelier de 

Desenho e Projetos; 

7. Auxiliar na preparação prévia dos experimentos a serem desenvolvidas 

pelos alunos, quando necessário; 

8. Acompanhar as atividades desenvolvidas por estagiários e monitores de 

graduação; 

9. Permitir a operação de equipamentos por estudantes somente após 

verificar a sua capacitação técnica para a operação. 

DAS RESERVAS PARA DISCIPLINAS PRÁTICAS 

Art. 32. As reservas para uso do Laboratório Atelier de Desenho e Projetos nas 

disciplinas práticas dos cursos deverão ser efetuadas com antecedência de 48h, 

para adequação dos recursos existentes às necessidades de cada disciplina. 

Art. 33. As reservas dos laboratórios ficam condicionadas à existência de 

disponibilidade e seguirão a ordem das solicitações. 

Art. 34. As reservas devem ser feitas pelo funcionário responsável pelo 

laboratório indicando: 

1. Horário inicial e final da reserva. 

2. Nome completo de quem reservou. 

3. Curso, turno, turma e disciplina. 

4. Equipamentos e materiais que pretende utilizar. 

DO DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS E PENALIDADES 

Art. 35. O descumprimento ou inobservância de quaisquer regras ou políticas 

dos serviços, supramencionadas, são consideradas faltas graves, podendo, sem 
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prejuízo das ações disciplinares previstas no Regimento Interno da ESTÁCIO 

BRASÍLIA, redundar na instauração de processos administrativos. 

Art. 36. A ESTÁCIO BRASÍLIA, objetivando cumprir as regras supramencionadas, 

reserva-se o direito de, periodicamente, verificar a correta utilização e emprego 

dos equipamentos e recursos. 

Art. 37. Em caso de descumprimento de qualquer item destas normas, poderão 

ser aplicadas as penalidades: 

1. Advertência verbal; 

2. Advertência formal; 

3. Suspensão do acesso ao laboratório por tempo determinado de acordo 

com a gravidade da penalidade.  

Art. 38. O desrespeito ao disposto acima estará sujeito às penalidades 

estabelecidas no regimento interno da ESTÁCIO BRASÍLIA. 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 39. O empréstimo ou a transferência de equipamentos e de materiais deve 

ser feito por meio de formulário específico, autorizado pela Coordenação do Curso 

com a ciência da Coordenação dos Laboratórios. 

Art. 40. Os casos não cobertos detalhadamente por este regulamento serão 

apreciados pela Diretoria Acadêmica, e, caso seja necessário, em instâncias 

superiores. 

Art. 41. As Normas que regem o funcionamento do Laboratório de Atelier de 

Desenho e Projetos podem sofrer alterações de acordo as necessidades da 

Instituição. As alterações nas normas serão válidas, mediante nova publicação. 
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REGULAMENTO – LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA DA CONSTRUÇÃO 

 

DA NATUREZA E FINALIDADE 

Art. 1º - O Laboratório de Tecnologia da Construção do Centro Universitário 

Estácio Brasília é um espaço destinado às atividades práticas de natureza 

didático-pedagógica, onde se encontram materiais e equipamentos 

devidamente organizados, servindo de complemento acadêmicos favoráveis à 

melhoria do conhecimento. 

Art. 2º - Este Laboratório tem por finalidade atender à comunidade acadêmica, 

permitindo aos seus usuários a prática de atividades relacionadas ao ensino, à 

pesquisa, à extensão, aos projetos sociais e ao desenvolvimento do 

conhecimento. 

Art. 3º - O Laboratório é de natureza instrumental, destinando-se ao 

desenvolvimento de atividades curriculares planejadas e devem atender às 

instruções específicas. 

DOS OBJETIVOS 

Art. 4º - O Laboratório de Tecnologia das Construções possui como objetivos: 

I – Atender as necessidades dos cursos do Centro Universitário Estácio Brasília, 

em especial aos cursos de engenharia e de arquitetura e urbanismo. 

II – Proporcionar suporte ao desenvolvimento acadêmico do usuário/aluno, como 

complemento às disciplinas dos cursos. 

III – Prover recursos e serviços com a finalidade de apoiar às atividades 

acadêmicas que necessitem do laboratório, oriundas dos cursos e demais setores 

do Centro Universitário. 

IV – Fornecer aos docentes para uso in loco equipamentos e materiais para as 

práticas e experimentos acadêmicos que lhes permitam aperfeiçoar as atividades 

do curso, proporcionando o desenvolvimento das habilidades e sedimentação dos 

conhecimentos. 

V – Fornecer aos docentes o devido apoio para as aulas.  

DAS COMPETÊNCIAS 

Art. 5º. As atividades laboratoriais devem desenvolver nos alunos, entre outras, 

as seguintes competências: 

I – Manipular materiais e equipamentos com correção e respeito às normas de 

segurança. 

II – Desenvolver senso de obediência às normas de segurança, normas gerais de 

proteção ambiental e pessoal. 

III – Contribuir no desenvolvimento das competências e habilidades previstas nos 

ementários das disciplinas que utilizam o laboratório em conformidade com os 

projetos pedagógicos dos cursos da do Centro Universitário Estácio Brasília.  

DOS PROFESSORES 
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Art. 6º - Competem aos docentes que ministram aulas e/ou treinamentos 

acadêmicos e administrativos com o uso do Laboratório de Tecnologia da 

Construção: 

I – Ter conhecimento deste documento e aplicar as regras previstas para o 

desenvolvimento das atividades. 

II – Definir, encaminhar, orientar e acompanhar as atividades de ensino, pesquisa 

e extensão desenvolvidas no laboratório de Tecnologia da Construção.  

III – Utilizar o laboratório para ministrar aulas ou promover outro evento se o 

mesmo estiver previamente alocado para sua disciplina.  

IV – Utilizar o Laboratório de Tecnologia da Construção mediante agendamento 

prévio, com as seguintes providências: 

a) Reservar a aula prática com antecedência para os casos em que o laboratorista 

deva testar previamente equipamento, utensílios, instrumentos e os métodos; 

b) Informar, no formulário de reserva do laboratório, a necessidade de um 

operador para equipamentos específicos, quando for o caso; 

c) Reservar, com antecedência, os materiais de uso comum existentes em 

estoque; 

d) Solicitar com antecedência materiais que não fazem parte do acervo dos 

laboratórios; 

e) Comunicar e planejar experimentos não existentes com antecedência tal que 

possibilite a efetivação deles. 

V – No decorrer das aulas, o professor é responsável por todos os equipamentos 

existentes no laboratório devendo comunicar à coordenação do laboratório e de 

curso qualquer evento anormal que envolva materiais e equipamento do 

laboratório. Comunicar quaisquer irregularidades à Coordenação dos 

Laboratórios cientificando também a Coordenação do curso de Engenharia. 

VI – Zelar pelo bom uso dos recursos dos laboratórios, orientando seus alunos 

para que procedam a correta utilização dos equipamentos e materiais. 

VII – Acompanhar as atividades dos alunos no laboratório que estiver sob sua 

responsabilidade não podendo deixar os alunos sozinhos nas dependências do 

mesmo. 

VIII – Orientar o destino final para os resíduos produzidos durante a realização 

da aula prática, não permitindo a liberação de substâncias agressivas ao meio 

ambiente para locais inadequados, devendo encaminhá-los para catalogação e 

acondicionamento, de acordo com normas técnicas. 

IX – Utilizar e exigir dos usuários dos Laboratórios o uso de Equipamentos de 

Proteção Individual - EPls e de Equipamentos de Proteção Coletiva – EPCs, 

quando necessário. 

X – O professor responsável por um laboratório só poderá deixá-lo durante uma 

atividade, mediante a presença de um funcionário (auxiliar ou técnico) autorizado 

pela Coordenação do Laboratório. 
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XI – Fazer a solicitação formal a sua Coordenação de Curso dos programas e/ou 

recursos necessários para as suas disciplinas práticas no semestre anterior ao da 

sua utilização em decorrência do planejamento das atividades. 

Art. 7º - São responsabilidades do professor no momento do desenvolvimento 

das atividades no laboratório: 

i – Sensibilizar os alunos para o fato de alguns produtos, “sendo seguros”, 

poderem formar misturas perigosas com outros produtos. 

II – Colocar nos laboratórios os símbolos de aviso e de emergência, além de toda 

a informação útil para os alunos. 

III – Posicionar os alunos de forma segura e deslocar apenas um número de 

alunos suportado pelo laboratório. 

IV – Evidenciar aos alunos os locais do equipamento de emergência e os 

procedimentos em situações de emergência. 

V – Não permitir pastas, mochilas e livros de texto dos alunos nas bancadas de 

trabalho. 

VI – Quando necessário, fornecer aos alunos equipamentos de proteção 

individual adequado às operações que estão a realizar. 

DOS USUÁRIOS 

Art. 8º - São potenciais usuários do Laboratório: 

I - acadêmicos regularmente matriculados na Instituição. 

II - corpo docente e funcionários da Instituição. 

III - usuários da comunidade externa cadastrados em algum projeto da 

Instituição. 

Parágrafo único. Deixando de fazer parte do quadro funcional da Instituição, 

o professor é imediatamente descredenciado como usuário dos Laboratórios, 

cabendo ao Gestor solicitar da Divisão de Recursos Humanos a relação formal 

dos desligamentos. 

Art. 9º - São direitos dos usuários do laboratório: 

I – Receberem auxílio no laboratório sempre que estiverem com qualquer dúvida 

referente à utilização autorizada dos recursos disponíveis nos laboratórios. 

Art. 10 - Aos alunos cabem cumprir as seguintes regras: 

I – Só entrar no laboratório após autorização do professor. 

I – Zelar pelo patrimônio do Laboratório. 

II – Ater-se ao espaço designado a realização dos experimentos, não interferindo 

na integridade ou funcionamento de equipamentos ou instalações alheias aos 

interesses específicos. 

III – Utilizar os equipamentos de proteção individual - EPIs e coletiva - EPCs, 

quando necessário. 

IV – Nunca retirar materiais ou equipamentos do laboratório sem permissão. 

V – Antes de iniciar qualquer experiência, deve ter-se o cuidado de ler os roteiros 

e os protocolos experimentais e anotar todas as precauções a tomar. 
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VI – Evitar colocar dedos, canetas ou quaisquer outros utensílios na boca, 

principalmente se estiver em contato com as mesas de trabalho. 

VII – Não colocar substâncias agressivas ao meio ambiente junto à rede de 

esgotos em locais inadequados; 

VIII – Nunca provar ou cheirar diretamente soluções ou produtos. 

IX – Todas as lesões e feridas expostas devem estar devidamente protegidas. 

X – Não manusear equipamento elétrico com as mãos úmidas. 

XI – Lavar cuidadosamente as mãos ou as luvas depois de trabalhar com 

produtos. 

XII – Quando tiverem que deslocar ou examinar um equipamento elétrico, devem 

desligá-lo primeiro. 

XIII – Ser responsável pelos insumos e equipamentos que estiverem sendo 

utilizados. 

XIV – Utilizar todos os materiais para consumo do laboratório com ponderação 

evitando o desperdício ou o mau uso; 

XV – Ao ligar um equipamento elétrico a uma tomada, ter o cuidado de acionar 

o conector apenas pela parte recoberta por material isolador (normalmente 

plástico). 

XVI – Quando autorizado o uso de qualquer equipamento, verificar a 

compatibilidade e seleção correta da diferença de potencial compatível dom o 

aparelho e a disponibilizada pela rede elétrica, e ao término observar se o 

equipamento está desligado e desconectado da rede elétrica. 

XVII – Apresentar a autorização do professor da disciplina ao Coordenador dos 

Laboratórios, para realizar atividades práticas fora dos horários preestabelecidos. 

XVIII – Apresentar a autorização da Coordenação dos Laboratórios nos casos em 

que necessite realizar atividades além das que foram previstas em conjunto com 

o professor. 

XIX – Comunicar irregularidades ao professor, ao Coordenador dos Laboratórios, 

ao Funcionário Laboratorista ou ao Coordenador do Curso. 

Todos os acidentes devem ser imediatamente comunicados e objeto de relatório. 

XX – Respeitar as normas de segurança. 

XXI – Conhecer a localização de extintores, da caixa dos primeiros socorros e 

restante equipamento de proteção. 

XXII – Não obstruir os locais destinados à livre circulação. 

XXIII - No final do trabalho todos os equipamentos utilizados devem ser 

devidamente arrumados. 

XXIV – Responsabilizar-se pela limpeza e organização do material utilizado na 

atividade prática. 

Art. 11 - Aos usuários é proibido no Laboratório: 

I – Utilizar aparelhos sonoros; 

II – Fumar, ingerir, portar ou guardar alimentos no laboratório; 
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III – Usar, durante as atividades nos laboratórios, qualquer tipo de objetos, 

bolsas e similares em cima das bancadas; 

IV – Perturbar a ordem e o bom andamento dos trabalhos durante as aulas ou 

horários de uso geral; 

V – Utilizar qualquer aparelho sem a devida autorização; 

VI - Utilizar qualquer aparelho sem observar as instruções de uso; 

VII – Utilizar impropriamente soluções tóxicas, corrosivas ou outros que causem 

risco ao meio ou as pessoas que estejam nos Laboratórios; 

VIII – Danificar materiais ou equipamentos; 

IX – Remover qualquer tipo de equipamento. 

X – Alterar as configurações dos programas instalados nos computadores. 

XI – Desenvolver qualquer técnica ou prática de laboratório sem a devida 

autorização ou orientação do professor ou do Técnico em Laboratório 

XII – Utilizar o laboratório para atividades alheias ao ensino e à pesquisa. 

DAS NORMAS GERAIS DE SEGURANÇA  

Art. 12 - Ao realizar uma atividade no Laboratório de Tecnologia da Construção, 

o acadêmico deve ter conhecimento dos procedimentos e dos materiais usuais 

para investigar e analisar um determinado fenômeno que é possível ser estudado 

na prática. É necessário conhecer os equipamentos e os procedimentos 

operacionais para obter sucesso na realização da experiência. 

Art. 13 - A utilização do laboratório deve seguir as Normas Regulamentadoras 

de Segurança e Saúde no Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, as quais 

estão disponíveis nos sites: 

I – http://www.mte.gov.br;  

II – 

http://www.mte.gov.br/Empregador/SegSau/Legislacao/Normas/conteudo/nr14

/default.asp; 

Art. 14 - Todo o experimento que envolver certo grau de periculosidade exigirá 

obrigatoriamente a utilização de equipamentos de segurança adequados 

(pulseira antiestática, luvas, óculos, máscaras, jalecos, etc.). 

Art. 15 - Deve-se ter conhecimento prévio da utilização e manuseio de 

equipamentos e ferramentas. 

Art. 16 - Utilizar sempre o equipamento de segurança adequado. Deve-se evitar 

trabalhar com roupas largas, fios, pulseiras ou outro tipo de adornos que 

coloquem em causa a segurança. Pessoas que tenham cabelos longos devem 

mantê-los presos enquanto estiverem no laboratório. 

Art. 17 - As aulas práticas deverão ter o acompanhamento contínuo do professor 

ou monitor ou laboratorista durante todo o seu desenvolvimento. Deverão ser 

seguidas as orientações do professor após a leitura e compreensão de todo o 

procedimento experimental. 

http://www.mte.gov.br/
http://www.mte.gov.br/Empregador/SegSau/Legislacao/Normas/conteudo/nr14/default.asp
http://www.mte.gov.br/Empregador/SegSau/Legislacao/Normas/conteudo/nr14/default.asp
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Art. 18 - Os estudantes deverão conhecer as regras de segurança, os 

procedimentos para a utilização de máquinas e ferramentas do laboratório e usar 

os materiais e equipamentos adequados. 

Art. 19 - Sempre que o estudante detectar quaisquer anomalias deverá avisar 

ao professor. Se o não fizer passará ele a ser o responsável. 

Art. 20 - Os estudantes serão responsabilizados por quaisquer comportamentos 

negligentes na utilização do material ou equipamento de que resultem danos ou 

acidentes. 

Art. 21 - As áreas de circulação e os espaços em torno de equipamentos devem 

ser dimensionados de forma que os operadores e os transportadores de insumos 

possam movimentar-se com segurança. 

Art. 22 - Os reparos, a limpeza, os ajustes e a inspeção somente podem ser 

executados com os equipamentos parados, salvo se o movimento for 

indispensável à sua realização. 

Art. 23 - Nas áreas de trabalho com máquinas e equipamentos devem 

permanecer apenas o operador e as pessoas autorizadas. 

Art. 24 - Utilizar exclusivamente as tomadas elétricas para os fins a que se 

destinam. Certifique-se da tensão do aparelho antes de conectá-la à rede elétrica. 

Quando não estiverem em uso, os aparelhos devem permanecer desconectados. 

Art. 25 - Todo laboratório deve ter sempre a vista uma caixa de primeiros 

socorros. 

Art. 26 - Ao terminar as atividades experimentais deixar o ambiente de uso limpo 

e os recursos empregados em seus devidos lugares. 

Art. 27 - Não utilizar equipamentos em que não tenha sido treinado ou 

autorizado a utilizar. 

Art. 28 - Em caso de qualquer emergência os alunos deverão obedecer às 

orientações do professore e técnico responsável. Em caso de acidente grave, não 

remover a vítima. Chamar imediatamente a Brigada Local ou, quando for o caso, 

o Corpo de Bombeiros (193). 

DO FUNCIONAMENTO 

Art. 29 - O funcionamento do Laboratório de Tecnologia da Construção ocorre 

de segundas a sextas-feiras, das 8h às 11h40h e de 14h00 às 22h, e aos sábados 

das 8h00 às 12h00.  

Art. 30 - O laboratório poderá funcionar em horários diferentes dos previstos 

conforme necessidade solicitada previamente à Coordenação dos Laboratórios ou 

após a aprovação de projetos especiais ou de extensão. 

Parágrafo único. O Laboratório não funcionará nos dias em que não houver 

expediente no Centro Universitário. Podendo haver exceções conforme 

necessidade solicitada previamente à Coordenação dos Laboratórios e autorizado 

pela Direção Acadêmica. 
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Art. 31 - O laboratório de Tecnologia da Construção contará com um funcionário 

para executar, organizar e orientar os usuários, estando subordinado à 

Coordenação dos Laboratórios. 

Parágrafo único. Ao laboratório poderá estar vinculado um ou mais monitores 

para auxiliar no atendimento das demandas de realização de experimentos, 

produção de roteiros, organização de manuais, manutenção e reparo, entre 

outros. 

Art. 32 - São atribuições do funcionário do laboratório de Tecnologia da 

Construção: 

I – Zelar pelo funcionamento e pela organização do Laboratório de Tecnologia da 

Construção; 

II– Responsabilizar-se pelo treinamento e orientação de bolsistas e monitores do 

Laboratório; 

III – Supervisionar e orientar o correto uso de equipamentos de segurança; 

IV – Zelar pela conservação e pelo uso adequado do patrimônio do Centro 

Universitário; 

V – Fiscalizar e controlar o uso de materiais de consumo; 

VI – Administrar as reservas de horário para aulas no Laboratórios de Tecnologia 

da Construção; 

VII – Efetuar testes prévios em experiências a serem desenvolvidas pelos 

estudantes, quando necessário; 

VIII – Acompanhar as atividades desenvolvidas por monitores e bolsistas de 

graduação;  

IX – Permitir a operação de equipamentos por estudantes somente após verificar 

a sua capacitação técnica para a operação. 

DAS RESERVAS PARA DISCIPLINAS PRÁTICAS  

Art. 33 - As reservas do laboratório para uso nas disciplinas práticas dos cursos 

da Instituição deverão ser efetuadas com antecedência, para adequação dos 

recursos existentes às necessidades de cada disciplina. 

Art. 34 - As reservas dos laboratórios ficam condicionadas à existência de 

disponibilidade e seguirão a ordem das solicitações. 

Art. 35 - As reservas devem ser feitas pelo funcionário responsável pelo 

laboratório indicando: 

I – Horário inicial e final da reserva. 

II – Nome completo de quem reservou. 

III – Curso, turno, turma e disciplina. 

IV – Equipamentos e materiais que pretende utilizar. 

Art. 36 - O usuário pode utilizar o Laboratório sem ter feito reserva, desde que 

não haja reserva para o momento e a infraestrutura e os recursos possam estar 

disponíveis. Nesse caso, devem ser registradas as informações acima antes do 

início das atividades.  

DO DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS E PENALIDADES 
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Art. 37 - O descumprimento ou inobservância de quaisquer regras ou políticas 

dos serviços, supramencionadas, são consideradas como faltas, podendo, sem 

prejuízo das ações disciplinares previstas no Regimento Interno do Centro 

Universitário, redundar na instauração de processo administrativo. 

Art. 38 – O Centro Universitário Estácio Brasília, objetivando cumprir as regras 

supramencionadas, reserva-se o direito de, periodicamente, verificar a correta 

utilização e emprego dos equipamentos e recursos. 

 Art. 39 - Em caso de descumprimento de qualquer item destas normas, poderão 

ser aplicadas as penalidades: 

I – Advertência verbal. 

II – Advertência formal. 

III – Suspensão do acesso ao laboratório por tempo determinado de acordo com 

a gravidade da penalidade.  

Art. 40 - O desrespeito ao disposto acima estará sujeito às penalidades 

estabelecidas no regimento geral do Centro Universitário. 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 41 - O empréstimo ou a transferência de equipamentos e de materiais deve 

ser feito por meio de formulário específico, autorizado pela Coordenação do Curso 

de Engenharia. 

Art. 42 - Os casos não cobertos detalhadamente por este regulamento serão 

apreciados pela Direção Acadêmica, e, caso seja necessário, em instâncias 

superiores. 

Art. 43 - As Normas que regem o funcionamento do Laboratório de Tecnologia 

da Construção podem sofrer alterações de acordo as necessidades da Instituição. 

As alterações nas normas só serão válidas mediante nova publicação. 

Art. 43 – O acervo do laboratório deve atender às condições padronizadas pela 

Universidade Estácio para a ministração das atividades práticas em 

equipamentos, mobília especial, equipamentos e layout físico. 

Parágrafo único. Os equipamentos disponíveis devem estar registrados e 

documentados para os fins de patrimônio e movimentação interna e externa. 
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REGULAMENTO – LABORATÓRIO DE HIDRÁULICA 

 

DA NATUREZA E FINALIDADE 

Art. 1º - O Laboratório de Hidráulica do Centro Universitário Estácio Brasília é 

um espaço destinado às atividades práticas de natureza didático-pedagógica, 

onde se encontram materiais e equipamentos devidamente organizados, 

servindo de complemento acadêmicos favoráveis à melhoria do conhecimento. 

Art. 2º - O Laboratório tem por finalidade atender à comunidade acadêmica, 

permitindo aos seus usuários a prática de atividades relacionadas ao ensino, à 

pesquisa, à extensão, aos projetos sociais e ao desenvolvimento do 

conhecimento. 

Art. 3º - O Laboratório é de natureza instrumental, destinando-se ao 

desenvolvimento de atividades curriculares planejadas e devem atender às 

instruções específicas. 

DOS OBJETIVOS 

Art. 4º - O Laboratório de Hidráulica possui como objetivos: 

I – Atender as necessidades dos cursos do Centro Universitário Estácio Brasília. 

II – Proporcionar suporte ao desenvolvimento acadêmico do usuário/aluno, como 

complemento às disciplinas dos cursos. 

III – Prover recursos e serviços com a finalidade de apoiar às atividades 

acadêmicas que necessitem do laboratório, oriundas dos cursos e demais setores 

do Centro Universitário. 

IV – Fornecer aos docentes para uso in loco equipamentos e materiais para as 

práticas e experimentos acadêmicos que lhes permitam aperfeiçoar as atividades 

do curso, proporcionando o desenvolvimento das habilidades e sedimentação dos 

conhecimentos. 

V – Fornecer aos docentes o devido apoio para as aulas.  

DAS COMPETÊNCIAS 

Art. 5º. As atividades laboratoriais devem desenvolver nos alunos, entre outras, 

as seguintes competências: 

I – Manipular materiais e equipamentos com correção e respeito às normas de 

segurança. 

II – Desenvolver senso de obediência às normas de segurança, normas gerais de 

proteção ambiental e pessoal. 

III – Contribuir no desenvolvimento das competências e habilidades previstas nos 

ementários das disciplinas que utilizam o laboratório em conformidade com os 

projetos pedagógicos dos cursos da do Centro Universitário Estácio Brasília.  

DOS PROFESSORES 

Art. 6º - Competem aos docentes que ministram aulas e/ou treinamentos 

acadêmicos e administrativos com o uso do Laboratório de Hidráulica: 
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I – Ter conhecimento deste documento e aplicar as regras previstas para o 

desenvolvimento das atividades. 

II – Definir, encaminhar, orientar e acompanhar as atividades de ensino, pesquisa 

e extensão desenvolvidas no Laboratório de Hidráulica.  

III – Utilizar o laboratório para ministrar aulas ou promover outro evento se o 

mesmo estiver previamente alocado para sua disciplina.  

IV – Utilizar mediante agendamento prévio o Laboratório de Hidráulica com as 

seguintes providências: 

a) Reservar a aula prática com antecedência para os casos em que o laboratorista 

deva testar previamente equipamento, utensílios, instrumentos e os métodos; 

b) Informar, no formulário de reserva do laboratório, a necessidade de um 

operador para equipamentos específicos, quando for o caso; 

c) Reservar, com antecedência, os materiais de uso comum existentes em 

estoque; 

d) Solicitar com antecedência materiais que não fazem parte do acervo dos 

laboratórios; 

e) Comunicar e planejar experimentos não existentes com antecedência tal que 

possibilite a efetivação deles. 

V – No decorrer das aulas, o professor é responsável por todos os equipamentos 

existentes no laboratório devendo comunicar à coordenação do laboratório e de 

curso qualquer evento anormal que envolva materiais e equipamento do 

laboratório. Comunicar quaisquer irregularidades à Coordenação dos 

Laboratórios cientificando também a Coordenação do curso de Engenharia. 

VI – Zelar pelo bom uso dos recursos dos laboratórios, orientando seus alunos 

para que procedam a correta utilização dos equipamentos e materiais. 

VII – Acompanhar as atividades dos alunos no laboratório que estiver sob sua 

responsabilidade não podendo deixar os alunos sozinhos nas dependências do 

mesmo. 

VIII – Orientar o destino final para os resíduos produzidos durante a realização 

da aula prática, não permitindo a liberação de substâncias agressivas ao meio 

ambiente para locais inadequados, devendo encaminhá-los para catalogação e 

acondicionamento, de acordo com normas técnicas. 

IX – Utilizar e exigir dos usuários dos Laboratórios o uso de Equipamentos de 

Proteção Individual - EPls e de Equipamentos de Proteção Coletiva – EPCs, 

quando necessário. 

X – O professor responsável por um laboratório só poderá deixá-lo durante uma 

atividade, mediante a presença de um funcionário (auxiliar ou técnico) autorizado 

pela Coordenação do Laboratório. 

XI – Fazer a solicitação formal a sua Coordenação de Curso dos programas e/ou 

recursos necessários para as suas disciplinas práticas no semestre anterior ao da 

sua utilização em decorrência do planejamento das atividades. 
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Art. 7º - São responsabilidades do professor no momento do desenvolvimento 

das atividades no laboratório: 

i – Sensibilizar os alunos para o fato de alguns produtos, “sendo seguros”, 

poderem formar misturas perigosas com outros produtos. 

II – Colocar nos laboratórios os símbolos de aviso e de emergência, além de toda 

a informação útil para os alunos. 

III – Posicionar os alunos de forma segura e deslocar apenas um número de 

alunos suportado pelo laboratório. 

IV – Evidenciar aos alunos os locais do equipamento de emergência e os 

procedimentos em situações de emergência. 

V – Não permitir pastas, mochilas e livros de texto dos alunos nas bancadas de 

trabalho. 

VI – Quando necessário, fornecer aos alunos equipamentos de proteção 

individual adequado às operações que estão a realizar. 

DOS USUÁRIOS 

Art. 8º - São potenciais usuários do Laboratório: 

I - acadêmicos regularmente matriculados na Instituição. 

II - corpo docente e funcionários da Instituição. 

III - usuários da comunidade externa cadastrados em algum projeto da 

Instituição. 

Parágrafo único. Deixando de fazer parte do quadro funcional da Instituição, 

o professor é imediatamente descredenciado como usuário dos Laboratórios, 

cabendo ao Gestor solicitar da Divisão de Recursos Humanos a relação formal 

dos desligamentos. 

Art. 9º - São direitos dos usuários do laboratório: 

I – Receberem auxílio no laboratório sempre que estiverem com qualquer dúvida 

referente à utilização autorizada dos recursos disponíveis nos laboratórios. 

Art. 10 - Aos alunos cabem cumprir as seguintes regras: 

I – Só entrar no laboratório após autorização do professor. 

I – Zelar pelo patrimônio do Laboratório. 

II – Ater-se ao espaço designado a realização dos experimentos, não interferindo 

na integridade ou funcionamento de equipamentos ou instalações alheias aos 

interesses específicos. 

III – Utilizar os equipamentos de proteção individual - EPIs e coletiva - EPCs, 

quando necessário. 

IV – Nunca retirar materiais ou equipamentos do laboratório sem permissão. 

V – Antes de iniciar qualquer experiência, deve ter-se o cuidado de ler os roteiros 

e os protocolos experimentais e anotar todas as precauções a tomar. 

VI – Evitar colocar dedos, canetas ou quaisquer outros utensílios na boca, 

principalmente se estiver em contato com as mesas de trabalho. 

VII – Não colocar substâncias agressivas ao meio ambiente junto à rede de 

esgotos em locais inadequados; 
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VIII – Nunca provar ou cheirar diretamente soluções ou produtos. 

IX – Todas as lesões e feridas expostas devem estar devidamente protegidas. 

X – Não manusear equipamento elétrico com as mãos úmidas. 

XI – Lavar cuidadosamente as mãos ou as luvas depois de trabalhar com 

produtos. 

XII – Quando tiverem que deslocar ou examinar um equipamento elétrico, devem 

desligá-lo primeiro. 

XIII – Ser responsável pelos insumos e equipamentos que estiverem sendo 

utilizados. 

XIV – Utilizar todos os materiais para consumo do laboratório com ponderação 

evitando o desperdício ou o mau uso; 

XV – Ao ligar um equipamento elétrico a uma tomada, ter o cuidado de acionar 

o conector apenas pela parte recoberta por material isolador (normalmente 

plástico). 

XVI – Quando autorizado o uso de qualquer equipamento, verificar a 

compatibilidade e seleção correta da diferença de potencial compatível dom o 

aparelho e a disponibilizada pela rede elétrica, e ao término observar se o 

equipamento está desligado e desconectado da rede elétrica. 

XVII – Apresentar a autorização do professor da disciplina ao Coordenador dos 

Laboratórios, para realizar atividades práticas fora dos horários preestabelecidos. 

XVIII – Apresentar a autorização da Coordenação dos Laboratórios nos casos em 

que necessite realizar atividades além das que foram previstas em conjunto com 

o professor. 

XIX – Comunicar irregularidades ao professor, ao Coordenador dos Laboratórios, 

ao Funcionário Laboratorista ou ao Coordenador do Curso. 

Todos os acidentes devem ser imediatamente comunicados e objeto de relatório. 

XX – Respeitar as normas de segurança. 

XXI – Conhecer a localização de extintores, da caixa dos primeiros socorros e 

restante equipamento de proteção. 

XXII – Não obstruir os locais destinados à livre circulação. 

XXIII - No final do trabalho todos os equipamentos utilizados devem ser 

devidamente arrumados. 

XXIV – Responsabilizar-se pela limpeza e organização do material utilizado na 

atividade prática. 

Art. 11 - Aos usuários é proibido no Laboratório: 

I – Utilizar aparelhos sonoros; 

II – Fumar, ingerir, portar ou guardar alimentos no laboratório; 

III – Usar, durante as atividades nos laboratórios, qualquer tipo de objetos, 

bolsas e similares em cima das bancadas; 

IV – Perturbar a ordem e o bom andamento dos trabalhos durante as aulas ou 

horários de uso geral; 

V – Utilizar qualquer aparelho sem a devida autorização; 
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VI - Utilizar qualquer aparelho sem observar as instruções de uso; 

VII – Utilizar impropriamente soluções tóxicas, corrosivas ou outros que causem 

risco ao meio ou as pessoas que estejam nos Laboratórios; 

VIII – Danificar materiais ou equipamentos; 

IX – Remover qualquer tipo de equipamento. 

X – Alterar as configurações dos programas instalados nos computadores. 

XI – Desenvolver qualquer técnica ou prática de laboratório sem a devida 

autorização ou orientação do professor ou do Técnico em Laboratório 

XII – Utilizar o laboratório para atividades alheias ao ensino e à pesquisa. 

DAS NORMAS GERAIS DE SEGURANÇA  

Art. 12 - Ao realizar uma atividade no Laboratório de Hidráulica, o acadêmico 

deve ter conhecimento dos procedimentos e dos materiais usuais para investigar 

e analisar um determinado fenômeno que é possível ser estudado na prática. É 

necessário conhecer os equipamentos e os procedimentos operacionais para 

obter sucesso na realização da experiência. 

Art. 13 - A utilização do laboratório deve seguir as Normas Regulamentadoras 

de Segurança e Saúde no Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, as quais 

estão disponíveis nos sites: 

I – http://www.mte.gov.br;  

II – 

http://www.mte.gov.br/Empregador/SegSau/Legislacao/Normas/conteudo/nr14

/default.asp; 

Art. 14 - Todo o experimento que envolver certo grau de periculosidade exigirá 

obrigatoriamente a utilização de equipamentos de segurança adequados 

(pulseira antiestática, luvas, óculos, máscaras, jalecos, etc.). 

Art. 15 - Deve-se ter conhecimento prévio da utilização e manuseio de 

equipamentos e ferramentas. 

Art. 16 - Utilizar sempre o equipamento de segurança adequado. Deve-se evitar 

trabalhar com roupas largas, fios, pulseiras ou outro tipo de adornos que 

coloquem em causa a segurança. Pessoas que tenham cabelos longos devem 

mantê-los presos enquanto estiverem no laboratório. 

Art. 17 - As aulas práticas deverão ter o acompanhamento contínuo do professor 

ou monitor ou laboratorista durante todo o seu desenvolvimento. Deverão ser 

seguidas as orientações do professor após a leitura e compreensão de todo o 

procedimento experimental. 

Art. 18 - Os estudantes deverão conhecer as regras de segurança, os 

procedimentos para a utilização de máquinas e ferramentas do laboratório e usar 

os materiais e equipamentos adequados. 

Art. 19 - Sempre que o estudante detectar quaisquer anomalias deverá avisar 

ao professor. Se o não fizer passará ele a ser o responsável. 

http://www.mte.gov.br/
http://www.mte.gov.br/Empregador/SegSau/Legislacao/Normas/conteudo/nr14/default.asp
http://www.mte.gov.br/Empregador/SegSau/Legislacao/Normas/conteudo/nr14/default.asp
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Art. 20 - Os estudantes serão responsabilizados por quaisquer comportamentos 

negligentes na utilização do material ou equipamento de que resultem danos ou 

acidentes. 

Art. 21 - As áreas de circulação e os espaços em torno de equipamentos devem 

ser dimensionados de forma que os operadores e os transportadores de insumos 

possam movimentar-se com segurança. 

Art. 22 - Os reparos, a limpeza, os ajustes e a inspeção somente podem ser 

executados com os equipamentos parados, salvo se o movimento for 

indispensável à sua realização. 

Art. 23 - Nas áreas de trabalho com máquinas e equipamentos devem 

permanecer apenas o operador e as pessoas autorizadas. 

 Art. 24 - Utilizar exclusivamente as tomadas elétricas para os fins a que se 

destinam. Certifique-se da tensão do aparelho antes de conectá-la à rede elétrica. 

Quando não estiverem em uso, os aparelhos devem permanecer desconectados. 

Art. 25 - Todo laboratório deve ter sempre a vista uma caixa de primeiros 

socorros. 

Art. 26 - Ao terminar as atividades experimentais deixar o ambiente de uso limpo 

e os recursos empregados em seus devidos lugares. 

Art. 27 - Não utilizar equipamentos em que não tenha sido treinado ou 

autorizado a utilizar. 

Art. 28 - Em caso de qualquer emergência os alunos deverão obedecer às 

orientações do professore e técnico responsável. Em caso de acidente grave, não 

remover a vítima. Chamar imediatamente a Brigada Local ou, quando for o caso, 

o Corpo de Bombeiros (193). 

DO FUNCIONAMENTO 

Art. 29 - O funcionamento do Laboratório de Hidráulica ocorre de segundas  

a sextas-feiras, das 8h às 11h40h e de 14h00 às 22h30, e aos sábados das 8h00 

às 12h00.  

Art. 30 - O laboratório poderá funcionar em horários diferentes dos previstos 

conforme necessidade solicitada previamente à Coordenação dos Laboratórios ou 

após a aprovação de projetos especiais ou de extensão. 

Parágrafo único. O Laboratório não funcionará nos dias em que não houver 

expediente no Centro Universitário. Podendo haver exceções conforme 

necessidade solicitada previamente à Coordenação dos Laboratórios e autorizado 

pela Direção Acadêmica. 

Art. 31 - O laboratório de hidráulica contará com um funcionário para executar, 

organizar e orientar os usuários, estando subordinado à Coordenação dos 

Laboratórios. 

Parágrafo único. Ao laboratório poderá estar vinculado um ou mais monitores 

para auxiliar no atendimento das demandas de realização de experimentos, 

produção de roteiros, organização de manuais, manutenção e reparo, entre 

outros. 
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Art. 32 - São atribuições do funcionário do laboratório de hidráulica: 

I – Zelar pelo funcionamento e pela organização do Laboratório de Hidráulica; 

II– Responsabilizar-se pelo treinamento e orientação de bolsistas e monitores do 

Laboratório; 

III – Supervisionar e orientar o correto uso de equipamentos de segurança; 

IV – Zelar pela conservação e pelo uso adequado do patrimônio do Centro 

Universitário; 

V – Fiscalizar e controlar o uso de materiais de consumo; 

VI – Administrar as reservas de horário para aulas no Laboratórios de Hidráulica; 

VII – Efetuar testes prévios em experiências a serem desenvolvidas pelos 

estudantes, quando necessário; 

VIII – Acompanhar as atividades desenvolvidas por monitores e bolsistas de 

graduação;  

IX – Permitir a operação de equipamentos por estudantes somente após verificar 

a sua capacitação técnica para a operação. 

DAS RESERVAS PARA DISCIPLINAS PRÁTICAS  

Art. 33 - As reservas do laboratório para uso nas disciplinas práticas dos cursos 

da Instituição deverão ser efetuadas com antecedência, para adequação dos 

recursos existentes às necessidades de cada disciplina. 

Art. 34 - As reservas dos laboratórios ficam condicionadas à existência de 

disponibilidade e seguirão a ordem das solicitações. 

Art. 35 - As reservas devem ser feitas pelo funcionário responsável pelo 

laboratório indicando: 

I – Horário inicial e final da reserva. 

II – Nome completo de quem reservou. 

III – Curso, turno, turma e disciplina. 

IV – Equipamentos e materiais que pretende utilizar. 

Art. 36 - O usuário pode utilizar o Laboratório sem ter feito reserva, desde que 

não haja reserva para o momento e a infraestrutura e os recursos possam estar 

disponíveis. Nesse caso, devem ser registradas as informações acima antes do 

início das atividades.  

DO DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS E PENALIDADES 

Art. 37 - O descumprimento ou inobservância de quaisquer regras ou políticas 

dos serviços, supramencionadas, são consideradas como faltas, podendo, sem 

prejuízo das ações disciplinares previstas no Regimento Interno do Centro 

Universitário, redundar na instauração de processo administrativo. 

Art. 38 – O Centro Universitário Estácio Brasília, objetivando cumprir as regras 

supramencionadas, reserva-se o direito de, periodicamente, verificar a correta 

utilização e emprego dos equipamentos e recursos. 

 Art. 39 - Em caso de descumprimento de qualquer item destas normas, poderão 

ser aplicadas as penalidades: 

I – Advertência verbal. 
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II – Advertência formal. 

III – Suspensão do acesso ao laboratório por tempo determinado de acordo com 

a gravidade da penalidade.  

Art. 40 - O desrespeito ao disposto acima estará sujeito às penalidades 

estabelecidas no regimento geral do Centro Universitário. 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 41 - O empréstimo ou a transferência de equipamentos e de materiais deve 

ser feito por meio de formulário específico, autorizado pela Coordenação do Curso 

de Engenharia. 

Art. 42 - Os casos não cobertos detalhadamente por este regulamento serão 

apreciados pela Direção Acadêmica, e, caso seja necessário, em instâncias 

superiores. 

Art. 43 - As Normas que regem o funcionamento do Laboratório de Hidráulica 

podem sofrer alterações de acordo as necessidades da Instituição. As alterações 

nas normas só serão válidas mediante nova publicação. 

Art. 43 – O acervo do laboratório deve atender às condições padronizadas pela 

Universidade Estácio para a ministração das atividades práticas em 

equipamentos, mobília especial, equipamentos e layout físico. 

Parágrafo único. Os equipamentos disponíveis devem estar registrados e 

documentados para os fins de patrimônio e movimentação interna e externa. 
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REGULAMENTO – LABORATÓRIO DE QUÍMICA 

 

DA NATUREZA E FINALIDADE 

Art. 1º - O Laboratório de Química é um espaço destinado às atividades de 

natureza didático-pedagógica, onde se encontram materiais e equipamentos 

devidamente organizados, servindo de complemento aos acadêmicos na busca 

pela informação e pelo conhecimento. 

Art. 2º - O Laboratório tem por finalidade atender a comunidade acadêmica, 

permitindo aos seus usuários a prática de atividades relacionadas ao ensino, à 

pesquisa, à extensão, aos projetos sociais e ao desenvolvimento do 

conhecimento. 

Art. 3º - O Laboratório é de natureza instrumental, destinando-se ao 

desenvolvimento de atividades curriculares planejadas e devem atender às 

instruções específicas. 

DOS OBJETIVOS 

Art. 4º - O Laboratório de Química possui como objetivos: 

I – Atender as necessidades dos cursos do Centro Universitário Estácio Brasília. 

II – Proporcionar suporte ao desenvolvimento acadêmico do usuário/aluno, como 

complemento às disciplinas dos cursos. 

III – Prover recursos e serviços com a finalidade de apoiar às atividades 

acadêmicas que necessitem do laboratório, oriundas dos cursos e demais setores 

do Centro Universitário. 

IV – Fornecer aos docentes para uso in loco equipamentos e materiais para as 

práticas e experimentos acadêmicos que lhes permitam aperfeiçoar as atividades 

do curso, proporcionando o desenvolvimento das habilidades e sedimentação dos 

conhecimentos. 

V – Fornecer aos docentes o devido apoio para as aulas.  

DAS COMPETÊNCIAS 

Art. 5º. As atividades laboratoriais devem desenvolver nos alunos, entre outras, 

as seguintes competências: 

I – Manipular materiais e equipamentos com correção e respeito às normas de 

segurança. 

II – Desenvolver senso de obediência às normas de segurança, normas gerais de 

proteção ambiental e pessoal. 

III – Contribuir no desenvolvimento das competências e habilidades previstas nos 

ementários das disciplinas que utilizam o laboratório em conformidade com os 

projetos pedagógicos dos cursos da do Centro Universitário Estácio Brasília.  

DAS NORMAS GERAIS DE SEGURANÇA 

Art. 6º. Ao realizar qualquer atividade no Laboratório de Química, o acadêmico 

deve ter conhecimento do MANUAL, NORMAS E PROCEDIMENTOS antes de 

manipular os materiais, utensílios, equipamentos, produtos e reagentes usuais 
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para investigar e analisar um determinado fenômeno científico que é possível ser 

estudado na prática. É necessário conhecer os procedimentos operacionais para 

obter sucesso na realização da experiência.  

Art. 7º. Para a segurança dos acadêmicos e funcionários, devem ser observadas 

as seguintes normas de segurança de trabalho no Laboratório de Química: 

1. Todos os acadêmicos devem possuir vestimentas e acessórios compatíveis 

com as atividades que serão realizadas. 

2. Quando solicitado pelo Professor responsável, o aluno deverá trajar óculos 

de segurança bilateral, máscara contra gases, luvas de látex descartável 

e um jaleco branco de tecido não inflamável (uso obrigatório e de 

responsabilidade do aluno). Não será permitida a entrada de acadêmicos, 

funcionários e professores sem o uso adequado dos acessórios exigidos.  

3. Não será permitida a utilização de bermudas, saias ou calçados abertos e 

adereços (anéis, brincos e pulseiras com pingentes e argolas). Pessoas 

que tenham cabelos longos devem mantê-los presos enquanto estiverem 

no laboratório. 

4. Ao desenvolver atividades no Laboratório de Química é imprescindível o 

conhecimento prévio da localização dos acessórios de segurança. 

5. Utilização de outras indumentárias exigidas para os experimentos, após a 

devida orientação do professor responsável (pinças, protetor de cabelos, 

etc.). 

6. Cada bancada comportará um número máximo de acadêmicos, conforme 

orientação do professor da disciplina.  

7. Deverão ser seguidas as orientações dos professores após a leitura e 

compreensão de todo o procedimento experimental. 

8. Não utilizar material imperfeito ou defeituoso, principalmente de vidro 

quando tenha arestas cortantes. Após a verificação de qualquer material 

com defeito o responsável pelo laboratório deverá ser comunicado 

imediatamente.  

9. Não trabalhar com substâncias inflamáveis, principalmente gases e 

solventes orgânicos, próximos à chama. 

10. Não experimentar ou ingerir substâncias dentro do laboratório. 

11. Evitar a aspiração de gases e vapores mesmo sabendo não serem tóxicos.  

12. Ao terminar as atividades experimentais, procure deixar os materiais 

limpos em seus devidos lugares.  

13. Manipular com cuidado as torneiras de bico de gás para evitar 

vazamentos.  

14. Ter cuidado para não trocar as tampas dos frascos das substâncias 

utilizadas no trabalho, pois poderá ocorrer contaminação.  

15. Em caso de acidente, comunicar imediatamente o professor ou 

responsável pelo laboratório.  



Curso de Bacharelado em Engenharia Civil 

 

233 
 

16. Não deixar vidros, metais ou qualquer material em temperatura elevada 

em lugares que possam causar acidente.  

17. Evitar montagens de aparelhos utilizando como suporte: livros, lápis, caixa 

de fósforos, etc. Aparelhos com centros de gravidade elevados devem ser 

montados e operados com extrema precaução.  

18. Ao forçar tubos de vidro através de rolhas não usar nenhuma parte do 

corpo como suporte ou apoio. 

19. Antes de usar reagentes que não conheça, consulte a bibliografia 

adequada e informe-se sobre como manuseá-los e descartá-los.  

20. Não retorne reagentes aos frascos originais, mesmo que não tenham sido 

utilizados. 

21. Não utilize equipamentos em que não tenha sido treinado ou autorizado a 

utilizar. 

22. Certifique-se da tensão do aparelho antes de conectá-la à rede elétrica. 

Quando não estiverem em uso, os aparelhos devem permanecer 

desconectados.  

23. Use sempre luvas de isolamento térmico ao manipular material quente.  

Art. 8º. Em caso de qualquer emergência os alunos deverão obedecer às 

orientações dos professores e técnicos responsáveis. 

DOS PROFESSORES 

Art. 9º - Competem aos docentes que ministram aulas e/ou treinamentos 

acadêmicos e administrativos com o uso do Laboratório de Química: 

I – Ter conhecimento deste documento e aplicar as regras previstas para o 

desenvolvimento das atividades. 

II – Definir, encaminhar, orientar e acompanhar as atividades de ensino, pesquisa 

e extensão desenvolvidas no Laboratório de Química  

III – Utilizar o laboratório para ministrar aulas ou promover outro evento se o 

mesmo estiver previamente alocado para sua disciplina.  

IV – Utilizar o Laboratório de Química mediante agendamento prévio, com as 

seguintes providências: 

a) Reservar a aula prática com antecedência para os casos em que o laboratorista 

deva testar previamente equipamento, utensílios, instrumentos e os métodos; 

b) Informar, no formulário de reserva do laboratório, a necessidade de um 

operador para equipamentos específicos, quando for o caso; 

c) Reservar, com antecedência, os materiais de uso comum existentes em 

estoque; 

d) Solicitar com antecedência materiais que não fazem parte do acervo dos 

laboratórios; 

e) Comunicar e planejar experimentos não existentes com antecedência tal que 

possibilite a efetivação deles. 

V – No decorrer das aulas, o professor é responsável por todos os equipamentos 

existentes no laboratório devendo comunicar à coordenação do laboratório e de 
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curso qualquer evento anormal que envolva materiais e equipamento do 

laboratório. Comunicar qualquer irregularidade à Coordenação dos Laboratórios 

cientificando também a Coordenação do Curso de Engenharia. 

VI – Zelar pelo bom uso dos recursos dos laboratórios, orientando seus alunos 

para que procedam a correta utilização dos equipamentos e materiais. 

VII – Acompanhar as atividades dos alunos no laboratório que estiver sob sua 

responsabilidade não podendo deixar os alunos sozinhos nas dependências do 

mesmo. 

VIII – Orientar o destino final para os resíduos produzidos durante a realização 

da aula prática, não permitindo a liberação de substâncias agressivas ao meio 

ambiente para locais inadequados, devendo encaminhá-los para catalogação e 

acondicionamento, de acordo com normas técnicas. 

IX – Utilizar e exigir dos usuários dos Laboratórios o uso de Equipamentos de 

Proteção Individual - EPls e de Equipamentos de Proteção Coletiva – EPCs, 

quando necessário. 

X – O professor responsável por um laboratório só poderá deixá-lo durante uma 

atividade, mediante a presença de um funcionário (auxiliar ou técnico) autorizado 

pela Coordenação do Laboratório. 

XI – Fazer a solicitação formal a sua Coordenação de Curso dos programas e/ou 

recursos necessários para as suas disciplinas práticas no semestre anterior ao da 

sua utilização em decorrência do planejamento das atividades. 

Parágrafo único. Deixando de fazer parte do quadro funcional da Instituição, 

o professor é imediatamente descredenciado como usuário dos Laboratórios, 

cabendo ao Gestor solicitar da Divisão de Recursos Humanos a relação formal 

dos desligamentos. 

Art. 10 - São responsabilidades do professor no momento do desenvolvimento 

das atividades no laboratório: 

I – Sensibilizar os alunos para o fato de alguns produtos, “sendo seguros”, 

poderem formar misturas perigosas com outros produtos. 

II – Colocar nos laboratórios os símbolos de aviso e de emergência, além de toda 

a informação útil para os alunos. 

III – Posicionar os alunos de forma segura e deslocar apenas um número de 

alunos suportado pelo laboratório. 

IV – Evidenciar aos alunos os locais do equipamento de emergência e os 

procedimentos em situações de emergência. 

V – Não permitir pastas, mochilas e livros de texto dos alunos nas bancadas de 

trabalho. 

VI – Quando necessário, fornecer aos alunos equipamentos de proteção 

individual (EPI) adequado às operações que estão a realizar. 

DOS USUÁRIOS 

Art. 11 - São potenciais usuários do Laboratório: 

I - acadêmicos regularmente matriculados na Instituição. 
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II - corpo docente e funcionários da Instituição. 

III - usuários da comunidade externa cadastrados em projeto aprovado pelo 

Centro Universitário Estácio Brasília. 

Art. 12 - São direitos dos usuários do laboratório: 

I – Receberem auxílio no laboratório sempre que estiverem com dúvida referente 

à utilização autorizada dos recursos disponíveis nos laboratórios. 

Art. 13 - Aos alunos cabem cumprir as seguintes regras: 

I – Só entrar no laboratório munido de jaleco branco e após autorização do 

professor. 

II – Zelar pelo patrimônio do Laboratório. 

III – Respeitar as Normas de Segurança. 

IV – Ater-se ao espaço designado à realização dos experimentos, não interferindo 

na integridade ou funcionamento de equipamentos ou instalações alheias aos 

interesses específicos. 

V – Utilizar os equipamentos de proteção individual - EPIs e coletiva - EPCs, 

quando necessário. 

VI – Nunca retirar materiais ou equipamentos do laboratório sem permissão. 

VII – Antes de iniciar qualquer experiência, deve ter o cuidado de ler os roteiros 

e os protocolos experimentais e anotar todas as precauções a tomar. 

VIII – Evitar colocar dedos, canetas ou quaisquer outros utensílios na boca, 

principalmente se estiver em contato com as mesas de trabalho. 

IX – Não colocar ou descartar substâncias agressivas ao meio ambiente junto à 

rede de esgotos em locais inadequados; 

X – Nunca provar ou cheirar diretamente soluções ou produtos. 

XI - As pipetas Pasteur, tubos de ensaio e outros materiais de vidro contaminados 

devem ser colocados em banca própria. 

XII - Não utilizar luvas quando manusear canetas, fechos de porta, entre outros. 

XIII – Atar sempre os cabelos compridos e evitar contato de adornos com os 

materiais e equipamentos em uso. 

XIV – Todas as lesões e feridas expostas devem estar devidamente protegidas. 

XV – Não manusear equipamento elétrico com as mãos úmidas. 

XVI – Lavar cuidadosamente as mãos ou as luvas depois de trabalhar com 

produtos. 

XVII - Não obstruir os locais destinados à livre circulação. 

XVIII – Quando tiverem que deslocar ou examinar um equipamento elétrico, 

devem desligá-lo primeiro. 

XIX – Usar com responsabilidade os insumos e equipamentos que estiverem 

sendo utilizados. 

XX – Utilizar todos os materiais para consumo do laboratório com ponderação 

evitando o desperdício ou o mau uso; 
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XXI – Ao ligar um equipamento elétrico a uma tomada, ter o cuidado de acionar 

o conector apenas pela parte recoberta por material isolador (normalmente 

plástico). 

XXII – Quando autorizado o uso de qualquer equipamento, verificar a 

compatibilidade e seleção correta da diferença de potencial compatível dom o 

aparelho e a disponibilizada pela rede elétrica, e ao término observar se o 

equipamento está desligado e desconectado da rede elétrica. 

XXIII – Apresentar a autorização do professor da disciplina ao Coordenador dos 

Laboratórios, para realizar atividades práticas fora dos horários preestabelecidos. 

XXIV – Apresentar a autorização da Coordenação dos Laboratórios nos casos em 

que necessite realizar atividades além das que foram previstas em conjunto com 

o professor. 

XXV – Comunicar irregularidades ao professor, ao Coordenador dos Laboratórios, 

ao Funcionário Laboratorista ou ao Coordenador do Curso. Todos os acidentes 

devem ser imediatamente comunicados e objeto de relatório. 

XXVI – Conhecer a localização de extintores, da caixa dos primeiros socorros, 

localização da equipe de brigada e os telefones de chamada de emergência.  

XXVII - No final do trabalho todos os equipamentos utilizados devem ser 

devidamente arrumados. 

XXVIII - Verificar, no final do trabalho, se as torneiras de abastecimento de água 

e de gás se encontram fechadas e os aparelhos elétricos desligados. 

XXIX – Responsabilizar-se pela limpeza e organização do material utilizado na 

atividade prática. 

Art. 14 - Aos usuários é proibido no Laboratório: 

I – Utilizar aparelhos sonoros; 

II – Fumar, ingerir, portar ou guardar alimentos no laboratório; 

III – Usar, durante as atividades nos laboratórios, qualquer tipo de objetos, 

bolsas e similares em cima das bancadas; 

IV – Perturbar a ordem e o bom andamento dos trabalhos durante as aulas ou 

horários de uso geral; 

V – Utilizar qualquer aparelho sem a devida autorização; 

VI - Utilizar qualquer aparelho sem observar as instruções de uso; 

VII – Utilizar impropriamente soluções tóxicas, corrosivas ou outros que causem 

risco ao meio ou as pessoas que estejam nos Laboratórios; 

VIII – Danificar materiais ou equipamentos; 

IX – Remover qualquer tipo de equipamento sem autorização do professor. 

X – Alterar as configurações dos programas instalados nos computadores. 

XI – Desenvolver qualquer técnica ou prática de laboratório sem a devida 

autorização ou orientação do professor ou do Técnico em Laboratório 

XII – Utilizar o laboratório para atividades alheias ao ensino e à pesquisa. 

DAS NORMAS GERAIS DE SEGURANÇA  
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Art. 15 - Ao realizar uma atividade no Laboratório de Química, o acadêmico deve 

ter conhecimento dos procedimentos e dos materiais usuais para investigar e 

analisar um determinado fenômeno ou reação que é possível ser estudado na 

prática. É necessário conhecer os equipamentos e os procedimentos operacionais 

para obter sucesso na realização da experiência. 

Art. 16 - A utilização do laboratório deve seguir as Normas Regulamentadoras 

de Segurança e Saúde no Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, as quais 

estão disponíveis nos sites: 

I – http://www.mte.gov.br;  

II – 

http://www.mte.gov.br/Empregador/SegSau/Legislacao/Normas/conteudo/nr14

/default.asp; 

Art. 17 - Todo o experimento que envolver certo grau de periculosidade exigirá 

obrigatoriamente a utilização de equipamentos de segurança adequados 

(pulseira antiestática, luvas, óculos, máscaras, jalecos, entre outros). 

Art. 18 - Deve-se ter conhecimento prévio da utilização e manuseio de 

equipamentos e ferramentas. 

Art. 19 - As aulas práticas deverão ter o acompanhamento contínuo do professor 

ou monitor ou laboratorista durante todo o seu desenvolvimento. Deverão ser 

seguidas as orientações do professor após a leitura e compreensão de todo o 

procedimento experimental. 

Art. 20 - Os estudantes serão responsabilizados por quaisquer comportamentos 

negligentes na utilização do material ou equipamento de que resultem danos ou 

acidentes. 

Art. 21 - Os reparos, a limpeza, os ajustes e a inspeção somente podem ser 

executados com os equipamentos parados, salvo se o movimento for 

indispensável à sua realização. 

Art. 22 - Nas áreas de trabalho com máquinas e equipamentos devem 

permanecer apenas o operador e as pessoas autorizadas. 

 Art. 23 - Não utilizar equipamentos em que não tenha sido treinado ou 

autorizado a utilizar. 

Art. 24 - Em caso de qualquer emergência os alunos deverão obedecer às 

orientações do professore e técnico responsável. Em caso de acidente grave, não 

remover o(a) acidentado(a). Chamar imediatamente a Brigada Local ou, quando 

for o caso, o Corpo de Bombeiros (193). 

DO FUNCIONAMENTO 

Art. 25 – O horário de funcionamento do Laboratório será de 2a a 6a feiras, das 

8h00 às 11h40h e de 14h00 às 22h, e aos sábados das 8h00 às 12h00.  

Art. 26 - O laboratório poderá funcionar em horários diferentes dos previstos 

conforme necessidade solicitada previamente à Coordenação dos Laboratórios ou 

após a aprovação de projetos especiais ou de extensão. 

http://www.mte.gov.br/
http://www.mte.gov.br/Empregador/SegSau/Legislacao/Normas/conteudo/nr14/default.asp
http://www.mte.gov.br/Empregador/SegSau/Legislacao/Normas/conteudo/nr14/default.asp
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Parágrafo único. O Laboratório não funcionará nos dias em que não houver 

expediente no Centro Universitário. 

Art. 27 - O Laboratório de Química contará com um funcionário contratado para 

executar, organizar e orientar os usuários, estando subordinado à Coordenação 

dos Laboratórios. 

Parágrafo único. Ao laboratório poderá estar vinculado um ou mais monitores 

para auxiliar no atendimento das demandas de realização de experimentos, 

produção de roteiros, organização de manuais, manutenção e reparo, entre 

outros. 

Art. 28 - São atribuições do funcionário do Laboratório de Química: 

I – Zelar pelo funcionamento e pela organização do Laboratório de Química; 

II– Responsabilizar-se pelo treinamento e orientação de bolsistas e monitores do 

Laboratório; 

III – Supervisionar e orientar o correto uso de equipamentos de segurança; 

IV – Zelar pela conservação e pelo uso adequado do patrimônio do Centro 

Universitário; 

V – Fiscalizar e controlar o uso de materiais de consumo; 

VI – Administrar as reservas de horário para aulas no Laboratórios de Química; 

VII – Efetuar testes prévios em experiências a serem desenvolvidas pelos 

estudantes, quando necessário; 

VIII – Acompanhar as atividades desenvolvidas por monitores e bolsistas de 

graduação;  

IX – Permitir a operação de equipamentos por estudantes somente após verificar 

a sua capacitação técnica para a operação. 

DAS RESERVAS PARA DISCIPLINAS PRÁTICAS  

Art. 29 - A reserva do laboratório para uso nas disciplinas práticas dos cursos 

que usam o Laboratório de Química deverá ser efetuada com antecedência, para 

adequação dos recursos existentes às necessidades de cada disciplina. 

Art. 30 - A reserva do laboratório fica condicionada à existência de 

disponibilidade e seguirão a ordem das solicitações. 

Art. 31 - A reserva deve ser feita pelo funcionário responsável pelo laboratório 

indicando: 

I – Horário inicial e final da reserva. 

II – Nome completo de quem reservou. 

III – Curso, turno, turma e disciplina. 

IV – Equipamentos e materiais que pretende utilizar. 

DO DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS E PENALIDADES 

Art. 32 - O descumprimento ou inobservância de quaisquer regras ou políticas 

dos serviços, supramencionadas, são consideradas como faltas, podendo, sem 

prejuízo das ações disciplinares previstas no Regimento Interno do Centro 

Universitário, redundar na instauração de processo administrativo. 
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Art. 33 – O Centro Universitário Estácio Brasília, objetivando cumprir as regras 

supramencionadas, reserva-se o direito de, periodicamente, verificar a correta 

utilização e emprego dos equipamentos e recursos. 

 Art. 34 – Em caso de descumprimento de qualquer item destas normas, 

poderão ser aplicadas as penalidades: 

I – Advertência verbal. II – Advertência formal. III – Suspensão do acesso ao 

Laboratório de Química por tempo determinado de acordo com a gravidade da 

penalidade.  

Art. 35 - O desrespeito ao disposto acima estará sujeito às penalidades 

estabelecidas no regimento geral do Centro Universitário Estácio/Brasília. 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 36 - O empréstimo ou a transferência de equipamentos e de materiais deve 

ser feito por meio de formulário específico, autorizado pela Diretoria Acadêmica 

da Estácio/Brasília. 

Art. 37 - Os casos não cobertos detalhadamente por este regulamento serão 

apreciados pela Direção Acadêmica e, caso seja necessário, em instâncias 

superiores. 

Art. 38 - As Normas que regem o funcionamento do Laboratório de Química 

podem sofrer alterações de acordo as necessidades da Instituição. As alterações 

nas normas só serão válidas mediante nova publicação. 

Art. 39 – O acervo do laboratório deve atender às condições padronizadas pela 

Universidade Estácio para a ministração das atividades práticas em 

equipamentos, mobília especial, equipamentos e layout físico. 

Parágrafo único. Os equipamentos disponíveis devem estar registrados e 

documentados para os fins de patrimônio e movimentação interna e externa. 
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Regulamento de Estágio do Curso de Engenharia Civil 

 

O Estágio Curricular é uma atividade obrigatória do Curso de Graduação em 

Engenharia Civil. A duração mínima do Estágio será de 212 (duzentos e doze) 

horas efetivamente trabalhadas. 

 

Os Estágios Curriculares são supervisionados pelo Centro Universitário Estácio 

Brasília, Coordenadores de Estágio de cada Curso de Graduação, orientadores e 

regulamentados pelo Regulamento de Estágio do Curso de Engenharia Civil. O 

aluno deve ser acompanhado durante as atividades de estágio por um orientador 

da Centro Universitário Estácio Brasília e um supervisor externo e, ao final do 

estágio deve apresentar relatório detalhado das atividades desenvolvidas, bem 

como, encaminhar sua avaliação e uma declaração onde conste um sumário das 

atividades desenvolvidas e a carga horária. 

 

CAPÍTULO I - DOS OBJETIVOS 

 

Artigo 1º - O Estágio Curricular Supervisionado é uma atividade de importância 

primordial na complementação da formação do Engenheiro Civil, à medida que 

possibilita ao mesmo: 

 

a)  Adquirir atitude de trabalho sistematizado e desenvolver consciência de 

produtividade; 

b)  Exercitar seu senso crítico de observação e de criatividade; 

c)  Acelerar sua formação profissional, permitindo-lhe a aplicação prática de 

seus conhecimentos teóricos; 

d)  Sentir suas próprias deficiências e buscar seu auto aprimoramento; 

e)  Descobrir a utilidade dos conceitos e o valor das hipóteses com mais 

objetividade; 

f)  Familiarizar-se com sistemas e procedimentos usuais, além de permitir 

contatos com pessoas de níveis e escalões diferentes, adquirindo sensibilidade à 

hierarquia das pessoas, valores e motivos operacionais; 

g)  Atenuar o impacto da passagem da vida de estudante para a vida profissional 

e favorecer a melhor assimilação das matérias que estão sendo ministradas no 

curso. 

 

CAPÍTULO II - DAS ÁREAS DE ESTÁGIO 

 

Artigo 2º - O estágio curricular caracteriza-se pelo desenvolvimento de 

atividades de pesquisa, metodologia de trabalho, aplicação de técnicas e 

projetos, podendo ser realizado junto a Empresas ou Instituições que venham 
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oferecer vagas de estágio. O estágio obrigatório (212 horas) deverá ser realizado 

no semestre em que o aluno estiver matriculado na disciplina de estágio (na 

mesma Empresa/Instituição ou Empresas/Instituições distintas). As horas 

realizadas serão somadas e o orientador avaliará o estagiário no final do estágio. 

Para cada semana de trabalho o estagiário deverá apresentar um relatório. Dessa 

forma, o Estágio Curricular Supervisionado, é uma atividade inserida no processo 

de aprendizagem, com a finalidade de complementar a formação profissional dos 

alunos do Curso de Graduação em Engenharia Civil, visando o aprimoramento 

dos conhecimentos adquiridos durante o curso de graduação. 

 

Artigo 3º - Os estágios serão desenvolvidos em Instituições Públicas ou 

Privadas, ligadas ao campo da Engenharia Civil, no país ou no exterior. 

 

CAPÍTULO III - DO PERIODO 

 

Artigo 4º - O aluno para realizar o estágio obrigatório supervisionado deverá 

estar cursando a disciplina, e realizar as seguintes ações: 

 

I - Elaboração dos relatórios semanais de estágio: consiste na descrição das 

atividades que estão sendo realizadas, a ser elaborado em comum acordo entre 

Estagiário e seu supervisor externo.  

II - Elaboração de Relatório: Consiste na descrição detalhada de todas as 

atividades desenvolvidas durante o estágio. O relatório de estágio deverá ser 

elaborado, conforme o modelo de relatório de estágio e encaminhado, em 01 

(uma) via pelo aluno e seu respectivo orientador à Secretaria da ESTÁCIO. 

 

CAPÍTULO IV - DA ORIENTAÇÃO 

 

Artigo 5º - Os Orientadores de estágios deverão ser docentes ESTÁCIO 

BRASÍLIA. 

 

Parágrafo único: Serão atribuições dos Orientadores: 

I - Definir os locais e períodos dos estágios; 

II - Auxiliar na elaboração e acompanhamento da execução integral do Plano de 

Estágio; 

III - Orientar e encaminhar o relatório final das atividades do Estágio; 

 

Artigo 6º - No Estágio Curricular Obrigatório, cada estagiário deverá ter um 

Supervisor, com competência na área e atividade no local de estágio. 
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Parágrafo único: Serão atribuições do Supervisor: 

I - Monitorar o desenvolvimento do Plano de Estágio; 

II - Controlar a freqüência do aluno; 

III - Encaminhar à ESTÁCIO, o Formulário de Avaliação Final do Estagiário. 

 

CAPÍTULO V - DA AVALIAÇÃO 

 

Artigo 7º - Ao final do estágio, o estagiário deverá elaborar e entregar ao 

orientador o Relatório Final de Estágio, conforme modelo estabelecido pela 

ESTÁCIO (anexo 2). O orientador tem um prazo de entrega do relatório à 

Comissão de no máximo trinta dias após a data fixada no plano para o término 

do estágio, ressalvados os prazos finais de entrega de notas conforme Calendário 

Escolar, no caso de alunos que necessitem de nota na disciplina “Estágio 

Supervisionado” para conclusão do curso, e dos prazos fixados pelas entidades 

financiadoras. A avaliação final será feita pelo orientador, conforme o relatório 

final de estágio, preenchido pelo supervisor na empresa e enviado 

confidencialmente ao orientador. 

 

Parágrafo único: Será considerado aprovado o aluno que obtiver nota média 

de aproveitamento igual ou superior a 6 (seis) e no mínimo 75% de freqüência 

no estágio. 

 

CAPÍTULO VI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Artigo 8º - Todo o desenvolvimento do Estágio Curricular Obrigatório deverá 

estar em concordância com a as normas internas de estágio supervisionado da 

ESTÁCIO BRASÍLIA e com a legislação em vigor. 

 
Artigo 9º - Os casos omissos serão analisados pelo Colegiado do Curso de 
Engenharia Civil, respeitada a legislação vigente. 

 
Artigo 10º - Este regulamento entrará em vigor a partir da sua aprovação pela 
Congregação, revogando as disposições em contrário. 

 
 

Brasília, 20 de março de 2019. 
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ANEXO I 

 

RELATÓRIO PARCIAL DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

NOME: 

MATRÍCULA:  

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 

NOME: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

INÍCIO DO PERÍODO:          /        / 

FIM DO PERÍODO:          /          /  

 

ATIVIDADES REALIZADAS: 

 

DESCREVA AS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO: 
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REGISTRO: COLOQUE A SEGUIR OS REGISTROS DE SUAS ATIVIDADES 

(FOTOS, GRÁFICOS, PROJETOS, RELATÓRIOS OU TABELAS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDENADOR DE ESTÁGIO DE ENGENHARIA CIVIL 

 NOME: 

CONSELHO REGIONAL:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDENADOR DE ESTÁGIO NA EMPRESA: 

NOME: 

CONSELHO REGIONAL: 
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ANEXO 2 

CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE BRASÍLIA 

CURSO DE ENGENHARIA CIVIL 

 

 

 

 

 

 

 

NOME COMPLETO ALUNO 

 

 

 

RELATÓRIO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO  

N° SEMESTRE 

 

 

 

 

 

 

BRASÍLIA 

2019 
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NOME COMPLETO ALUNO 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO  

 

 

 

 

 

Relatório de Estágio apresentado ao Centro 

Universitário Estácio de Brasília – Estácio Brasília como 

requisito obrigatório para cumprimento da disciplina 

Estágio Supervisionado.  

 

Orientador do Estágio:  

 

 

 

 

 

 

BRASÍLIA 

2019 
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NOME COMPLETO ALUNO 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO DO RELATÓRIO 

 

Centro Universitário Estácio Brasília 

 Curso de Engenharia Civil  

 

Avaliação do Relatório de Estágio Supervisionado realizado pelo/a aluno/a 

________________________________________________________________

______ no _______________semestre, foi realizado na área 

_____________________________ no período de ___/___/_____ a 

___/___/_____.  

 

Parecer do Supervisor na Empresa:  

Considero satisfatório o cumprimento do estágio supervisionado que o(a) 

estagiário(a) ______________________________ realizou em nossa empresa. 

Brasília, ___ de ___________ de 2019. 

 

 

Assinatura/carimbo do Supervisor 

Parecer do Orientador de Estágio:  

Certifico que o(a) aluno(a) ________________________________ cumpriu as 

_____ horas de estágio supervisionado obrigatório tendo obtido menção de 

aprovação com base em relatório de estágio supervisionado. 

Brasília, ___ de ___________ de 2019. 

 

Assinatura do Orientador 
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1. APRESENTAÇÃO 

 

O presente relatório refere-se às atividades desenvolvidas durante o Estágio 

Curricular Supervisionado realizado no (a) nome da empresa onde o aluno 

estagiou, localizado na cidade de _______________. 

 

O estágio obrigatório foi realizado no período de ________________. Sob a 

supervisão de nome do profissional da empresa que orientou o aluno, função ou 

cargo da pessoa da empresa que orientou o auno, efetuaram-se diversas 

atividades, as quais estão descritas no decorrer deste trabalho. 

 

O Curso de especificar o nome do curso de graduação do estagiário desenvolve 

no profissional o conhecimento necessário no dia a dia de uma empresa, e o 

estágio é a melhor maneira de colocar em prática boa parte daquilo que nos foi 

oferecido. Neste relatório estão contidas as informações de como se 

desenvolveram essas atividades práticas, que possibilitaram um amplo 

conhecimento por unir a teoria com a prática. 

 

É através do estágio que se pode colocar em prática tudo ou pelo menos 

boa parte do que aprendemos em sala de aula. O estágio testa o aprendizado e 

preenche o abismo existente entre a prática e a teoria.  

 

2. IDENTIFICAÇÕES 

2.1 Identificação do Estagiário: 

NOME COMPLETO:           MATRÍCULA:  

 

(  ) 3° PERÍODO (   ) 4° PERÍODO      (   ) 5° PERÍODO    

(   ) 6° PERÍODO   (   ) 7° PERÍODO     (   ) 8° PERÍODO 
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CARGA HORÁRIA: ________ horas   DIAS DA SEMANA: 

__________________ 

2.2 Identificação da Empresa: 

NOME: 

ENDEREÇO:   

BAIRRO:           CEP:  

TELEFONE(S):  

LOCALIZAÇÃO:  (  ) Área urbana  (  ) Área rural  (   ) Área 

urbana periférica 

ESTADO:      MUNICIPIO:  

 

3. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 

3.1 Breve Histórico  

3.2  Missão da Empresa  

3.3 Visão da Empresa  

 

4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O ESTÁGIO: (ver exemplo 

abaixo) 

TABELA 01  - ATIVIDADE I 

NOME DA ATIVIDADE:  

OBJETIVO DA ATIVIDADE:  
 

DESCREVER OS MÉTODOS UTILIZADOS PARA DESENVOLVER A 

ATIVIDADE (SOFTWARE UTILIZADO; OUTROS EQUIPAMENTOS) 

 

QUAL FOI SUA APRENDIZAGEM COM O DESENVOLVIMENTO DESTA 

ATIVIDADE? 
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TABELA 02 - ATIVIDADE II 

NOME DA ATIVIDADE:  

OBJETIVO DA ATIVIDADE:  

DESCREVER OS MÉTODOS UTILIZADOS PARA DESENVOLVER A 

ATIVIDADE (SOFTWARE UTILIZADO; OUTROS EQUIPAMENTOS; 

ACOMPANHAMENTO DE OBRA) 

 

QUAL FOI SUA APRENDIZAGEM COM O DESENVOLVIMENTO DESTA 

ATIVIDADE? 

 

Fonte: Dados trabalhados pelo autor. 

5. CONTRIBUIÇÃO TÉCNICA E CRESCIMENTO PESSOAL DO ESTÁGIO 

(ver exemplo abaixo) 

6. CONCLUSÃO  

Brasília, ___ de ___________ de 2019. 

 

 

Nome do aluno 

Assinatura 
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Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso de 

Engenharia Civil 
 

CAPÍTULO I 

DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Art. 1º O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é uma atividade acadêmica 
obrigatória que consiste na sistematização, registro e apresentação de 
conhecimentos culturais, científicos e técnicos, produzidos na área do curso, 
como resultado do trabalho de pesquisa, investigação científica e extensão. O 
TCC tem por finalidade estimular a curiosidade e o espírito questionador do 
discente, fundamentais para o desenvolvimento da ciência. No curso de 
Engenharia Civil, o TCC será apresentado sob a forma de uma monografia com 
defesa oral, que será desenvolvido ao longo de dois semestres do curso, nas 
disciplinas de TCC1 e TCC2. 

 

CAPÍTULO II 

DA ORIENTAÇÃO DO TCC 

 

Art.2 º O discente regularmente matriculado no curso de Engenharia Civil terá 

um professor orientador, que supervisionará o TCC. 

 

§1º O discente deverá encaminhar ao professor da disciplina de TCC o termo de 

Aceite-Orientação (Anexo 1) assinado pelo orientador e pelo orientado, no prazo 

máximo de dez (10) dias corridos, após a data de início do semestre letivo 

vigente, segundo o calendário da ESTÁCIO. 

 

§2º O orientador deverá ser um docente efetivo vinculado à ESTÁCIO 

BRASÍLIA. 

 

Art. 3º Para atender as necessidades do curso, cada docente deve receber pelo 

menos 01 (um) TCC por semestre e ter no mínimo 12 (doze) discentes sob sua 

orientação em um ano. 

 

Parágrafo único: No caso de algum docente não ser procurado para 

orientação, o mesmo poderá ficar dispensado da atividade de orientação, 

durante o semestre em questão, podendo ainda trabalhar em outros TCC como 

co-orientador. 

 

Art. 4º Poderá ser indicado um co-orientador para o TCC desde que esta 

informação conste no Anexo 1. 
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Parágrafo único: No caso de inclusão de co-orientador para trabalhos em 

andamento, essa solicitação deverá ser encaminhada ao Colegiado do Curso, 

formalizado via ofício assinado por todas as partes envolvidas. A este ofício 

deverá ser anexada uma cópia do Anexo 1 atualizada. 

 

Art. 5º Em caso de impedimentos legais e eventuais do orientador caberá ao 

discente solicitar a troca de orientador. Esta solicitação deverá ser encaminhada 

via ofício ao colegiado do Curso para apreciação e possível homologação. 

 

Parágrafo único: Entende-se por impedimentos legais e eventuais licença 

para tratamento da saúde, licença-maternidade e afastamento para 

qualificação. 

 

CAPÍTULO III 

DAS COMPETÊNCIAS DO ORIENTADOR 

 

Art. 6º Compete ao orientador: 

 

I. Orientar o discente na elaboração, desenvolvimento e redação do TCC; 
II. Zelar pelo cumprimento de normas e prazos estabelecidos; 
III. Indicar ou aceitar o co-orientador, quando for o caso; 
IV. Instituir comissão examinadora do TCC, em comum acordo com o 
orientando; 
V. Diagnosticar problemas e dificuldades de todas as ordens que estejam 
interferindo no desempenho do discente e orientá-lo na busca de soluções; 
VI. Agir com discrição na orientação do discente, respeitando-lhe a 
personalidade, as limitações e suas capacidades; 
VII. Manter informado oficialmente o professor responsável pela disciplina de 
TCC, sobre qualquer eventualidade nas atividades desenvolvidas pelo orientando, 
bem como solicitar do mesmo, providências que se façam necessárias ao 
atendimento do discente; 
VIII. Solicitar a intervenção do Colegiado de Curso em caso de 
incompatibilidade entre orientador e orientando. 
 

CAPÍTULO IV 

DO ORIENTANDO 

 

Art. 7º Compete ao orientando: 

 

I. Escolher, sob consulta, o seu orientador, comunicando oficialmente ao 
responsável pela disciplina TCC, mediante apresentação do Anexo 1; 
II. Escolher em comum acordo com o orientador, o tema a ser desenvolvido 
no TCC; 
III. Conhecer e cumprir as normas e prazos estabelecidos ao TCC, definidos 
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pelo plano de ensino da disciplina; 
IV. Tratar com respeito o orientador e demais pessoas envolvidas no TCC; 
V. Demonstrar iniciativa e sugerir inovações nas atividades desenvolvidas; 
VI. Buscar qualidade e mérito no desenvolvimento do TCC; 
VII. Expor ao orientador, em tempo hábil, problemas que dificultem ou 
impeçam a realização do TCC, para que sejam buscadas as soluções; 
VIII. Comunicar ao responsável pela disciplina TCC, quaisquer irregularidades 
ocorridas durante e após a realização do TCC, visando seu aperfeiçoamento, 
observados os princípios éticos; 
 

Art. 8º São direitos do orientando: 

 

I. Receber orientação para realizar as atividades de TCC; 
II. Ser ouvido em suas solicitações e sugestões, quando tiverem por objetivo 
o aprimoramento do TCC; 
III. Solicitar ao Colegiado do Curso, a substituição do orientador, mediante 
ofício devidamente justificado. 
 

 

CAPÍTULO V 

DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Art. 9º O TCC deverá ser elaborado obedecendo às diretrizes para a redação de 

Trabalhos Acadêmicos determinados por esta Instituição. 

 

Art. 10º O TCC que envolva estudos com seres humanos e/ou animais como 

objetos de pesquisa não poderão ser iniciados antes da aprovação do Comitê de 

Ética em Pesquisa e, quando necessário, pela Comissão de Biossegurança. 

 

Art. 11º O número de discentes para elaboração e/ou para apresentação do 

TCC, bem como o caráter público da apresentação serão determinados da 

seguinte forma: 

 

I. O número de discentes para a elaboração e/ou para apresentação do TCC 
é definido como o 01 (UM) discente por trabalho desenvolvido com defesa 
individual. 
II. A apresentação do TCC deverá passar necessariamente por uma banca 
examinadora, e deverá ser pública. 

 

Art. 12º O TCC será desenvolvido em dois semestres, nas disciplinas de TCC1 e 

TCC2. Na disciplina de TCC1 o aluno deverá iniciar o trabalho, contemplando as 

seguintes ações: 

 

I. Definição do tema 
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II. Escrita do Resumo (versão inicial) 

III. Execução do Abstract (versão inicial) 

IV. Execução da Introdução (versão inicial) 

V. Execução da Justificativa 

VI. Definição da Metodologia de trabalho 

VII. Bibliografia utilizada 

 

Art. 13º Na disciplina de TCC2 o aluno deverá executar a metodologia definida 

no TCC1, e apresentar o resultado final do trabalho, contemplando as seguintes 

ações: 

 

I. Metodologia de Trabalho 

II. Resultados e Discussões 

III. Conclusão 

IV. Bibliografia (versão final) 

 

Art. 14º O resultado final do TCC deverá ser uma monografia, e uma 

apresentação oral. A monografia será escrita com os seguintes itens: 

 

I. Título 

II. Resumo  

III. Abstract  

IV. Introdução  

V. Justificativa 

VI. Metodologia de trabalho 

VII. Resultados e Discussões 

VIII. Conclusão 

IX. Bibliografia 

 

CAPÍTULO VI 

DA AVALIAÇÃO DO TCC 

 

Art. 15º O TCC deverá ser submetido a uma comissão Examinadora composta 

pelo orientador como presidente e no mínimo 02 (dois) membros titulares e um 

(01) membro suplente. 

 

§1º O aluno terá 30 (trinta) minutos para apresentação e será necessariamente 

arguido por todos os membros da banca. 

 

§2º Caberá ao presidente da banca examinadora determinar e controlar o tempo 

de arguição. 
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Art. 16º Orientador e orientando comunicarão através de ofício (Anexo 2), ao 

professor da disciplina de TCC, a data e a hora sugerida de apresentação do TCC, 

bem como os nomes da banca examinadora, respeitando-se os prazos 

estabelecidos dentro do calendário da disciplina. 

 

Art. 17º Constituída a Comissão Examinadora, será encaminhado pelo discente 

a cada membro, um exemplar do TCC, no prazo mínimo de 20 (vinte) dias 

corridos antecedentes á data de avaliação. Juntamente ao TCC deverá ser 

anexada uma cópia da carta convite a cada membro da banca examinadora 

contendo as informações de avaliação (Anexo 3). 

 

Art. 18º A avaliação do TCC realizar-se-á mediante critérios estabelecidos nos 

Anexos 4 e 4.1. 

 

Art. 19º Realizada a defesa e a avaliação, o Orientador, na qualidade de 

presidente da banca, preencherá a Ata de Defesa (Anexo 5), dando publicidade 

oral do resultado ao discente, imediatamente após o encerramento dos trabalhos. 

 

Art. 20º A aprovação na disciplina de TCC está condicionada a realização das 

modificações e/ou complementações sugeridas pela Banca Examinadora 

referente ao TCC, a entrega da Ata de Avaliação do TCC (Anexo 5), ao 

encaminhamento do ofício assinado pelo Orientador (Anexo 6), bem como a 

entrega da versão final em duas (02) vias do TCC em papel e uma (01) via em 

formato pdf gravada em CD ao professor da disciplina TCC, conforme o 

estabelecido nas normas regulamentares vigentes. 

 

Parágrafo único: Quando realizado em grupo a aprovação na disciplina de TCC 

está condicionada a realização das modificações e/ou complementações 

sugeridas por cada Banca Examinadora de cada membro do grupo.  

 

§1º As cópias da versão final do TCC deverão ser entregues até no máximo o 

último dia letivo do semestre vigente, previsto pelo calendário acadêmico da 

ESTACIO. 

 

Art. 21º O não cumprimento pelo orientador e orientando das normas, critérios 

e procedimentos estabelecidos sem uma justificativa aceita pelo Professor da 

disciplina de TCC acarretará na reprovação do aluno por infrequência. 

 

Art. 22º Caso o TCC seja reprovado pela banca examinadora, o discente deverá 

refazê-lo e submetê-lo novamente à avaliação dentro do prazo de integralização 

do curso, mediante renovação semestral da matrícula. 



Curso de Bacharelado em Engenharia Civil 

 

257 
 

 

Art. 23º Após aprovado o TCC com alterações, o discente deverá promover as 

correções e entregá-las ao Professor da disciplina de TCC, respeitando os prazos 

estabelecidos no §1º do artigo 20. 

 

Art. 24º O arquivamento do TCC em formato digital ficará sob a responsabilidade 

do Sistemas de Bibliotecas da ESTÁCIO. 

 

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 25º Os casos omissos ou controversos deverão ser resolvidos pelo Colegiado 

do Curso de Engenharia Civil. 

 

Art.26º Esta resolução entrará em vigor na data de sua aprovação. 

 

 

 

Brasília, 20 de março de 2019. 
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ANEXO 1 

TERMO DE ACEITE-ORIENTAÇÃO DO TCC 

 

 

 

 

 

Eu______________________________________________________________

_________ na condição de Professor (a) desta Universidade, lotado no 

______________________________________________, declaro aceitar o 

discente 

_______________________________________________________________, 

matrícula n.0 ________________________________, para desenvolver o 

trabalho de TCC 

intitulado_________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________. 

 

Estou ciente de que o período de orientação inicia com o aceite e encerra com a 

entrega do trabalho final. 

 

Declaro ter pleno conhecimento das atribuições concorrentes à orientação do 

TCC, conforme Normas ABNT, e da ESTACIO 

 

Brasília,____ de _______ de _______ 

 

 

 

________________________________________ 

Professor (a) 

Orientador (a) 

 

 

________________________________________ 

Professor (a) 

Co-orientador (a) 

 

 

 

________________________________________ 

Discente (s) 

Orientando (s) 
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ANEXO 2 

COMUNICADO INTERNO – BANCA EXAMINADORA E DATA DA DEFESA 

DO TCC 

 

Brasília,_________ de _________de _________ 

 

À Sua Senhoria, O (a) Senhor (a) 

Nome do Professor (a) da Disciplina de TCC 

Professor (a) da disciplina de TCC 

 

Assunto: Composição de Banca do TCC 

 

Prezado (a) Professor (a), 

 

Venho por meio deste, comunicar-lhe a composição da Banca Avaliadora do 
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do discente 
_________________________________________________, do Curso de 
Engenharia Civil, intitulado 
“____________________________________________________________”. 
 

✓ Prof. (a) 
________________________________________________________ 
Titular 

 
✓ Prof. (a) 

________________________________________________________ 
Titular 

 
✓ Prof. (a) 

________________________________________________________ 
Suplente 

 
A data sugerida para defesa do TCC será dia ___/___/ ____, às ___: ___ horas, 

na sala ____. 

 

Atenciosamente, 

 

_________________________________________ 

Professor (a) 

Orientador (a) 

 

_________________________________________ 

Discente 

Orientando 
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ANEXO 3 

CARTA CONVITE AOS INTEGRANTES DA BANCA EXAMINADORA 

 

 

 

Prezado (a) Avaliador (a), 

 

Temos a imensa satisfação de convidar V. S.a para participar como membro 

Titular/Suplente da Banca Examinadora da Defesa de TCC do discente 

______________________________, orientado pelo Prof. (a) 

__________________________________________ com trabalho intitulado 

“________________________________________________________________

”. 

 

A avaliação do trabalho de conclusão de Curso de Engenharia Civil deverá ser 

realizada de duas formas. 

 

Primeiramente a parte escrita (50%), na qual o aluno deve seguir as normas da 

ABNT, sendo avaliada neste campo a redação, coerência do título, formulação 

dos objetivos, os resultados e a conclusão em relação aos objetivos traçados. É 

recomendável também uma avaliação da forma cultural do trabalho como um 

todo. 

 

Na segunda parte (50%), deverá ser observada a clareza na exposição do 

trabalho, a coerência com a parte escrita, o tempo utilizado para apresentação 

(30 minutos) e a sustentação na arguição. 

 

A apresentação do TCC terá duração de 30 minutos. Após a apresentação haverá 

arguição pelos integrantes da banca examinadora com máximos 30 minutos para 

cada membro. 

 

Sendo assim, solicito que seja observado o rigor científico na apresentação escrita 

e oral do discente e que V. S.a seja rígido na análise, para que nossos trabalhos 

sejam condizentes com o curso que desejamos fazer. 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

Professor (a) da Disciplina de TCC 
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ANEXO 4 

FICHA DE AVALIAÇÃO DO TCC 

 

Aluno:__________________________________________________________ 

 

Orientador:______________________________________________________ 

 

Título:__________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________ 

 

ITENS 

AVALIADOS 

NOTAS 

 Orientador 

(a) 

Avaliador 1 Avaliador 2 Média 

Trabalho escrito 

Nota 1: 0 a 50 pts. 

    

Apresentação Oral 

Nota 2: 0 a 50 pts. 

    

✓ Trabalho escrito (50%): o conteúdo, a organização sequencial, a 
correção gramatical e o atendimento das normas para a confecção do TCC. 

 

✓ Apresentação oral (50%): domínio do conteúdo, organização da 
apresentação e uso de recursos audiovisuais, capacidade de comunicar as 
idéias e capacidade de argumentação – responder perguntas. 

 

MÉDIA FINAL: (Nota 1 + Nota 2) = ________ 

 

Observações:____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

Banca Examinadora: 

 

________________________________________________________ 

(Avaliador 1) 

 

_________________________________________________________ 

(Avaliador 2) 
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_________________________________________________________ 

(Orientador) 

 

 

Brasília, _____ de __________ de __________ 
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ANEXO 4.1 

FICHA DESCRITIVA DE AVALIAÇÃO DO TCC 

 

Aluno: 

________________________________________________________________ 

 

Orientador: 

________________________________________________________________ 

 

Título:__________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________ 

 

Trabalho Escrito – (Nota 1) 50% 

01 Redação e estruturação do texto  (0 a 10)  

02 Coerência com relação às normas ABNT  (0 a 5)  

03 Coerência do título com o conteúdo do 

trabalho, contextualização, delimitação do 

problema e formulação dos objetivos 

  

(0 a 5) 

 

04 Revisão bibliográfica e apresentação da 

metodologia empregada no trabalho 

 (0 a 10)  

05 Apresentação dos resultados e análise dos 

dados 

 (0 a 10)  

06 Coerência das conclusões com os objetivos 

traçados 

 (0 a 10)  

 

Apresentação Oral – (Nota 2) 50% 

07 Clareza na introdução e na exposição do 

conteúdo do trabalho 

 (0 a 10)  

08 Coerência com o trabalho escrito  (0 a 10)  

09 Eficiência na utilização do tempo de 

apresentação 

 (0 a 10)  

10 Sustentação perante a banca  (0 a 20)  

 

NOTA ATRIBUÍDA: Nota1 + Nota 2) = _____________ 

 

Avaliador: 

________________________________________________________________ 

 

Brasília, _____ de ________ de _________ 
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ANEXO 5 

ATA DE AVALIAÇÃO DO TCC 

 

No dia ____ do mês de _____________________ de _________, sob a 

presidência do (a) Prof. (a) 

_________________________________________________________, 

reuniram-se os docentes 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_________________________________ nas dependências do Centro 

Universitário Estácio Brasília para avaliar o TCC do discente 

________________________________________________________, que 

defendeu o trabalho de TCC intitulado 

“________________________________________________________________

__________”, como requisito para a conclusão do Curso de Graduação em 

Engenharia Civil desta Universidade. 

 

O discente foi considerado: (        ) Aprovado, (        ) Reprovado;  

com a nota _______ 

 

Observações:____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Por ser verdade firmamos o presente. 

 

Assinaturas: 

 

Prof. (a):  

_______________________________________________________________ 

(Orientador) 

Prof. (a):  

________________________________________________________________ 

(Avaliador 1) 

Prof. (a):  

________________________________________________________________ 

(Avaliador 2) 

 

 

 

Brasília, _______ de _________ de _____________ 
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Importante: Favor não se esqueça de entregar esta ata de Avaliação 

preenchida e assinada, juntamente com o Ofício de Encaminhamento (Anexo 6) 

ao Professor da disciplina de TCC, até o último dia útil do semestre letivo, 

conforme Art 20 § 10 da Resolução de TCC de Engenharia Civil. 
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ANEXO 6 

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DO RESULTADO FINAL TCC 

 

 

A Sua Senhoria, o (a) Senhor (a) 

Nome do Professor da Disciplina de TCC 

Professor da disciplina TCC – ESTACIO BRASÍLIA 

 

 

Assunto: Resultado de defesa de TCC 

 

 

Prezado (a) Professor (a), 

 

Encaminho em anexo as Fichas de Avaliação (Anexo 4 e 4.1) e a Ata de Defesa 

(Anexo 5), bem como duas (02) cópias impressas e uma (01) cópia digital do 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), do (a) discente 

___________________________________________________, com trabalho 

intitulado 

“________________________________________________________________

_______________________________________________________________” 

do curso de graduação em Engenharia Civil, do Centro Universitário 

Estácio/Brasília 

 

 

Declaro que todas as alterações sugeridas pela Banca Examinadora foram 

adequadamente realizadas e o TCC em questão encontra-se dentro das normas 

estabelecidas pela ABNT. 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________ 

Prof. (a): 

Orientador (a) 

 

 

 

 


