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1 Apresentação 
 

 As formas de se conceberem o conhecimento passam por transformações, 
decorrentes dos avanços tecnológicos. Vale dizer que tais transformações 

estenderam-se a todos os ramos de conhecimento, principalmente, na Engenharia, 
reconhecida no mundo com suporte para um desenvolvimento tecnológico 

sustentável. 
 
 Com uma história que remonta, aproximadamente, seis mil anos, para chegar 

ao patamar que hoje desfruta na sociedade, a Engenharia passou por inúmeros 
percalços, abrangendo a saída do homem das cavernas e a idealização de uma 

moradia mais segura e confortável. Vale dizer que templos e palácios, ícones da 
Antiguidade integraram a paisagem há dois mil anos, justamente após o aparecimento 
de habitações familiares. 

 
 Em consequência de ataques frequentes ao Império Bizantino, na Idade Média, 

a Engenharia ganha impulso e, nos séculos VI e XVIII, incorporam-se os 
conhecimentos da antiguidade, aperfeiçoando-os, com vistas à construção de 
fortalezas e muralhas ao derredor das cidades. Ressalte-se que a religiosidade, força 

aliada ao império, impulsionou a construção de catedrais cada vez mais suntuosas, 
apesar de não existir escola de Engenharia, cuja implantação só ocorreu, no século 

XVIII, na França. 
 
 No Brasil, embora tenhamos registro de obras em 1549, a criação da primeira 

Escola de Engenharia só ocorreu em 1808, com a fundação da Real Academia Militar 
do Rio de Janeiro, cujo objetivo era formar militares e engenheiros cartógrafos.  Em 

1842, a Academia foi transformada em Escola Central de Engenharia e, muitos anos 
mais tarde, foram convertidos em curso exclusivo de Engenharia Civil.  
 

 Há que se destacar que um Curso de Engenharia Civil deve ter por missão 
contribuir para a construção de sociedade mais justa, por meio da transmissão de 

uma educação pautada pela excelência de ensino e pela ética. 
 
 O ensino praticado pela Engenharia Civil deve voltar-se para a promoção do 

desenvolvimento da tecnologia e da economia, capacitando os alunos para as 
exigências de um mercado de trabalho cada vez mais globalizado, sem delegar ao 

segundo plano o fator da sustentabilidade ambiental e os problemas sociais 
relacionados à habitação. 
 

 Com esses pressupostos o UNAR propõe o Curso de Graduação em Engenharia 
Civil, traçando, neste projeto as metas que nortearão uma formação profissional de 

qualidade.  
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2 Identificação e caracterização da IES 
 

Mantenedora  
Denominação: Associação Educacional de Araras 

CNPJ/MF: 44.699.494/0001-10 
Endereço: Av. Ernani Lacerda de Oliveira, 100 – Pq. Santa Cândida 

Araras (SP)- CEP: 13.603-112 
Telefone/Fax: (19) 3321-8000  
E-mail: unar@unar.edu.br 
 

Dirigente principal da Mantenedora  

Nome: Maria Terezinha Pires Barbosa Ulson 
Cargo: Presidente 

Endereço: Av. Ernani Lacerda de Oliveira, 100 – Pq. Santa Cândida 
Araras (SP)- CEP: 13.603-112 

Telefone/Fax: (19) 3321-8000 
E-mail: unar@unar.edu.br 
 

Mantida  

Denominação: Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” - UNAR 
Dependência Administrativa: Sede  
Endereço: Av. Ernani Lacerda de Oliveira, 100 – Pq. Santa Cândida 

Araras (SP)- CEP: 13.603-112 
Telefone/Fax: (19) 3321-8000 

E-mail: unar@unar.edu.br 
 

Dirigente da Instituição Mantida 
Nome: Maria Terezinha Pires Barbosa Ulson 

Cargo: Reitora 
Endereço: Av. Ernani Lacerda de Oliveira, 100 – Pq. Santa Cândida 
Araras (SP)- CEP: 13.603-112 

Telefone/Fax: (19) 3321-8000 
E-mail: unar@unar.edu.br 
 

Dirigente da Instituição Mantida 

Nome: José Marta Filho 
Cargo: Vice-Reitor 

Endereço: Av. Ernani Lacerda de Oliveira, 100 – Pq. Santa Cândida 
Araras (SP)- CEP: 13.603-112 
Telefone/Fax: (19) 3321-8031 

E-mail: reitoria@unar.edu.br 
 

Coordenador do Curso de Engenharia Civil 
Nome: Prof. Ms. Fernando Braga de Souza 

Endereço: Av. Ernani Lacerda de Oliveira, 100 – Pq. Santa Cândida 
Araras (SP)- CEP: 13.603-112 

Telefone/Fax: (19) 3321-8000 
E-mail: unar@unar.edu.br 
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2.1 Histórico da IES  
 

 A Associação Educacional de Araras, mantenedora do Centro Universitário 
de Araras – “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR, iniciou suas atividades como Faculdade de 

Ciências e Letras de Araras, fundada em dezembro de 1971, é uma entidade civil, 
sem fins lucrativos. Em toda sua existência a Associação Educacional de Araras e a 

Faculdade de Ciências e Letras de Araras, inicialmente, e o Centro Universitário de 
Araras – UNAR, posteriormente, consolidaram sua vocação no oferecimento de cursos 
voltados à formação de docentes para o ensino fundamental e médio e profissional 

voltados para as mais diversas profissões na área de Ciências Humanas e Sociais. 

 A então Faculdade de Ciências e Letras de Araras obtiveram do Conselho 

Federal de Educação o Parecer n.º 32/74 favorável à autorização para o 
funcionamento dos cursos: Licenciatura Plena em Letras, com Habilitação em 

Português e Inglês, e Desenho e Plástica, posteriormente transformado em Educação 
Artística. 

 Gradativamente foi ampliando sua atuação em Araras, com a oferta dos cursos 
de Pedagogia, Geografia, Direito, Arquitetura e Urbanismo, Comunicação Social 

(habilitações em Jornalismo e Publicidade e Propaganda), História, Secretariado 
Executivo, Sistemas de Informação e Turismo. 

 Em 2004, tornou-se Centro Universitário. A excelência do ensino e os esforços 
por ela desenvolvidos foram a base para o sucesso da aprovação de mais uma 

conquista, de forma que, em setembro de 2004, pela Portaria nº. 2.687, de 
02/09/2004, publicada no Diário Oficial da União em 03/09/04 a Faculdade de 
Ciências e Letras de Araras foi credenciada como Centro Universitário de Araras “Dr. 

Edmundo Ulson” – UNAR. 

  O Centro Universitário criou novos cursos, ampliou sua atuação, instituiu novas 
políticas e, como consequência dos objetivos institucionais, iniciou os procedimentos 
para a oferta de Educação a Distância. O credenciamento da IES para oferta de curso 

a distância ocorreu em abril de 2010, por meio da Portaria nº 403/2010, de 1 de abril 
de 2010, publicada no DOU em 5/04/2010. 

 A Educação a Distância atua também como suporte do ensino presencial do 
Centro Universitário, promovendo o elenco de disciplinas afins e capacitando 

professores e técnicos para o uso pedagógico das novas tecnologias e da educação a 
distância, como alicerce à educação presencial.  

 Nesse escopo, o UNAR coloca à disposição de seus alunos um completo sistema 
de apoio, com professores, tutores e corpo técnico-administrativos preparados para 

dirimir dúvidas em relação a questões administrativas, aos conteúdos, às atividades e 
à utilização das tecnologias de comunicação. 

Atualmente, encontram-se matriculados na graduação 4.378 alunos, sendo 808 

nos cursos presenciais e 3.570 alunos nos cursos na modalidade EaD. Na pós-
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graduação “lato sensu” estão matriculados 87, que somados aos da graduação perfaz 

um total geral de 4.465 alunos matriculados. 

2.2 Missão da IES 
 

 É missão do Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” promover 
educação de qualidade, voltada para sustentabilidade, numa visão integral, com vistas 

à inovação e ao desenvolvimento humano, científico e tecnológico. 
 

2.3 Objetivos 

 O Centro Universitário tem por objetivo cultivar o saber nos campos de 
conhecimento em que atua, de forma a: 

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

pensamento reflexivo; 

 formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção 
em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade 

brasileira, e colaborar na sua formação contínua; 

  incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, 
desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive; 

 promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 

constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, 
de publicações ou de outras formas de comunicação; 

 suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e 

possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que 
vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do 

conhecimento de cada geração; 

 estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os 
nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e 
estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; 

 promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão 
das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa 
científica e tecnológica geradas na instituição. 

 

2.4 Áreas de Atuação Acadêmica 

 O Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson”– UNAR atua em quatro 
áreas acadêmicas, a saber: 

 

 

 Engenharia e Tecnologia 
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o Engenharia Civil 

o Engenharia de Produção 

o Tecnologia em Recursos Humanos  

o Tecnologia em Logística 

 Ciências Sociais Aplicadas 

o Administração 

o Arquitetura e Urbanismo 

o Ciências Contábeis 

o Comunicação Social – Publicidade e Propaganda 

o Direito 

 Ciências Humanas 

o Filosofia 

o Geografia 

o História 

o Pedagogia 

o Sociologia 

 Linguística, Letras e Artes 

o Artes Visuais 

o Letras 

 

2.2.2 Articulação com o Projeto Pedagógico Institucional – PPI 
 
 A elaboração do presente projeto pedagógico levou em consideração os nortes 

fixados no PDI e PPI. Nessa perspectiva, a missão, os princípios e objetivos da IES 
encontram-se em coerência com os dados assentados para o Curso de Engenharia 

Civil. 
 No que diz respeito às políticas de ensino, pretende-se com esse projeto um 
ensino que privilegie mais o processo que o produto. Nesse sentido, a meta é um 

ensino calcado na tríade ação-reflexão-ação; um ensino que enfoque a pesquisa 
como forma de se aliar teoria e prática; um ensino que dote seus egressos de 

competências e habilidades para a interpretação crítica e reflexiva do mercado da 
engenharia; um ensino, cujos conteúdos ministrados estejam em consonância com as 
exigências da atualidade e que se reverta em benefício da sociedade; um ensino em 

que o aluno se torne autônomo, crítico e reflexivo diante dos problemas relacionados 
à habitação, propondo soluções que visem à resolução de problemas da construção 

civil, sem perder de vista a qualidade; um ensino em que seu egresso possua 
conhecimentos na área e que se paute por preceitos éticos e sustentabilidade 
ambiental; um ensino voltado para detecção de problemas, reflexão e tomada de 

decisões que privilegiem o mercado de trabalho, a economia e a sociedade. 
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Sabemos também tratar-se de um dado da atual conjuntura a evasão de 

alunos dos cursos superiores. Sobre esse aspecto o UNAR designou um gerente de 
relacionamento, cuja principal função, dentre outras, é resgatar o aluno evadido. 

Outro aspecto relacionado ao ensino refere-se ao programa de nivelamento, 
enfocando, principalmente, aulas de matemática ministrada na forma de cursos de 

extensão 
Atualmente, há que se assinalar que a gestão praticada no UNAR é 

democrática, exercendo o coordenador e seu colegiado uma gestão participativa, 

principalmente, no que diz respeito ao estabelecimento do NDE, do currículo e de 
atividades a serem praticadas no curso. 

 
 As políticas de extensão encontram-se devidamente consolidadas, por meio do 
COEX- Coordenadoria de Extensão que propõe, semestralmente, cursos, palestras, 

debates e oficinas. 
 

 A pesquisa faz-se presente no curso por meio de desenvolvimento de projetos, 
cujos resultados são expostos na Semana de Iniciação Científica do UNAR. 
 

2.2.8 Justificativa e objetivos do curso frente à realidade educacional da 
Região 

 
Araras é um município de 118.898 habitantes, segundo o último Censo do 

IBGE. Localiza-se numa área densamente povoada e altamente desenvolvida, 

pertencendo ao Aglomerado Urbano de Piracicaba, recentemente criado por ato do 
Governo do Estado e que abrange 1,3 milhões de habitantes, o que representa 3,17% 

dos habitantes do Estado de São Paulo. 
 
A Aglomeração de Piracicaba está constituída pelo agrupamento dos municípios 

de Águas de São Pedro, Analândia, Araras, Capivari, Charqueada, Conchal, 
Cordeirópolis, Corumbataí, Elias Fausto, Ipeúna, Iracemápolis, Leme, Limeira, 

Mombuca, Piracicaba, Rafard, Rio Claro, Rio das Pedras, Saltinho, Santa Gertrudes, 
Santa Maria da Serra e São Pedro. 

 

 Nessa região, estão localizadas algumas das principais empresas brasileiras de 
médio e grande porte. Trata-se de uma região altamente industrializada e com um 

setor de prestação de serviços para essas empresas altamente desenvolvidos. 
 
 A própria cidade de Araras é um exemplo disso, pois possui 144 empresas de 

médio e grande porte, com destaque para a principal fábrica da Nestlé no Brasil e 
para a Usina São João. No Aglomerado Urbano de Piracicaba, destacamos a cidade 

de Rio Claro, sede de empresas como a  Whirlpool e a Tubos e Conexões Tigre; 
Limeira, que sedia grandes empresas do ramo de autopeças (Freios Varga e Rodas 

Fumagalli); Piracicaba, que sedia empresas como a Caterpillar do Brasil, a fábrica 
da Hyundai do Brasil e a Raízen , joint venture formada pelas empresas Shell e 
Cosan. A região também concentra 60% da produção nacional de pisos e 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Whirlpool_S._A.
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revestimentos e grande parte da produção nacional de semi-joias, destacando-se, 
ainda, várias usinas de açúcar e álcool. 

 
 Essas empresas necessitam do desenvolvimento e da formação de profissionais 

na área de Logística, condição essencial para a otimização de fluxo de produtos de 
uma empresa. 

 Além disso, a região tem um alto Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), 
indicador que aponta, indiretamente, para a demanda em ensino superior. Se 
tomarmos somente o município de Araras, teremos o seguinte IDH: 

 Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M): 0,828 
 IDH-M Renda: 0,763 

 IDH-M Longevidade: 0,827 
 IDH-M Educação: 0,894 
 

 Na composição do IDH-M Educação, temos um dado muito interessante. Na 
faixa etária de 15 a 24 anos, em que se concentra a população alvo do ensino 

superior, a taxa de analfabetismo é de apenas 1,2%, com um alto índice de egressos 
do ensino médio que têm sua oferta universalizada em toda a região. 
 

 Vale dizer que número de escolas de Araras e das cidades localizadas em um 
raio de, aproximadamente, 60 km, que perfazem um total de 280 escolas de ensino 

fundamental e médio, implicando demanda considerável de alunos para o curso 
superior. 
 

Ressalte-se, ainda, que a cidade de Araras, não se diferenciando das demais 
cidades brasileiras, apresenta assentamentos irregulares, problemas de saneamento 

básico e de transporte, preocupação da gestão administrativa da cidade, que lançou o 
Projeto Cidade Legal, com vistas à minimização desses problemas. 

 

Alie-se a isso o fato de o UNAR já possuir cursos na área de Engenharia de 
Produção, Arquitetura e Urbanismo e, cumprindo seu papel social de propiciar 

possibilidades de inserção de jovens em outros mercados de trabalho, em especial, o 
tão promissor quanto o de Engenharia Civil, propõe o presente curso. 

 

2.2.9 Relação dos postos de trabalho com o perfil profissional de conclusão 
A atuação do egresso do Curso de Engenharia Civil é bastante ampla, 

caracterizando-se como um campo de estudo e de desenvolvimento de soluções 
urbanas. 

 

O seu egresso pode atuar no planejamento e na execução de construções 
prediais; na prestação de serviços; em projetos de conjuntos habitacionais; em 

assessorias públicas ou privadas relacionadas aos assuntos ligados à habitação; na 
pesquisa de materiais de construção; em consultoria nas áreas de Engenharia Civil; 

em Cálculo estrutural; em orçamento de obras e em Geotecnia. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
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3 Curso de Engenharia Civil: caracterização 
 

 O Curso de Engenharia Civil do UNAR foi autorizado pela Portaria CONSU Nº 
03/2005 de 02/12/2005, porém só iniciou suas atividades em fevereiro de 2010. Foi 

reconhecido pela Portaria MEC nº 426, de 28/07/2014, publicada no DOU em 
31/07/2014. 

 Denominação do Curso: Bacharelado em Engenharia Civil 

 Total de vagas anuais: 80 
 Regime de Oferta: entradas semestrais 
 Turno de Funcionamento: Noturno 

 Regime de Matrícula: Semestral 
 Atividades Teórico-Práticas: 3600 h/a 

 Estágio Supervisionado: 600 h 
 Atividades Complementares: 200 h 
 Carga Horária Total do Curso: 4400 h/a 

 Carga Horária Total: 3600 horas 
 Modalidade: Presencial 

 Prazo de Integralização - Mínimo: 10 semestres / Máximo: 15 semestres 
 

Para a elaboração do Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Civil do UNAR, 

buscou-se embasamento no Parecer CNE/CES nº 1362, aprovado em 12/12/2001; na 
Resolução CNE/CES 11, de 11 de março de 2002; na Resolução Nº 2, de 18 de junho 

de 2007, na Portaria nº 40 de dezembro de 2007 e na resolução do CONFEA nº 1010 
de 2005. 
 

 A elaboração deste projeto pedagógico também levou em consideração os 
nortes fixados no PDI e PPI. Nessa perspectiva, a missão, os princípios e objetivos da 

IES encontram-se em coerência com os dados assentados para o Curso de Engenharia 
Civil. As atividades de pesquisa e extensão aliam-se às atividades propiciadas pela 
COEX- Coordenadoria de Pesquisa e Extensão. Assim, durante o ano letivo são 

oferecidas aos alunos oficinas, cursos de extensão, debates, discussão de temas da 
atualidade, semanas de estudo, congresso de iniciação científica, discussão de filmes, 

visitas técnicas, dentre outras. 

 No que diz respeito à políticas de ensino, privilegia-se mais o processo que o 

produto. Nesse sentido, a meta é um ensino calcado na tríade ação-reflexão-ação; 
um ensino que enfoque a pesquisa como forma de se aliar teoria e prática; um ensino 

que dote seus egressos de competências e habilidades para a interpretação crítica e 
reflexiva do mercado de produção; um ensino, cujos conteúdos ministrados estejam 
em consonância com as exigências da atualidade e que se reverta em benefício da 

sociedade; um ensino em que o aluno se torne autônomo, crítico e reflexivo diante 
dos problemas relacionados à produção, propondo soluções que visem à diminuição 

de preços, sem perder de vista a qualidade, um ensino em que seu egresso possua 
conhecimentos na área de produção, sem perder de vista preceitos éticos e 

sustentabilidade ambiental; um ensino voltado para detecção de problemas, reflexão 
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e tomada de decisões que privilegiem o mercado de trabalho, a economia empresarial 
e a qualidade dos produtos. 

 

3.1 Justificativa e Necessidade Social do Curso 
 

 Dado o fato de o Brasil passar por um processo de urbanização intenso, faz-se 
mister a preocupação com as formas de convívio humano, sem delegar ao segundo 

plano a ênfase nos princípios de qualidade e produtividade, foco das escolas de 
engenharia e que devem ser levados em conta pela empresas prestadoras de serviço 

à população e pelos órgãos públicos, conforme assinala Cordeiro (2001). 
 Desnecessário seria provar estatisticamente o fato de favelas, loteamentos e 
conjuntos habitacionais irregulares se expandirem em proporções assustadoras e 

alarmantes na atualidade de toda rede urbana brasileira. 
 

Segundo documento publicado em junho de 2010 pela Secretaria Nacional de 
Programas Urbanos, o modelo de urbanização brasileiro produziu cidades 

caracterizadas pela fragmentação do espaço e pela exclusão social e territorial. O 
crescimento periférico desordenado e a profunda desigualdade entre áreas pobres, 
que prescindem de infraestrutura acentuam e reforçam as injustiças sociais. 

 
Na maioria das cidades brasileiras, pode-se observar algum tipo de 

assentamento irregular e precário, em cujo espaço concentram-se milhares de 
pessoas excluídas do sistema financeiro formal. Esses brasileiros habitam áreas de 
risco, em encostas e locais alagáveis. Esse cenário opõe-se aos inúmeros imóveis 

ociosos ou subutilizados da área central das cidades, ocasionando a exclusão e criação 
dos guetos, normalmente geradores de violência, alijando as possibilidades de uma 

verdadeira cidadania.  
 
Com esse cenário e visando a minimizar esses problemas, o Ministério das 

Cidades priorizou apoio e planejamento territorial urbano e a política fundiária dos 
municípios, por meio da materialização do Estatuto das Cidades, em cujo teor se 

depreende a regulamentação dos artigos da Constituição Federal referentes à Política 
Urbana. 

 

A missão desse estatuto é apoiar os municípios na execução da Política Nacional 
de Desenvolvimento Urbano, embasando-se em princípios estimuladores de processos 

participativos de gestão territorial e na ampliação de acesso ao espaço urbanizado e 
regularizado, priorizando grupos excluídos, atuando, basicamente, no apoio à 
elaboração de Planos Diretores, regularização fundiária, reabilitação de áreas centrais 

e prevenção e contenção de riscos associados a assentamentos precários. 
 

A Revista Cult, em 14 de março de 2010, publicou um artigo denominado “As 
duas faces da cidade brasileira”, em que se deprrende a necessidade de 
sustentabilidade, entendida como solução possível para os problemas relacionados à 

habitação. 
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Citando dados elencados pelo Ministério das cidades, depreende-se no referido 
artigo que, nos 5.591 municípios brasileiros, pelo menos, 28% (1.519) deles abrigam 

favelas, que atingem 90%, quando se enfocam apenas os municípios com mais de 
500 mil habitantes. Em 10% das prefeituras (540), observam-se cortiços. 46% deles 

relataram a existência, em seus municípios, de 63 mil loteamentos irregulares 
cadastrados. O conjunto dessas situações delineia a desigualdade socioeconômica e 

cultural brasileira. 
 Corroborando os números acima, vale a pena citar os dados do IBGE, em que 
se constata um crescimento da população, na última década, de 1,98% ao ano, a 

população moradora em favelas cresceu 7%, excluindo-se favelas com menos de 50 
barracos. 

 
Diante do quadro exposto, fazem-se necessárias medidas que minimizem o 

cenário, justificando o Curso de Engenharia Civil, cuja preocupação com o 

desenvolvimento sustentável e com o equilíbrio entre as necessidades sociais e seus 
efeitos no meio ambiente constitui-se tema frequente nas aulas em razão de sua 

importância a curto e longo prazo. 
 

3.2 Concepção do Curso  
  

A Resolução CNE/CES 11, DE 11 DE MARÇO DE 2002, a partir da qual 
embasou-se a elaboração do projeto pedagógico do Curso de Engenharia Civil, em seu 
artigo 3º, traça o perfil do formando egresso/profissional. O engenheiro deve 

caracterizar-se por uma 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. 

 
 Para o alcance desse perfil, a Resolução acima citada em seu artigo 6º fixa os 

núcleos integradores dos conteúdos curriculares, assim especificados: núcleo de 
conteúdos básicos, um núcleo de conteúdos profissionalizantes e um núcleo 
de conteúdos específicos que caracterizem a modalidade. Para cada núcleo, há a 

listagem dos tópicos que deverão integrá-los. Para o núcleo básico, haverá a 
necessidade de 30% da carga horária e para o Núcleo de conteúdos 

profissionalizantes, são fixadas 15% de carga horária mínima.  
   

O núcleo de conteúdos específicos, consubstanciando o restante da carga 

horária, se constitui em extensões e aprofundamentos dos conteúdos do núcleo de 
conteúdos profissionalizantes, bem como de outros conteúdos destinados a 

caracterizar modalidades. Trata-se, portanto, dos conhecimentos científicos e 
tecnológicos necessários à definição da Engenharia Civil, incluindo-se Estágio 
Supervisionado obrigatório e Trabalho de Conclusão de Curso. 
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 Com o exposto acima, o NDE concebeu o Curso de Engenharia Civil de maneira 
a abarcar as seguintes áreas: 

 Construção Civil, com vistas ao egresso conceber, executar e fiscalizar obras 
civis, tais como: residenciais, prediais, pontes, viadutos, estádios e barragens;  

 Estruturas, objetivando a elaboração e execução de projetos estruturais de 
edifícios comerciais e residenciais, galpões industriais, estádios, pontes, 

viadutos, reservatórios e outros;  
 Transportes, com vistas a elaborar executar projetos viários, planejamento e 

gerenciamento de transportes urbanos, elaboração de planos diretores de 

transportes públicos, projeto e construção de estradas, ferrovias, hidrovias e 
portos; 

 Hidráulica e Recursos Hídricos, cuja meta seja desenvolvimento de recursos 
hídricos, com vistas à otimização do uso da água pela sociedade, enfocando 
abastecimento de água, irrigação, usinas hidrelétricas, navegação, controle de 

secas e cheias e drenagens pluviais, entre outros;  
 Sanitária e Ambiental, visando a elaboração e execução de projetos de sistemas 

de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana, 
controle de vetores, avaliação de impactos ambientais, controle da poluição do 
ar, da água e do solo e gestão ambiental;  

 Solos e Geotecnia, objetivando a elaboração e execução de projetos fundações 
e contenções, execução de sondagens e prospecções do solo, controle de 

erosões, barragens de terra, entre outros. 
  

2.2.6 Objetivos do Curso 
2.2.6.1 Objetivos Gerais 

Como objetivos gerais para o Curso de Engenharia Civil delineiam-se: 
 Formar 

profissionais dotados de formação generalista, humanista, crítica e reflexiva; 

 Desenvol
ver nos profissionais capacidades para o trabalho interdisciplinar, pautados pela 

ética; 
 Dotar os 

profissionais de conhecimentos tecnológicos, sociais e econômicos 

contemporâneos.  
 

2.2.6.2 Objetivos Específicos 
A consecução dos objetivos gerais requer objetivos específicos que funcionem 

como balizadores do ensino a ser praticado. Dessa maneira, fixam-se os seguintes 

objetivos específicos: 
 Intensific

ar conhecimentos básicos de matemática e física, além de utilizar a informática 
como ferramenta usual e rotineira; 

 Propiciar 

conhecimentos para a identificação e proposituras de soluções técnicas 
aos problemas habitacionais da sociedade; 
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 Propiciar 
condições para domínio e utilização de conhecimentos tecnológicos aplicados 

nas diversas áreas da Engenharia Civil como transportes e suas modalidades, 
geotecnia, recursos hídricos, construção civil, saneamento básico, projetos e 

execução de estruturas, planejamento e gestão de recursos humanos e 
materiais; 

 Propiciar 
conhecimentos para que o egresso atue nas fases de concepção, planejamento, 
projeto, construção, controle, operação e manutenção de edificações e sistemas 

de infraestrutura em geral; 
 Propiciar 

consciência crítica para que os egressos possam atender às demandas da 
sociedade, considerando seus aspectos sociais, econômicos, políticos e 
culturais, respaldados pela ética e pelo respeito ao meio ambiente; 

 Fomentar 
e promover conhecimentos para absorção e desenvolvimento de novas 

tecnologias, dentro de uma postura de permanente busca da atualização 
profissional, da responsabilidade social e da Promoção Humana; 

 Propiciar 

condições para que o egresso avalie os impactos ambientais de projetos de 
engenharia civil no contexto social e no meio ambiente. 

3.5 Perfil Profissional do Egresso 
  

O egresso do Curso de Engenharia Civil do UNAR deverá possuir um perfil 
alicerçado em: 

 
 Sólida formação técnica, científica e profissional geral, que o capacite a 

absorver e desenvolver novas tecnologias; 

 Capacidade de atuação crítica e reflexiva na detecção e resolução de 
problemas, em consonância com aspectos sociais, políticos, econômicos e ambientais, 

respaldado pela ética; 
 Competências e habilidades voltadas ao atendimento às demandas sociais e 

ambientais; 

 Habilidades para planejar, orçar, projetar, acompanhar e avaliar obras e 
estruturas em geral, tais como edificações, sistemas de abastecimento predial, canais, 

drenagem, estradas, entre outros. 
 Capacidade para realizar estudos sobre viabilidades técnico-econômica, 

perícias, avaliação e monitoramento; 

 Competências e habilidades para emitir laudos, pareceres técnicos; 
 Domínio lógico, com capacidade para interpretar e realizar projetos inerentes à 

engenharia civil; 
 Domínio de linguagem informatizada e das novas tecnologias; 
 Capacidade para o convívio com a diversidade. 

 Propiciar conhecimentos para atuação nas fases de concepção, planejamento, 
projeto, construção, controle, operação e manutenção de edificações e sistemas de 

infraestrutura em geral; 
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 Consciência crítica para que possam atender às demandas da sociedade, 
considerando seus aspectos sociais, econômicos, políticos e culturais, respaldados 

pela ética e pelo respeito ao meio ambiente e 
 Condições para avaliar os impactos ambientais de projetos de engenharia civil 

no contexto social em que atua. 
  

 

3.6 Competências e habilidades 
 O pprofissional egresso do Curso de Engenharia Civil, de acordo com a 
Resolução nº  deverá apresentar competências para: 

 Aplicar 
conhecimentos matemáticos, químicos e das ciências técnicas, aliando-os às 

técnicas e ferramentas tecnológicas para o exercício de atividades da 
Engenharia Civil; 

 Verific

ar e analisar criticamente os modelos empregados nos estudos de engenharia 
civil e propor modelos utilizando-se das novas tecnologias; 

 Recon
hecer, formular, avaliar, solucionar problemas de engenharia, propor 
modificações, considerando eficiência técnica, ambiental e econômica; 

 Produz
ir, aprimorar e divulgar tecnologias, processos, serviços materiais e 

equipamentos pertinentes à Engenharia Civil; 
 Interpr

etar, elaborar e avaliar projetos de engenharia civil; 

  Projet
ar e conduzir experimentos, assim como analisar e interpretar resultados; 

 Projeta
r sistemas, componentes e processos que os constituem, bem como outras 
atividades pertinentes de sua profissão; 

 Atuar 
em equipes multidisciplinares; 

 Diagno
sticar e apresentar soluções aos problemas de engenharia; 

 Compr
eensão da ética e responsabilidade profissional; 

 Comun

icar-se efetivamente em suas diversas formas; 
 Entend

er o impacto das soluções da engenharia no contexto sócio-econômico e 
ambiental; 

 Engaja

r-se no processo de aprendizagem permanente e buscar permanentemente a 
atualização profissional. 

 
As habilidades esperadas desse profissional são: 
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 Compromisso com a ética profissional; 

 Responsabilidade social e ambiental; 
 Disposição para auto-aprendizado e educação continuada; 

 Iniciativa empreendedora; 
 Leitura, interpretação e expressão por meios gráficos. 

 Comunicação oral e escrita satisfatória; 
 Visão crítica de ordens de grandeza; 
 Domínio de técnicas computacionais; 

 Capacidade de trabalhar em equipes multidisciplinares; 
 Capacidade de identificar, modelar e resolver problemas; 

 Compreensão dos problemas administrativos, sócio-econômicas e do meio 
ambiente; 

 Capacidade de identificar, selecionar e utilizar técnicas disponíveis em sua área 

considerando sempre as metas da organização.  
 

 
 
 

3.7. Educação das Relações Étnico-raciais, Direitos Humanos e 
Desenvolvimento Sustentável 

O modelo de educação tecnicista tem a limitação de não contemplar as 
demandas da sociedade moderna quanto ao desenvolvimento sustentável, aos direitos 

humanos e, em especial a educação das relações étnico-raciais. 

A construção histórica do Brasil pressupõe a existência de desigualdades 

sociais, étnicas, um processo de desenvolvimento que não prioriza a sustentabilidade 
e o  respeito aos direitos humanos. 

Portanto, o projeto pedagógico curricular do curso de Engenharia Civil não pode 
se furtar a essa realidade. Tais temas não constituirão somente uma disciplina, mas 

permearão todo o curso, através de atividades curriculares, cursos de extensão 
oferecidos aos alunos e, principalmente, atitudes e valores apresentados pelo corpo 

docente, discente e funcionários, numa visão interdisciplinar. 

A Educação das Relações Étnico-Raciais e o estudo de História e Cultura Afro-

Brasileira, e História e Cultura Africana será desenvolvida por meio de conteúdos, 
competências, atitudes e valores. O curso incentivará pesquisas sobre processos 

educativos orientados por valores, visões de mundo, conhecimentos afro-brasileiros, 
ao lado de pesquisas de mesma natureza junto aos povos indígenas, com o objetivo 
de ampliação e fortalecimento de bases teóricas para a educação brasileira. 

O objetivo desse trabalho é promover a educação de cidadãos atuantes e 

conscientes no seio da sociedade multicultural e pluriétnica do Brasil, buscando 
relações étnico-sociais positivas, rumo à construção de nação democrática. 

A Educação das Relações Étnico-Raciais tem por objetivo a divulgação e 
produção de conhecimentos, bem como de atitudes, posturas e valores que eduquem 
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cidadãos quanto à pluralidade étnico-racial, tornando-os capazes de interagir e de 
negociar objetivos comuns que garantam, a todos, respeito aos direitos legais e 

valorização de identidade, na busca da consolidação da democracia brasileira. 

Quanto a educação ambiental, o Decreto 4.281/2002 determina “a integração 
da educação ambiental às disciplinas de modo transversal, contínuo e permanente”. 
Num curso de Engenharia de Produção, que trata essencialmente da dinâmica do 

processo produtivo, o objetivo de fortalecer a consciência ambiental dos alunos, deve 
ser objetivo de todas as disciplinas, mesmo as mais específicas e será tratado como 

tema transversal na prática de ensino e nas situações concretas da relação professor-
aluno. 

Já educação em direitos humanos deve se dar de uma forma tal que os 
princípios éticos fundamentais que o cercam, sejam para todos nós – membros da 

coletividade – tão naturais como que o próprio ar que respiramos. A consolidação da 
cidadania, em sua forma plena, deve ser o fator principal da criação de uma cultura 
em direitos humanos. A Declaração Universal de 1948, a esse propósito, deixa bem 

claro que: "A instrução [leia-se: educação] será orientada no sentido do pleno 
desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento e do respeito pelos 

direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a 
compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou 
religiosos, e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da 

paz" (Artigo XXVI, 2.ª alínea). 

Num curso que tem como objetivo formar profissionais que gerenciem projetos, 
grupo de pessoas  e plantas fabris, o respeito ao ser humano, ao conceito de 
liberdade, especialmente liberdade de expressão, a participação, as condições 

mínimas de higiene, segurança, saúde ocupacional, devem permear todo o curso, não 
somente aquelas disciplinas que tratam especificamente da gestão de pessoas e 

segurança no trabalho. 

4 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 
O presente projeto prevê uma metodologia em que o ensino, a pesquisa e 

extensão caminhem lado a lado. Mais do que transmissão de conteúdos teóricos, 
fixam-se práticas pedagógicas com predomínio do caráter dialógico entre 

professor/aluno a respeito de assuntos relevantes ao curso. Para tanto, as aulas 
expositivas são ministradas, porém, com auxílio de recursos de multimídia; 
seminários e discussão de problemas são o ponto de partida para a aquisição de 

conteúdos teóricos capazes de explicar, descrever, analisar, refletir e propor soluções, 
com vistas, no mínimo, de minimização dos problemas elencados.  

 
Isso requer, evidentemente, o trabalho com a interdisciplinaridade no 

tratamento dos conteúdos, o desenvolvimento de projetos, cuja meta seja a 

integração dos diferentes componentes curriculares de um mesmo semestre do curso, 
ou de semestres diferentes e organização de atividades extracurriculares que 

propiciem maiores fontes de informações. 
 



 
Credenciamento Portaria MEC 2.687 de 02/09/2004 

Credenciamento EaD Portaria MEC 403 de 01/04/2010 
Associação Educacional de Araras – CNPJ 44.699.494/0001-10 – I. E. Isenta 

Av. Ernani Lacerda de Oliveira, 100 – Parque Santa Cândida – CEP 13.603-112 – Araras/SP – Fone(19) 3321-8000 – www.unar.edu.br 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

17 

 

3.2 Procedimentos Pedagógicos 
A materialização da proposta pedagógica do Curso de Engenharia de Civil do 

UNAR requer procedimentos pedagógicos constantes, tais como: reuniões frequentes 
do Colegiado de Curso, constituído por todos os docentes do curso e por um 

representante discente, prevendo uma gestão democrática e participativa, a partir das 
proposituras estabelecidas nesse projeto; promoção de comunicação efetiva intra e 

extra-muros e instituição de eventos (viagens de estudo; realização de exposições, 
seminários, atividades laboratoriais) 
 

3.3 Práticas Pedagógicas Inovadoras 
Ao se adotar a tríade ação-reflexão-ação, visamos a um ensino em que 

conhecimentos teóricos aliam-se à formação prática. Evidentemente, que, para isso, é 
necessária a criação de mecanismos que incentivem a prática investigativa e a 
reflexão sobre os problemas relacionados à área de construção civil. Um dos 

mecanismos adotados pelo UNAR é a realização de seminários, para que os alunos 
possam desenvolver suas habilidades analíticas, discursivas e argumentativas, além 

do incentivo à produção de trabalhos monográficos que procurem desenvolver a 
reflexão analítica sobre determinados problemas teóricos, problemas empiricamente 
constatados, autores ou temas relevantes tratados nos cursos.  

4.4 Estrutura Curricular 

  
A matriz curricular fixada para o Curso de Engenharia Civil do UNAR, segundo 

os pressupostos legais pertinentes ao Curso, possui uma carga-horária de 3.600 

horas, das quais 3600 h/a (3000 h/a) são de Atividades Teórico-Práticas, 200 horas 
são referentes às Atividades Complementares, 600 Estágio Supervisionado. 

 Há que se destacar, ainda, o conjunto de atividades integradoras da estrutura 
curricular, visando ao relacionamento entre conteúdos curriculares e atividades 
práticas. Assim, há disciplinas que preveem conteúdos teóricos e atividades práticas 

laboratoriais, que são coerentemente agregados; conteúdos e atividades práticas.  
 Nesta perspectiva, o currículo é descrito a partir dos núcleos e as respectivas 

atividades a eles agregados; os núcleos de conteúdos são descritos, segundo as 
respectivas cargas-horárias; as atividades de práticas profissionais são alocadas em 
um núcleo específico, envolvendo: Estágio Supervisionado; Trabalho de Conclusão de 

Curso; Projeto de Iniciação Científica; Projeto de Extensão realizado junto a 
empresas, órgãos governamentais, ONGs; visitas técnicas dentre outras. 

 

4.5 Conteúdos curriculares, flexibilidade e interdisciplinaridade  

É inegável o processo de transformação por que passa a sociedade na 
atualidade, o que exige redirecionamentos, compatibilizações e adequações de valores 

em consonância com essa nova ordem que se nos apresenta. Neste cenário, as 
instituições de ensino não estão isentas, justamente, pelo seu papel essencial para o 
desenvolvimento do país e para o resgate da cidadania. 

 
 Com base nas considerações acima, dirigentes e corpo docente iniciaram um 

processo de reflexão e de proposituras com vistas a aprimorar e atualizar conceitos de 
cursos e de currículo para responder às novas exigências educacionais.  
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 No que diz respeito ao conceito de currículo, consideraram-se as exigências do 

mercado de trabalho de um profissional com formação completa e complexa, que não 
se restringisse a uma especialidade, mas que fosse capaz de integrar partes e 

promover mudanças na localidade em que vive. Vale dizer que esse mesmo mercado 
de trabalho não se apresenta estagnado e fechado em um modelo único de 

profissional, mas acompanha os avanços tecnológicos e de conhecimentos. Aprisionar 
o aluno em um modelo rígido, não condiz mais com a realidade e a superação desse 
dado só é possível, quando se vislumbra uma visão global, que adote mecanismos 

para que o aluno transite, durante sua formação, por diferentes áreas do saber.  
 

Essa meta só será alcançada a partir da adoção da flexibilização curricular, 
alicerçada: 

 Na possibilidade de o aluno, além de sua formação específica, possuir uma 

formação básica em outra área; 
 Na ideia de um currículo articulado com conhecimentos que extrapolam áreas 

específicas; que além de aquisição de conteúdos preveja habilidades e atitudes. 
A consecução das propostas acima só se efetivará a partir da flexibilização 

horizontal e vertical, conforme se explicita abaixo. 

 
Na flexibilização vertical há que se levar em conta conteúdos integrantes de 

Formação Básica; conteúdos profissionalizantes e conteúdos de Formação 
Específica. 

 

Na Formação Básica, estão inseridas disciplinas que propiciam uma visão 
ampla e reflexiva da sociedade, além de materializar os princípios e valores da IES e 

sua missão, das interações humanas, da realidade e da identidade brasileira, da 
atualidade e do mercado de trabalho. Assim, integram essa formação: Cidadania e 
Responsabilidade Social, Leitura e Produção Textual, Metodologia Científica e 

Atividades Complementares. 
 

Nos conteúdos profissionalizantes, inserem-se disciplinas que, realmente, propiciem 
instrumentos para a prática profissional. No caso da Engenharia Civil destacam-se: 
Desenho Técnico; Informática; Química; Física I; Álgebra Linear e Geometria 

Analítica; Probabilidade e Estatística; Gestão Ambiental; Ciência e Tecnologia dos 
Materiais; Física II; Materiais de Construção; Resistência dos Materiais I; Fenômenos 

de Transporte I; Cálculo I; Resistência dos Materiais II; Cálculo Numérico; Cálculo II; 
Geomática I; Hidráulica; Estática I; Geomática II; Cálculo III; Instalações Hidráulicas 
e Sanitárias; Estruturas de Madeiras e Metálicas; Introdução ao Sistema de 

Informação Geográfica (SIG); Hidrologia; Estática II; Estrutura de Concreto Armado I; 
Instalações Elétricas; Mecânica dos Solos I; Saneamento I; Estradas I; Estruturas de 

Concreto Armado II; Mecânica dos Solos II; Saneamento II; Estradas II; Construção 
de Edifícios I; Fundações; Arquitetura e Urbanismo ; Construção de Edifícios II; 

Economia dos Transportes; Pontes; Gerenciamento de Projetos. 
 

Nos conteúdos de Específicos, cuja meta é garantir o desenvolvimento de 

competências e habilidades estabelecidas no projeto pedagógico elencam-se 
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disciplinas: Introdução à Engenharia; Empreendedorismo e Gestão de Novos 
Negócios; Ergonomia, Higiene e Segurança do Trabalho; Ética e Legislação; Estágio 

Supervisionado e Trabalho de Conclusão de Curso. 
 

Quanto à flexibilização horizontal, a sua consecução dar-se-á por meio de 
semanas de estudos, palestras, conferências, visitas técnicas inter e 

transdisciplinares.   
 
De maneira geral, a flexibilização curricular prevista neste projeto pedagógico 

procura assegurar um curso de graduação que seja uma etapa inicial de uma 
educação que se pretenda continuada; a interdisciplinaridade; uma formação 

integrada à realidade social; articulação entre teoria e prática e indissociabilidade 
entre ensino, pesquisa e extensão serão metas a serem atingidas. 

 

Pelo exposto acima, deve-se compreender a flexibilização curricular como nova 
relação de aprendizagem, articulada à pesquisa, à investigação e que oferece 

contribuições para a operacionalização do Projeto Político Pedagógico, em que ocorra: 

 Nova relação entre professor e aluno. Ainda predomina um excesso de 

centralização do processo de ensino no professor. Nas aulas, o professor 
estuda, recria e interpreta o conhecimento para repassá-lo para o aluno. Esse 

trabalho de transmissão do conhecimento, efetivado pelo professor, apesar de 
necessário, é insuficiente para a prática didático pedagógica. É também comum 
atribuir-se ao professor a responsabilidade de estabelecer tudo o que o aluno 

deve aprender, e de avaliar a capacidade que este tem de reter e reproduzir o 
conteúdo ministrado.  Postula-se uma relação em que predomine o aprender a 

aprender. 
 Avaliação processual – A flexibilização exige um controle e um 

acompanhamento contínuo pelos professores e, sobretudo, pelo Colegiado de 

Curso, razão pela qual nas reuniões de colegiado do curso tem-se procurado, 
quando da elaboração dos conteúdos programáticos, ajustes para que se possa 

propiciar um exercício abrangente de todas as disciplinas do período e entre 
períodos diferentes, procurando mostrar aos alunos uma visão sistêmica da sua 
ação, quer seja pelas ações técnicas, artísticas, ambientais e sociais.  

 Visão do currículo como conjunto de atividades intencionalmente desenvolvidas 
para o processo formativo. 

 
Tratar da interdisciplinaridade, de forma alguma, pressupõe a criação de 

novas disciplinas, mas implica a utilização de conhecimentos de várias disciplinas com 

vistas à resolução de um problema concreto ou ainda a percepção de um determinado 
fenômeno por meio de diferentes pontos de vista. 

 
Além da discussão de temáticas comuns a várias disciplinas, a 

interdisciplinaridade prevista nesse projeto pedagógico procura a busca da unidade 

em termos de prática docente, cuja meta deve ser o desenvolvimento de 
competências e habilidades relacionadas ao ensino e à pesquisa e no trabalho efetivo 
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com textos manifestados nas diferentes linguagens, cuja temática envolve 
assuntos/temas abordados em sala de aula.  

 
Essa concepção de interdisciplinaridade não dilui as disciplinas no contexto 

escolar, ao contrário amplia o trabalho disciplinar, pois aproxima e articula as ações 
docentes em atividades coordenadas e orientadas. 

 
Em Fazenda (1994) pode-se constatar a ideia de atitude interdisciplinar com 

se verifica em: 

 
Entendemos por atitude interdisciplinar, uma atitude diante de alternativas 
para conhecer mais e melhor; atitude de espera ante os atos consumados, 
atitude de reciprocidade que impele à troca, que impele ao diálogo com 
pares idênticos, com pares anônimos ou consigo mesmo – atitude de 
humildade diante da limitação do próprio saber, atitude de perplexidade ante 
a possibilidade de desvendar novos saberes, atitude de desafio – desafio 
perante o novo, desafio em redimensionar o velho – atitude de envolvimento 
e comprometimento com os projetos e com as pessoas neles envolvidas, 
atitude, pois, de compromisso em construir sempre da melhor forma 
possível, atitude de responsabilidade, mas, sobretudo, de alegria, de 
revelação, de encontro, de vida (FAZENDA, 1994, p. 82). 

 Com esses pressupostos, pode-se afirmar que a interdisciplinaridade é o fio 

condutor do processo de ensino e aprendizagem e, além de ser praticada em sala de 
aula sua materialização se dá também no desenvolvimento de projetos de Iniciação 
Científica, projetos interdisciplinares, Semanas de Estudos, visitas técnicas e 

palestras. 
  

 4.6 Atividades Complementares 
 De acordo com o Regulamento, as Atividades Complementares constituem-se 
formas de aprofundamento de temas inerentes à formação acadêmica do aluno. Para 

tanto, são considerados os estudos e as práticas em grupos de pesquisa, iniciação 
científica, projetos de extensão, apresentação de trabalhos científico-artísticos em 

eventos relacionados à área, participação em semanas de estudo, oficinas, cursos de 
extensão, debates e visitas técnicas. 
 

 Constam da matriz curricular 200 horas de Atividades Complementares, 
inseridas no 1º, 2º, 3º e 4º semestres do curso, cada um com 50 horas, devendo ser 

cumpridas, a partir do ingresso do aluno no curso. A integralização dessas atividades 
é condição necessária para colação de grau. Os alunos devem comprovar a sua 

realização por meio de relatórios e de comprovantes de participação. Essas atividades 
são distribuídas em 4 categorias:  
 

Categoria I: Atividades fora da “sede” 
Cursos, palestras, seminários, congressos, conferências, oficinas, visitas técnicas, 

teatros, em entidades educacionais, estudantis ou profissionais, públicas ou privadas, 
reconhecidas pela instituição. Tais atividades devem ser adequadas à formação 
complementar do aluno. Considera-se a participação do aluno, na forma passiva ou 

ativa, ou seja, na condição de “participante ou palestrante/instrutor/apresentador”. 
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Para convalidação das atividades frequentadas, o aluno deve entregar o comprovante 
de inscrição, certificado e relatório sucinto das atividades a que participou. 

 
Categoria II: Atividades dentro da “sede” 

Essa categoria de Atividades Complementares atende interesses gerais e específicos, 
podendo ser realizadas na forma de Semanas de Estudo, palestras, seminários, 

debates, cursos de extensão, etc. Os temas de interesse geral podem ser assistidos 
por alunos de todos os cursos. Os temas específicos são orientados a um público alvo 
particular (curso). A convalidação dessas atividades dá-se por meio de comprovação 

de presença e de relatório. 
 

Categoria III: Atividades de pesquisa e publicação 
Pesquisa, teórica ou empírica, a fim de que os alunos possam visualizar o conteúdo do 
curso em sua projeção social real, com a finalidade de que a formação universitária 

não esteja dirigida apenas à aplicação e interpretação do conhecimento, mas que 
sejam formados (alunos) para também construí-lo. 

Nesse caso, também os alunos ajustam com os docentes o objeto da pesquisa teórica 
ou empírica, as condições de sua realização, a avaliação e o registro. Os docentes 
atestam a atividade realizada. Nesta categoria de Atividades Complementares, 

incluem-se projetos, envolvendo implementação prática, pesquisa teórica, oficinas, 
formação de grupos de estudo e grupos de interesse com produção intelectual ou 

projeto com implementação real. 
 

Categoria IV: Atividades Comunitárias 
Extensão que consiste na prestação de serviços em questões ligadas à 

cidadania, família, saúde, educação, moradia, a fim de que experimentem a função 
social do conhecimento produzido. Os alunos podem participar, por meio de órgão 
encarregado das atividades de pesquisa e extensão, o NUPEX- Núcleo de Pesquisa e 

Extensão.  
 

4.7 Aproveitamento de Competências Profissionais adquiridas no trabalho 
  

O UNAR está ciente da necessidade de profissionais que atuem no mercado de 

trabalho e que sejam capazes de compartilhar com seus alunos, em sala de aula, suas 
experiências adquiridas, por meio de estudos de caso, jogos simulativos e trabalhos 

de campo. Quanto a seus alunos, a experiência profissional será considerada em 
relação ao Estágio Supervisionado. 

 

5 - Matriz Curricular do Curso de Bacharelado em Engenharia Civil   

ENGENHARIA CIVIL - MATRIZ 20171 

    SEM COD NOME CH 

1 SOC1748 Álgebra Linear 60 

1 GRU0109 Atividades Complementares I 50 
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1 SOC1624 Introdução à Engenharia  60 

1 SOC1602 Leitura e Produção Textual (EAD) 60 

1 SOC1749 Mecânica Aplicada 60 

1 SOC1249 Probabilidade e Estatística 60 

1 SOC1750 Programação de Computadores 60 

2 GRU0110 Atividades Complementares II 50 

2 SOC1752 Cálculo Diferencial e Integral 180 

2 SOC1751 Geometria Analítica 60 

2 SOC1753 Química Geral 60 

2 SOC1225 Empreendedorismo (EAD) 60 

3 GRU0111 Atividades Complementares III 50 

3 SOC1293 Cálculo Numérico 60 

3 SOC1623 Desenho Técnico 60 

3 SOC1292 Hidrologia 60 

3 SOC1295 Materiais para Construção Civil 60 

3 SOC1608 Relações Étnico-Raciais, Diversidade e Direitos Humanos (EAD) 60 

3 SOC1603 Teoria Geral da Administração 60 

4 GRU0112 Atividades Complementares IV 50 

4 SOC1294 Fenômenos de Transporte 60 

4 SOC1303 Hidráulica  60 

4 SOC1247 Matemática Financeira 60 

4 SOC1754 Mecânica dos Sólidos 60 

4 SOC1257 Psicologia (EAD) 60 

4 SOC1755 Tópicos de Topografia 60 

5 SOC1756 Eletricidade e Magnetismo 60 

5 SOC0475 Estágio I 100 

5 SOC1248 Meio Ambiente e Sustentabilidade 60 

5 SOC1612 Projeto Integrador (EAD) 60 

5 SOC1757 Resistência dos Materiais (Isostática) 60 

5 SOC1758 Saneamento Básico - Abastecimento 60 

5 SOC1759 Topografia Aplicada à Engenharia Civil 60 

6 SOC1760 Arquitetura 60 

6 SOC1297 Ergonomia, Higiene e Segurança do Trabalho (EAD) 60 

6 SOC0476 Estágio II 100 

6 SOC1761 Estrutura de Concreto Armado (Lajes) 60 

6 SOC1762 Geoprocessamento  60 

6 SOC1307 Mecânica dos Solos 60 

6 SOC1763 Urbanismo 60 

7 SOC1259 Economia (EAD) 60 

7 SOC0909 Estágio III 100 
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7 SOC1764 Estradas - Projeto 60 

7 SOC1765 Estrutura de Concreto Armado (Vigas) 60 

7 SOC1766 Estruturas Moduladas e Pré-Fabricadas 60 

7 SOC1767 Fundamentos da Geologia  60 

7 SOC1251 Pesquisa Operacional 60 

8 SOC0911 Estágio IV 100 

8 SOC1768 Estradas - Construção 60 

8 SOC1769 Estrutura de Concreto Armado (Pilares) 60 

8 SOC1320 Instalações Elétricas  60 

8 SOC1770 Obras de Terra 60 

8 SOC1771 Optativa (Carga Horária Obrigatória Total) (EAD) 60 

8 SOC1772 Saneamento Básico - Tratamento 60 

9 SOC1773 Construção de Edifícios - Obra 60 

9 SOC1327 Economia dos Transportes 60 

9 SOC0916 Estágio V 100 

9 SOC1306 Estruturas de Madeiras e Metálicas 60 

9 SOC1328 Fundações  60 

9 SOC1235 Gestão de Pessoas (EAD) 60 

 

9 SOC1314 Instalações Hidráulicas e Sanitárias 60 

10 SOC1774 Concreto Protendido 60 

10 SOC1775 Construção de Edifícios - Documentações 60 

10 SOC0920 Estágio VI 100 

10 SOC1250 Ética e Legislação Profissional (EAD) 60 

10 SOC1298 Gerenciamento de Projetos 60 

10 SOC1310 Pontes 60 

10 SOC1776 TCC - Trabalho de Conclusão de Curso 60 

    TOTAL 4400 
 

 

 

5.1 Ementário e Bibliografia 
 

1º SEMESTRE 

Introdução à Engenharia 

Organização do curso de Engenharia Civil. Atividades de ensino e pesquisa propostos. 

Caracterização da profissão, de suas diversas áreas e do profissional. Formação acadêmica do 

engenheiro civil e suas atribuições profissionais. Oportunidades ocupacionais. O setor da 

construção civil na cidade, no estado e no país. 
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Bibliografia Básica 

BAZZO, W. A; PEREIRA, L. T. V.. Introdução à Engenharia. Florianópolis: Editora da UFSC, 

1996. 

DAGNINO,R.   Ciência e tecnologia no Brasil: o processo decisório e a comunidade de pesquisa. 

SP:Campinas/UNICAMP,2009. 

HOLTZAPPLE, M. REECE,W.D.  Introdução à engenharia. SP: LTC,2013. 

 

 

Bibliografia Complementar 

BRAGA, B ET elii Introdução a engenharia ambiental.   SP:Peason, 2005. 

DEMO, P.  Introdução à metodologia da ciência.   SP:Atlas, 2012. 

GIL, A. C.   Métodos e técnicas de pesquisa social.   SP:Atlas, 2011. 

KUHN, T. S. A estrutura das revoluções científicas. São Paulo: Perspectiva, 2007. 

MATTOS, A.D. Planejamento e controle de obras.   SP:PINI, 2010. 

 

Desenho Técnico 

Introdução ao Desenho Técnico. Técnicas de traçado a mão livre. Apresentação versus 

representação. Desenvolvimento do raciocínio espacial. Representação de formas e dimensões 

por meio de Computer Aided Design - CAD. Convenções e Normalização. Normas para 

representar e apresentar produtos. Elementos gráficos para interpretar e solucionar 

problemas. Qualidade no desenvolvimento de projetos. Especificações de elementos e 

componentes do produto. Símbolos e Representações Gráficas em Projetos. Projeto versus 

produto. 

 

Bibliografia Básica 

BORGERSON, J. , LEAKE, J.Manual de desenho tecnico para engenharia.SP:LTC,2013 

MONTENEGRO, G. A.. Desenho Arquitetônico. SP: Edgard Blücher, 1978. 

SILVA, A. et al. Desenho Técnico Moderno. 5 ed.. Lisboa: Editora Lidel, 2005 

 

Bibliografia Complementar 

BAXTER, M.. Projeto de Produto. SP: Edgard Blücher, 1998. 

CHING. Dicionário Visual Arquitetura. SP: Ed. Martins Fontes, 1999. 

MANFE, G., POZZA, R, SCARATO, G. Desenho Técnico Mecânico. SP: Hemus, 2004, v.1. 

MONTENEGRO,G.   Desenho de projetos.   SP:Blucher, 2012. 

NEUFERT. A Arte de Projetar.SP:Gustavo , 2002. 

 

Informática 

Noções sobre: hardware e software; sistemas operacionais: Microsoft Windows e Linux; 

processadores de texto: Microsoft Word e BROffice Writer; planilhas eletrônicas: Microsoft 

Excel e BROffice Calc; redes de computadores, Internet e Intranet; segurança e proteção: 

vírus, worms e derivados. Ferramentas e aplicativos de navegação e correio eletrônico. Grupos 

de discussão, busca e pesquisa na Internet. Utilização de ferramentas de leitura e edição na 

web para colaboração e compartilhamento de informações. 

 

Bibliografia Básica 

RUAS, J.. Informática para Concursos. 5ª  ed. Rio de Janeiro: Campus, 2007. 

MARÇULA, M.; FILHO, P. A.. Informática: Conceitos e Aplicações. São Paulo: Erica, 2005. 

STAIR, R. M. e REYNOLDS, G.W.  Princípios de sistemas de informação. RJ: Cengage/Learning, 

2011. 

 

Bibliografia Complementar 
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PRIMO, Al. Interação mediada por computador. Porto Alegre:  Siluna, 2008. 

FRANÇA, J. Informática para Concursos. RJ: Ciência Moderna, 2006. 

LAUDON, K.C e LAUDON, J. P.  Sistemas de informação gerenciais.   SP: Pearson, 2004. 

NIELSEN, J. e LOLANGER, H.  Usabilidade na Web: projetando websites com qualidade. 

Campus, 2007. 

PREECE, J. Design de interação: além da interação homem-computador. Bookman, 2005.  

 

 
Química 

Propriedades gerais da matéria. Teoria atômica. Tabela Periódica dos elementos. Reações 

Químicas. Dispersões físicas e químicas. Estrutura das substâncias sólidas, líquidas e gasosas. 

Velocidade das reações. Equilíbrio químico. Eletroquímica e energia. Combustão e 

combustíveis. Aglomerantes. Química dos lubrificantes. Exemplos aplicados às Engenharias. 

 

Bibliografia Básica 

MAHAN, B. H.; MYERS, R. J.. Química: Um Curso Universitário. 4 ed.. São Paulo: Edgard 

Blücher, 2000. 

MACINTYRE, A. J.. Equipamentos Industriais e de Processo. 3 ed.. Rio de Janeiro: LTC, 2005. 

BROWN, l.; HOLME, T. A. Química geral aplicada à engenharia.   RJ: Cengage Learning, 2012. 

 

Bibliografia Complementar 

KOTZ, J. C.; TREICHED JR, P.. Química e Reações Químicas. 4. ed.. RJ: LTC. 2002. 2 v. 

O'CONNOR, R.. Fundamentos de Química. São Paulo: Harper & Row, 1977. 

GALLO NETTO,C. Química geral.   SP:Scipione, 1988. 

ROZEMBER, I.M. Quimica geral.  SP:Blucher 2002. 

SARDELLA, A  E MATEUS,E. Curso de química: química geral. SP: Ática, 1995. 

 

Leitura e Produção Textual 

Fundamentos da expressão escrita. Linguagem verbal e não verbal. Linguagem denotativa e 

conotativa. A importância da leitura para entender o mundo. Texto e discurso. Gêneros 

textuais. 

 

Bibliografia Básica 

BECHARA,E. MODERNA GRAMÁTICA PORTUGUESA.   RJ:NOVA FRONTEIRA, 2009. 

BRANDÃO, HELENA NAGAMINE. INTRODUÇÃO À ANÁLISE DO DISCURSO. CAMPINAS: 

UNICAMP, 2004.  

LAJOLO, MARISA. DO MUNDO DA LEITURA PARA A LEITURA DO MUNDO.. SÃO PAULO: ÁTICA, 

2007. 

 

 

 

Bibliografia Complementar 

FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Lições de texto: leitura e redação. São Paulo: 

Ática, 2002. 

FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e redação. São 

Paulo: Ática, 1997. 

INFANTE Ulisses. Do texto ao texto: curso prático de leitura e redação. SP: Scipione, 1998. 

NADOLSKIS,A.  Normas de comunicação em língua portuguesa.  SP:Saraiva 2012  

TEIXEIRA, l. Comunicação na empresa.  SP:FGV, 2007 
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Cidadania e Responsabilidade Social 

As transformações econômicas, políticas e culturais da atualidade. A política de ação social do 

governo: integração, descentralização e interação. Responsabilidade Social, a interação com a 

sociedade: cidadãos, organizações públicas, privadas com ou sem fins lucrativos e 

desenvolvimento sustentado da sociedade. 

 

Bibliografia Básica 

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 11. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2011. 

BORGES, E.; MEDEIROS, C. A.; D’ADESKY, J. Racismo, preconceito e intolerância. 7. ed. São 

Paulo: Atual, 2009. 

PERROT, M. Os excluídos da História. São Paulo, Paz & Terra. 2011. 

 

Bibliografia Complementar 

MUNANGA, K. Rediscutindo a mestiçagem no Brasil. 3. ed. Belo Horizonte, Autêntica, 2008. 

Bibliografia Complementar 

HERNANDEZ, L. L. A África na sala de aula: visita à história contemporânea. 4. ed. São Paulo: 

Selo Negro, 2008. 

SCHWARCZ, L. M. O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no Brasil, 

1870-1930. São Paulo: Companhia das Letras, 1993. 

SORJ, B. A luta contra a desigualdade na sociedade da informação. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 

Ed., 2003. 

BASTIDE, R.; FERNANDES, F. Brancos e negros em São Paulo. São Paulo: Global, 2008. 

CUNHA, M. C. Negros, estrangeiros: os escravos libertos e sua volta à África. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2012. 

 

2º SEMESTRE 

Física I 

Força, cinemática e dinâmica do ponto material. Leis de Newton e suas aplicações. Trabalho, 

energia e sua conservação. Momento linear e sua conservação. Determinação do momento de 

inércia. Cinemática e dinâmica do movimento de rotação. Momento angular e sua conservação. 

Gravitação. 

 

Bibliografia Básica 

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de física: mecânica. RJ: LTC, 2006. 1v. 

NUSSENZVEIG, H. M. Curso de Física básica I: mecânica. SP: Edgar Blücher. 2002. 

TIPLER, P. A.; MOSCA, G. Física para Cientistas e Engenheiros. RJ: LTC, 2006. 1 v. 

 

Bibliografia Complementar 

HERSKOWICZ, G.; PENTEADO, P. C.; SCOLFARO, V. Curso completo de Física.   SP: 

Moderna,1992. 

HEWITT, P. G. Física conceitual.   PA: Bookman, 2011. 

MAIZTEGUI A. P.; SABATO, J. A. Física 1.  Porto Alegre: Globo, 1973. 

PUGLIESI NETO, H. Fundamentos de física geral. v.1.  SP: Nobel, 1982. 

RESNIK, R; HALLIDAY, D.; KRANE K.  Física1.  SP: LTC, 2008 

 

Álgebra Linear e Geometria Analítica 

Vetores no plano: normais e curvaturas. Sistemas de coordenadas e vetores no espaço 

tridimensional. Cônicas: elipse, parábola, hipérbole. Espaço vetorial. Subespaço vetorial. Base 

e dimensão. Transformações lineares. Autovalores e Autovetores. Diagonalização de 

operadores lineares. Forma de Jordan. 
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Bibliografia Básica 

BOLDRINI, J. L.. Álgebra Linear. SP: Harbra, 1986. 

BOULOS, P. C. Geometria Analítica. SP: McGraw-Hill do Brasil,2012. 

CALLIOLI, C. A. et al. Álgebra Linear e Aplicações. SP: Atual, 2011. 

 

Bibliografia Complementar 

HADLEY, G. Álgebra linear.   RJ: Forense-Universitária, 1979. 

LIPSCHUTZ, S. Álgebra Linear.  SP: Makron Books, 1994. 

RIGHETTO, A. Vetores e geometria analítica.   SP: IBLC, 1988. 

STEINBRUCH, A.; WINTERLE, P. Álgebra Linear e Geometria Analítica. SP: Pearson Education, 

1987. 

SWOKOWSKI, E. W. Cálculo com geometria analítica. v. 2, SP:MCGraw-Hill,1983. 

 

Cálculo I  

Funções reais de uma variável real. Limite. Continuidade. Derivação. Estudo da variação das 

funções. Aplicações da derivada. Primitivas. Teorema Fundamental do Cálculo. Técnicas de 

Primitivação. Aplicações da Integral definida na geometria (áreas, volumes, comprimentos), na 

Física e na Engenharia. Fórmula de Taylor. 

 

Bibliografia Básica 

ÁVILA, G. Cálculo: Funções de uma Variável. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos 

Editora S. A., 2012. v.1. 

GUIDORIZI, H. Um Curso de Cálculo. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2012. v.1. 

THOMAS, G. B. Cálculo. São Paulo: Addison Wesley, 2011. 

Bibliografia Complementar 

ANTON, H.. Cálculo: Um Novo Horizonte. Porto Alegre: Bookman, 2000. 

HOFFMANN, L; BRADLEY, G. L. – Cálculo um curso moderno e suas aplicações. São Paulo: LTC, 

2008. 

RIGHETTO, A e FERRAUDO,A.S.  Cálculo diferencial e integral-I.  SP:IBEC, 1987. 

MORETTIN, P.A e HAZZAN, S. e BISSAB, W.O. Cálculo; funções de uma e várias variáveis.   

SP:Saraiva,2006. 

LEITHOLD, Louis. O cálculo com geometria analítica. São Paulo: Livros Técnicos e Científicos. 

1994.  

 

Gestão Ambiental 

Legislação, gestão, planejamento e políticas ambientais. Impacto ambiental - caracterização 

ambiental: meios físico, biológico e antrópico; descrição de atividades relacionadas com 

engenharia de produção e Civil. Diagnóstico ambiental, avaliação de impacto ambiental, ações 

mitigadoras: implantação e acompanhamento. A crise ambiental. O movimento ecológico. 

Ecodesenvolvimento ou “Desenvolvimento Sustentável”. Direito Ambiental: conceito, fontes, 

princípios e campos de aplicação. Conferência de Estocolmo (1972). O Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente - PNUMA. Princípios legais supranacionais para a proteção 

ambiental e o “desenvolvimento sustentável”. Normas e Leis ambientais e afins. 

 

Bibliografia Básica 

BARBIERI, J.C. Gestão ambiental empresarial: conceitos, modelos e instrumentos. SP: 

Saraiva, 2007. 

SANCHEZ, L.E.  Avaliação de impacto ambiental.  SP:Oficina de textos, 2008. 

VEIGA, J. E. Meio ambiente e desenvolvimento. SP: Senac, 2006. 
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Bibliografia Complementar 

AB”SÁBER, A.  Os Domínios de natureza no Brasil. SP:Atelie Ed., 2005. 

DIAS, G. F. Educação Ambiental: princípios e práticas, SP: Gaia, 2000. 

DREW, D. Processos interativos homem- meio ambiente.  SP, Contexto, 1977. 

GUERRA, A. J. T; CUNHA, S. B. da. A questão ambiental. RJ: Bertand do Brasil, 2012. 

GRANZIERA, M.L.M.  Direito ambiental. SP:Atlas, 2009. 

 

Ciência e Tecnologia dos Materiais 

Ligações atômicas. Estruturas cristalinas. Difusão. Efeitos de temperatura e elementos de liga 

na elasticidade da estrutura. Anelasticidade. Defeitos pontuais e lineares das estruturas 

cristalinas. Micro plasticidade de cristais. Deformação plástica de policristais. Teoria da 

ativação térmica, mecanismos que governam a deformação plástica, mecanismo de fluência, 

nucleação de trincas e fadiga, mecanismos de endurecimento dos aços. 

 

Bibliografia Básica 

ASKELAND,D.R. ;PHULÉ,P.P.  Ciência e engenharia dos materiais. SP: Cengage Leaning, 2012. 

CALLISTER Jr, W. D.. Ciência e engenharia de materiais: uma introdução. RJ: LTC, 2012. 

SOUZA, S. A.. Ensaios mecânicos de materiais metálicos. SP: Ed. Edgar Blucher, 2000. 

 

Bibliografia Complementar 

BROWN,L.S. e HOLME, T.A.  Química gera aplicada à engenharia.   SP:Cengage Learning, 

2012.  

CHIAVERINI, V.. Tecnologia mecânica: processos de fabricação e tratamento. SP: McGraw-Hill, 

1986.v.1 

CHIAVERINI, V.. Tecnologia mecânica: processos de fabricação e tratamento. SP: McGraw-Hill, 

1986.v.2 

ROZENBERG, I.M.  Química geral.   SP:Blucher, 2002. 

VAN VLACK, L. Princípios de ciências dos materiais. SP: Edgard Blucher, 2011. 

 

 

 

 

 

 

3º Semestre 

Física II 

Oscilações. Oscilações Mecânicas: pêndulos simples; amortecedor de mola; movimento 

harmônico angular. Teoria das ondas - propagação: em molas; na água; interferência em duas 

dimensões. Ondas em Meios Elásticos. Hidrostática. Noções de Hidrodinâmica. Lei da 

Termodinâmica. Propagação da luz: sombras; Leis da reflexão (espelhos planos) e da refração 

(determinação de índice de refração); espelhos curvos e lentes. 

 

Bibliografia Básica 

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J.. Fundamentos de Física. RJ: LTC, 2006. 2 v. 
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NUSSENZVEIG, M.. Curso de Física Básica 2: Fluidos, Oscilações e Ondas. SP: Edgard Blücher, 

2002. 

TIPLER, P. A.; MOSCA, G.. Física para Cientistas e Engenheiros. RJ: LTC, 2006. 2 v. 

 

Bibliografia Complementar 

HALLIDAY, D.; RESNICK, R. Física. RJ: Livros Técnicos e Científicos, 1983. 1 v. 

NUSSENZVEIG, H. M.. Curso de Física Básica. SP: Edgard Blücher, 2002. 1 v. 

HEWITT, P. G. Física conceitual.   PA: Bookman, 2011. 

TIPLER, P. A. Física para cientistas e engenheiros. RJ: LTC 2000, v.1. 

____. Física. RJ: LTC, 2006. 1 v. 

 

Materiais de Construção 

Normalização; Elementos de ciências dos materiais; Propriedades e esforços mecânicos; 

Madeira; Materiais cerâmicos; Betume; Aço e metais em geral; Vidro e plásticos; Tintas e 

vernizes. Aglomerantes; Agregados; Argamassa e concretos; Propriedades; Dosagens; 

Preparação e controle de uso; Prática de laboratório. 

 

Bibliografia Básica 

ALLEN, E; IANO, J. Fundamentals of building construction: materials e methods. Canada: 

Wiley, 2009. 

SANTOS, A. DE P.L. E JUNGLES,A. E. Como Gerenciar as Compras de Materiais na Construção 

Civil. SP: PINI,2008.  

AMBROZEWICZ,P. H. L. Materiais de Construção - Normas, Especificações, Aplicação e Ensaios 

de Laboratório .SP:PINI, 2008. 

 

Bibliografia Complementar 

AZEREDO, H. A. O Edifício e seu acabamento. SP: Edgard Blücher, 1987. 

BORGES, A. C. Práticas das pequenas construções. Vol I-II. SP: Edgard Blücher, 2009. 

PETRUCCI, E. G. R. Materiais de construção. SP: Globo, 1998. 

BOTELHO, M. H. C. Concreto armado eu te amo para arquitetos. SP: Edgard Blucher, 2006. Vol 

1-2. 

DIAS, L. A. M. Estruturas de Aço: conceitos, técnicas e linguagem. SP: Zigurate Ed, 2011. 

 

 

Resistência dos Materiais I 

Corpos rígidos: forças equivalentes. Equilíbrio dos corpos rígidos. Vínculos. Estruturas 

isostáticas. Cargas Concentradas e distribuídas. Esforços internos nas estruturas: Treliças, 

Vigas: Diagramas de Esforço Cortante, Normal, Momentos Fletores e Momento Torçor. Centro 

de gravidade e centróide. Momento inércia de figuras planas 

 

Bibliografia Básica 

BEER, F. P.; JOHNSTON, E. R. Mecânica vetorial para engenheiros - Vol. Estática. São Paulo. 

Ed. McGraw&8208;Hill, 2006.  

HIBBELER, R. C. Resistência dos Materiais. SP: Pearson 2004. 

HIBBELER, R.C. Engenharia Mecânica - Vol. Estática . Rio de Janeiro. 8ª ed. Ed. LTC Livro 

Técnico Científico S.A.. 1999. 

 

Bibliografia Complementar 

GERE, J.. Mecânica dos Materiais. SP: Pioneira - Thomson Learning, 2003. 

NUSSENZVEIG, H. M.. Curso de Física Básica I: Mecânica. SP: Edgar Blücher. 2002. 

TIPLER, P. A.; MOSCA, G.. Física para cientistas e engenheiros. RJ: LTC, 2006. 1 v. 

FRANÇA, L.N.  e Matsumura, A.Z.  Mecânica geral. SP: Blucher, 2011.   
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RILLEY, W.;STURGES,L.D.;MORRIS,D.  Mecânicas dos materiais. SP: LTC, 2003.  

 

Probabilidade e Estatística 

Introdução. Distribuição de frequências. Medidas descritivas. Análise combinatória. Distribuição 

de probabilidade. Correlação e Regressão. Cálculo das Probabilidades. Variável aleatória. 

Modelos de distribuições discretas de probabilidade. Modelos de distribuições contínuas de 

probabilidade. Intervalo de confiança e testes de hipóteses. 

 

Bibliografia Básica 

BUSSAB, W. O.; MORETTIN, P. A.. Estatística Básica. São Paulo: Saraiva, 2003. 

LARSON, R.; FARBER, B.. Estatística Aplicada... São Paulo: Pearson Education, 2007. 

SPIEGEL, M. R.. Probabilidade e Estatística. São Paulo: McGraw-Hill, 2004. 

 

Bibliografia Complementar 

CRESPO, A. A. Estatística Fácil. São Paulo: Saraiva, 1999. 

FONSECA, J. S.; MARTINS, G. A.. Curso de Estatística. São Paulo: Atlas, 1996. 

VIEIRA, S.; HOFFMAN, R.. Elementos de Estatística. São Paulo: Atlas, 1990. 

DOWNING, R. e CLARK, J.  Estatística aplicada. SP: Saraiva, 2006. 

Nascimento, M e LIMA, A.C.P. Noções de probabilidade e estatística. SP: USP, 2011. 

 

Cálculo II 

Aplicação da integral definida. Funções exponenciais e logarítmicas. Métodos de Integração. 

Integrais impróprias. Teoria das séries infinitas. 

 

Bibliografia Básica 

ÁVILA, G. Cálculo 1: Funções de múltiplas variáveis. RJ: LTC, 2009. 

GUIDORIZZI, L. H. Um Curso de Cálculo. RJ: LTC. 2012. v.1 e v2. 

THOMAS, G. B. Cálculo.  SP: Pearson, 2009. 

 

Bibliografia Complementar 

ANTON, H. Cálculo: Um Novo Horizonte. Porto Alegre: Bookman, 2000. 

GONÇALVES, M. B.; FLEMMING, D. M. Cálculo A. RJ: Makron Books, 2009. 

HOFFMANN, L; BRADLEY, G. L. Cálculo um curso moderno e suas aplicações. SP: LTC, 2008. 

LEITHOLD, L.. O Cálculo com Geometria Analítica. SP: Harbra, 1998. v.2 

BOULOS, P. - Geometria Analítica: Um tratamento vetorial. São Paulo: Makron Books, 2012. 

 

 

4º SEMESTRE 

 

Empreendedorismo e Gestão de Novos Negócios 

Características de um empreendedor. O papel do empreendedor na criação de uma empresa. 

Análise para a competitividade: análise de mercado, recursos humanos, prática de 

competitividade. Atitude empreendedora em comércio e serviços. 

A oferta de trabalho e a iniciativa empreendedorista; políticas e estratégias competitivas para 

os empreendimentos emergentes; órgãos e instituições de apoio à geração de 

empreendimentos inovadores; elaboração de planos de negócios. 

 

Bibliografia Básica 

DORNELAS, José C. A. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. 3ª ed. Campus, 

2008. 
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MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Administração para empreendedores: Fundamentos da 

criação e da gestão de novos negócios. 2. ed. Prentice Hall Brasil, 2011. 

SALIM, Cesar Simões. Introdução ao empreendedorismo: Construindo uma atitude 

empreendedora. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

 

Bibliografia Complementar: 

BIAGIO, Luiz Arnaldo. Empreendedorismo. 1 ed. Editora: Manole, 2011. 

DEGEN, Ronald Jean. O empreendedor: Empreender como opção de carreira. São Paulo: 

Pearson Prentice Hall, 2009. 

DORNELAS, J.C.A., TIMMONS, J.A. e Spinelli, S. Planos de negócios que dão certo. RJ: 

Campus, 2008. 

PEIXOTO FILHO, Heitor Mello. Empreendedorismo de A a Z. 1 ed. Editora: Saint Paul, 2011. 

DRUCKER, P. F. Inovação e espírito empreendedor (entrepreneurship): prática e princípios. SP: 

Pioneira, 2005. 

 

Resistência dos Materiais II 

Solicitação Axial: tensão normal. Solicitação Geral: conceito geral de tensão. Solicitação 

Tangencial: tensão de cisalhamento. Distribuições de tensão: flexão pura, composta, oblíqua e 

geral. Estudo da deformação: linha elástica. 

 

Bibliografia Básica 

BEER, F. P., JOHNSTON, E. R. Resistência dos Materiais. 4ª  Ed. São Paulo. Ed. Mc Graw Hill, 

2007.  

HIBBELER, R. C. Resistência dos Materiais. SP: Pearson 2004. 

RILEY, W. F. Mecânica dos Materiais. RJ: LTC, 2003. 

 

Bibliografia Complementar 

GERE, J.. Mecânica dos Materiais. SP: Pioneira - Thomson Learning, 2003. 

MELCONIAN, S. Mecânica Técnica e Resistência dos Materiais. SP: Érica, 2000. 

POPOV, E. Mecânica dos sólidos. São Paulo. Edgard Blucher, 1978. 

KRIPTA,M.  Análise estrutural para Engenharia Civil e Arquitetura: estruturas 

isostáticas.SP:PINI,2011. 

BEER, F. P., JOHNSTON, E. R. Mecânica Vetorial para Engenheiros - Estática. SP: McGraw-Hill, 

2006. 

 

 

 

Cálculo III 

Funções de várias Variáveis; Fórmula de Taylor; Máximos e Mínimos; Transformações 

diferenciáveis; Transformação inversa e função implícita; Integrais múltiplas; Integrais de 

linha e funções potenciais; Teorema de Green, Teorema de Divergência e Teorema de Stokes.  

Séries numéricas e séries de funções, equações diferenciadas ordinárias, transformadas de 

Laplace. Sistemas de equações de primeira ordem, equações diferenciais parciais e séries de 

Fourier. 

 

Bibliografia Básica 

BOYCE, W. E.; DIPRIMA, R. C. Equações diferenciais elementares e problemas de valores de 

contorno.  RJ: Guanabara Dois, 2000. 

LEITHOLD, L. O Cálculo com Geometria Analítica. SP: Harbra, 1998. 2v. 

THOMAS, G. B. Cálculo. SP: Addison Wesley, 2002. 1 v. 

 

Bibliografia Complementar 
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ÁVILA, G. Cálculo II: Funções de uma Variável. Rio de Janeiro. Livros Técnicos e Científicos. 

1989. 238p. 

FLEMMING, D. M.; GONÇALVES, Mirian Buss. Cálculo B: funções, limites, derivações e 

integração. 6. ed. São Paulo: Pearson Education, 2007. 

Swokowski, E.W. “Cálculo Com Geometria Analítica”. Ed. Makron Books, São Paulo, 1994. 

ZILL, D. G.; CULLEN, M. R. Equações Diferenciais. SP: Makron Books, 2001 

RIGHETTO, A e FERRAUDO, A. S. Cálculo diferencial e integral-I.   SP: IBEC, 1987. 

 

Fenômenos de Transporte 

Conceitos. Estática dos Fluídos. Volume de Controle. Equação da Quantidade de Movimento. 

Hidrodinâmica dos Fluídos Perfeitos. Equação de Energia. Análise Dimensional. Escoamento 

Forçado. Transferência de Energia Térmica e Massa. Prática: Calibração de Manômetro tipo 

Bourdon. Experiência de Bernoulli. Experiência de Reynolds. Perda de Carga Distribuída. Perda 

de Carga Localizada em Curvas e Cotovelos 90º. Perda de Carga Localizada em Válvulas. 

 

Bibliografia Básica 

HEWITT, P. G. Física conceitual. Porto Alegre: Bookman, 2002. 

KWONG. W. H. Fenômenos de transportes; mecânica dos fluidos. SP: Edufscar, 2011. 

ROMA, W. N. L. Fenômenos de transporte para a engenharia. SP: Rima, 2003. 

 

Bibliografia Complementar 

BRAGA Filho, W.  Fenômenos de transporte para engenharia.   SP, LTC, 2013. 

BIRD, R. B.; STEWART, W. E.; LIGHTFOOT, E .N. Fenômenos de transporte. SP: LTC, 2012. 

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de Física. RJ: LTC, 2003. 2 v. 

NUSSENZVEIG, H. M. Curso de Física Básica. SP: Edgard Blücher, 2002. 2 v. 

VIEIRA, R. C. Atlas de mecânica dos fluidos.  SP; Blucher, 1975. 

 

 

Geomática I 

Conceituação, objetivos, divisões. Planialtimetria: Alinhamentos, medidas de ângulos e de 

distâncias. Processos de levantamentos. Poligonais: Levantamento, cálculos das coordenadas e 

da área, escalas, desenho topográfico e convenções, determinação da meridiana. Altimetria: 

Processos de levantamento, perfis, seções, curvas de níveis, locação de obras e curvas 

circulares. Noções de fotogrametria e fotointerpretação. Noção de GPS. 

 

 

Bibliografia Básica 

BORGES, Alberto de Campos. Topografia aplicada à engenharia civil. Vol I. ed. São Paulo. 

Edgard Blucher, 1992. 

CASACA, Joao M. Topografia geral. 4. ed. Rio de Janeiro. LTC Livros Técnicos e Científicos, 

2007.  

MCCORMAC, Jack. Topografia. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007. 

 

Bibliografia Complementar 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. Execução de levantamento   topográfico. 

NBR 13.133. Maio 1994. 

BORGES, A. C. Exercício de topografia. São Paulo. 3. ed.: Ed. Edgard Blucher, 1975.  

BORGES, Alberto de Campos. Topografia aplicada à engenharia civil. Vol II 2. ed. São Paulo. 

Edgard Blucher, 1992.  

COMASTRI, José Aníbal. Topografia Planimetria . Universidade Federal de Viçosa.   COMASTRI, 

José Aníbal; Tuler, José Cláudio. Topografia Altimetria. Universidade Federal de Imprensa 

Universitária, UFV, 1986.  
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5º SEMESTRE 

 

Hidráulica 

Movimento uniforme em canais abertos e fechados. Energia específica. Ondas. Ressalto 

hidráulico. Movimento permanente gradualmente variado. Curvas remanso. Orifícios, bocais, 

vertedores, tubos curtos, hidrometria, calhas. Escoamento com Superfície Livre. Conceitos. 

Escoamento Permanente e Uniforme. Escoamento Permanente Gradualmente Variado. 

Elementos de Dissipação de Energia.  

 

Bibliografia Básica 

AZEVEDO NETO Manual de Hidráulica. SP:Ed. Edgard Blücher, 1972. 

CREDER, H.   Instalações Hidraulicas e sanitárias.   SP:LTC, 2012. 

MARQUES,G.M. e etlii. Estruturas Hidráulicas para Aproveitamento de Recursos Hídricos. 

SCarlos: RIMA, 2005. 

 

Bibliografia Complementar 

BORGES, A. C.; MONTEFUSCO, E.;LEITE, J. L. Prática das pequenas construções. São Paulo V 

I, Editora Edgar Blücher, 2002. 

BORGES, A. C.; MONTEFUSCO, E.;LEITE, J. L. Prática das pequenas construções. São Paulo V 

II, Editora Edgar Blücher, 2002 

KWONG. W. H. Fenômenos de transportes; mecânica dos fluidos. SP: Edufscar, 2011. 

ROMA, W. N. L. Fenômenos de transporte para a engenharia. SP: Rima, 2003. 

PORTO, Rodrigo de Melo, Exercícios de Hidráulica Básica Escola de Engenharia de São Carlos, 

2006. 

 

Estática I 
Torção geral. Estudo das tensões: estados unidimensional, bidimensional, tridimensional. 

Estudo das deformações, lei de Hooke generalizada. Energia de deformação: teoremas de 

Energia. Critérios de Resistência. Flambagem. 

 

 

 

Bibliografia Básica 

BEER, F. P., JOHNSTON, E. R. Resistência dos Materiais. 4ª  Ed. São Paulo. Ed. Mc Graw Hill, 

2007.  

HIBBELER, R. C. Resistência dos Materiais. SP: Pearson 2004. 

RILEY, W. F. Mecânica dos Materiais. RJ: LTC, 2003. 

 

 

Bibliografia Complementar 

GERE, J.. Mecânica dos Materiais. SP: Pioneira - Thomson Learning, 2003. 

MELCONIAN, S. Mecânica Técnica e Resistência dos Materiais. SP: Érica, 2000. 

RILEY, W. F. Mecânica dos Materiais. RJ: LTC, 2003. 

POPOV, E. Mecânica dos sólidos. São Paulo. Edgard Blucher, 1978. 

KRIPTA,M. Análise estrutural para Engenharia Civil e Arquitetura: estruturas isostáticas. 

SP:PINI,2011. 

 

Geomática II 
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Concordância horizontal e vertical. Locação das construções. Conceituação de geodésia e 

cartografia, suas aplicações em engenharia civil com a utilização de softwares específicos. 

Coordenadas Geográficas. Coordenadas UTM. GPS, aplicação, tipos e vantagens. 

 

Bibliografia Básica 

SEGANTINE, P.C.L. GPS – SISTEMA DE POSICIONAMENTO GLOBAL. SÃO PAULO EDUSP 2005. 

GALERA M. J. F. POSICIONAMENTO PELO GNSS – EDITORA UNESP 2007. 

BLASCHKE, T. E KUX, H. SENSORIAMENTO REMOTO E SIG AVANÇADO. SP: OFICINA DE 

TEXTOS, 2007. 

 

Bibliografia Complementar 

BORGES, A. C. Topografia aplicada à engenharia civil. Vol I e II São Paulo 2. ed. Ed. Edgard 

Blucher, 1992.  

NOVO, Evlyn M. L. de Moraes. Sensoriamento Remoto: 3. ed. SP: Edgard Blucher, 2008.  

MCCORMAC, Jack. Topografia. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007.  

CASACA, Joao M. Topografia geral. 4. ed. RJ. LTC Livros Técnicos e Científicos, 2007.  

CHRISTOFOLETTI, A. MODELAGEM DE SISTEMAS AMBIENTAIS. SP: EDGARD BLUCHER, 1999. 

 

Cálculo Numérico 

Sistemas numéricos. Raízes de funções e de polinômios. Aproximação de funções/interpolação. 

Soluções de equações não lineares 

 

Bibliografia Básica 

RUGGIERO, M. A. G.; LOPES, V. L. R. Cálculo Numérico: aspectos teóricos e computacionais. 

SP: McGraw-Hill, 1988. 

SPERANDIO, D. et al. Cálculo Numérico. SP: Pearson, 2002. 

THOMAS, G. B. Cálculo. SP: Pearson, 2009. 

 

Bibliografia Complementar 

HUGHES-HALLET, Deborah et al. Cálculo. Rio de Janeiro. Ed. Livros Técnicos e Científicos LTC, 

1997. 

Barroso L. C. et alii.Cálculo Numérico (Com Aplicações). São Paulo. Ed. Harbra, 1987 

Arenales S. & Darezzo A. Cálculo Numérico: Aprendizagem com apoio de software – São Paulo. 

Ed. Thomson Learning, 2008. 

LEITHOLD, L. O Cálculo com Geometria Analítica. SP: Harbra, 1998. 

MILNE, W.E. Cálculo Numérico. SP: Polígono. 1978.  

 

Metodologia Científica 

O projeto de pesquisa e o conceito de trabalho monográfico. As normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT para a confecção de trabalhos científicos. A construção 

do problema e o delineamento metodológico da investigação. 

 

Bibliografia Básica 

AZEVEDO, I.B. O Prazer da Produção Científica. SP, Ed. Prazer de Ler, 2000. 

LAKATOS, E. M.; MARCONI M. de A. Fundamentos de Metodologia Científica. SP: Atlas, 1992. 

MEDEIROS, J. B.. Redação Científica: a Prática de Fichamentos, Resumos, Resenhas. São 

Paulo: Atlas, 2004. 

 

Bibliografia Complementar 

BAPTISTA, M. N. E CAMPOS, D. C. METODOLOGIAS DE PESQUISA EM CIÊNCIAS: ANÁLISE 

QUANTITATIVA E QUALITATIVA; SP: LTC, 2007. 

ECO, UMBERTO. COMO SE FAZ UMA TESE. SÃO PAULO: PERSPECTIVA, 1998. 
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GONSALVES, ELISA. CONVERSAS SOBRE INICIAÇÃO E A PESQUISA CIENTIFICA. CAMPINAS: 

ALÍNEA, 2001. 

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M.. METODOLOGIA CIENTÍFICA. SÃO PAULO: ATLAS, 2004. 

SEVERINO, A. J.. METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO. SÃO PAULO: CORTEZ, 1996. 

 

6º SEMESTRE 
 

 

Instalações Hidráulicas e Sanitárias 

Sistema predial de água fria, quente, combate a incêndio com hidrantes e extintores, esgoto 

sanitário, água pluvial e gás combustível: conceituação, critérios de projeto e normalização. 

Conservação de água em edifícios: conceitos fundamentais. 

 

Bibliografia Básica 

AZEVEDO NETTO, José Martiniano et. al. Manual de hidráulica. São Paulo 8ª ed. 3. reimp. 

(2003). Ed.  Edgard Blucher, 1998. 

CARVALHO JR. R. Instalações hidráulicas e o projeto de arquitetura. SP: Blucher, 2012. 

CREDER, H. Instalações hidráulicas e sanitárias. RJ: LTC, 2006. 

 

Bibliografia Complementar 

RIBEIRO JR., B. Instalações hidráulicas prediais:usando tubos de pvc e ppr. SP:Edgard 

Blücher,2011. 

MACINTYRE, A. J. Instalações hidráulicas e sanitárias. Rio de Janeiro 3ª ed.Ed. LTC Livros 

Técnicos e Científicos, 1996.  

BORGES, A. C.; MONTEFUSCO, E.;LEITE, J. L. Prática das pequenas construções. São Paulo. 

Vol I. Ed. Edgar Blücher 2002. 

BORGES, A. C.; MONTEFUSCO, E.;LEITE, J. L. Prática das pequenas construções. São Paulo. 

Vol II. Ed. Edgar Blücher 2002. 

MUNSON, B. R.; YOUNG, D. F. OKIISHI, T. H. Uma introdução concisa à mecânica dos fluidos. 

São Paulo 2ª ed.Ed. Edgard Blucher, 2005. 

 

 

Arquitetura e Urbanismo 

Fases de elaboração do projeto arquitetônico. Características do sítio urbano/uso e ocupação 

do solo. Implantação e localização. Programa de necessidades. Insolação. Ventilação natural. 

Iluminação natural. Condições de compartimentos. Circulação. Noções básicas de projeto. 

 

Bibliografia Básica 

HERTZBERGER, H. Lições de Arquitetura. São Paulo. Ed. Martins Fontes, 1996. 

GIEDION, S. Espaço, tempo e arquitetura: o desenvolvimento de uma nova tradição. São 

Paulo. Ed. Martins Fontes, 2004.  

LAMAS, J. M. R. G. Morfologia urbana e o desenho urbano da cidade. Lisboa: Fundação 

Calouste Gulbenkian/Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica, 2011.  

 

Bibliografia Complementar 

CULLEN, Gordon. A paisagem urbana. SP: Martins Fontes, 2010. 

CHING, F. Arquitetura: forma, espaço e ordem. SP: Martins Fontes, 2012. 

MONTENEGRO, G. Desenho arquitetônico. SP: Edgard Blucher, 2010. 

____. A Perspectiva dos profissionais. SP: Edgard Blucher, 2010. 

MASCARÓ, J. L. Loteamentos Urbanos. PA: Masquatro, 2005. 
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Introdução ao SIG (Sistema de Informação Geográfica) 

Conceitos fundamentais (sistemas de coordenadas, unidades de medidas, plano topográfico 

local, efeito de curvatura da terra, escalas). Planimetria (medições de distâncias e ângulos; 

taqueometria; topometria). Altimetria. Elementos essenciais do SIG. Estrutura de dados. 

Vetorial e Matricial. Aquisição de dados. Gerenciamento de dados. Análise de dados. 

Fundamentos e técnicas de análise espacial. Exemplos e aplicações de uso de SIG em 

transportes. 

 

Bibliografia Básica 

BLASCHKE, T. E KUX, H. Sensoriamento remoto e SIG avançado. SP: Oficina de Textos, 2007. 

FITZ, P. R. Cartografia básica. SP: Oficina de textos, 2008. 

GALERA M. J. F. Posicionamento pelo GNSS –Editora UNESP 2007. 

 

 

Bibliografia Complementar 

CHRISTOFOLETTI, A. Modelagem de sistemas ambientais. SP: Edgard Blucher, 1999. 

FLORENZANO, T. G. Imagens de satélite para estudos ambientais. SP: Oficina de textos, 2001. 

SILVA J.X., ZAIDAN, R.T. Geoprocessamento: análise ambiental. RJ: Bertrand Brasil, 2012. 

SEGANTINE, P.C.L. GPS – Sistema de Posicionamento Global. Ed. EDUSP 2005. 

ZUQUETTE, Lázaro V., Cartografia Geotécnica Editora Signer Ltda, 2011. 

Hidrologia 

Ciclo Hidrológico. Bacia Hidrográfica. Elementos de Hidrometeorologia. Elementos de 

Estatística Aplicada. Precipitação. Interceptação. Evaporação e Evapotranspiração. Água 

Subterrânea. Infiltração. Escoamento Superficial. Noção de Drenagem superficial e 

Subterrânea. Vazão Máxima. Regularização de Vazões. 

 

 

 

Bibliografia Básica 

Paiva J. B. D. Chaudhry F. H. e Reis  L. F. R. Monitoramento de Bacias Hidrográficas e 

Processamento de Dados - RIMA  

PINTO. N.L.S. et al. - Hidrologia Básica. São Paulo, Edgard Blucher, 1976.  

TUCCI, C. E. M. Hidrologia: ciência e aplicação. São Paulo. Ed. EDUSP, 1995.  

 

Bibliografia Complementar 

AZEVEDO NETO Manual de Hidráulica. São Paulo Edgard Blücher, 1998 

SCHIEL D., Mascarenhas S. Valerias N. Santos  S. A. M. O Estudo de Bacias Hidrográficas ? 

Uma Estratégia para Educação Ambiental RIMA - 2009 

PORTO, R.M. Hidráulica Básica, 4ª ed. Projeto REENGE, EESC/USP, 2006. 

TUCCI, C. E. M., PORTO, R. L. L.; BARROS, M. T. Drenagem urbana. Porto Alegre: ABRH Ed. da 

Universidade - UFRGS, 1995. 

VILELA, S.M. MATTOS, A. Hidrologia Aplicada. São Paulo. Ed. McGram Hill do Brasil, 1978. 

 

Estática II 

Vinculação: estruturas isostáticas e hiperestáticas. O princípio dos Trabalhos Virtuais. Efeitos 

de cargas móveis. Linhas de influência em estruturas isostáticas. Processo dos esforços. 

Processo dos deslocamentos. Aplicação a vigas, pórticos e arcos.  

 

Bibliografia Básica 

LEET, K. M.; UANG, Chiang‐ming; GILBERT, Anne M. Fundamentos da análise estrutural. São 

Paulo. Ed McGraw‐Hill, 2009.  
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SORIANO, H. L. Estática das estruturas. Rio de Janeiro. Ed. Ciência Moderna, 2007.  

MARGARIDO, A. F. Fundamentos das estruturas. São Paulo Ed. Zigurate, 2007.  

 

Bibliografia Complementar 

FRANÇA,L.N.F e MATSUMURA,A.Z.  Mecanica geral.  SP:Blucher, 2011. 

HIBBELER, R.C Estática: mecânica para engenharia.  SP: Pearson,2011.    

KRIPTA,M. Análise estrutural para Engenharia Civil e Arquitetura: estruturas isostáticas. SP: 

PINI,2011.       

SORIANO, H. L. Análise de estruturas: formulação matricial e implementação computacional. 

Rio de Janeiro.  Ed. Ciência Moderna, 2005.   

MERIAN, J. L.e Kraige, L.G. Mecânica para Engenharia: Estática. RJ. Ed. LTC, 2012. 

 

7º SEMESTRE 

Estrutura de Concreto Armado I 

Apresentação da disciplina. Evolução do concreto, desempenho e aplicações. Propriedades 

mecânicas e reológicas. Deformabilidade. Aços para concreto armado. Comportamento de 

vigas submetidas a momento fletor e força cortante. Noções sobre ancoragem e detalhamento 

das barras. Bases para cálculo. Estádios de comportamento do concreto na flexão. Domínios 

de deformação na ruína. Flexão normal simples: seção retangular e seção T. Projeto de lajes 

maciças. 

Bibliografia Básica 

BOTELHO, M.H. Concreto Armado “Eu te amo”. São Paulo. Ed. Edgard Blucher, 2002. 

CARVALHO R. C., PINHEIRO L. M. Cálculo e Detalhamento de Estruturas Usuais de Concreto 

Armado SP PINI - Vol. 2 , 2008. 

FUSCO, P.B. Técnica de armar as estruturas de concreto. São Paulo, Ed. Pini, 1995. 

 

Bibliografia Complementar 

FUSCO, P. B., Técnicas de armar as estrutras. SP: Ed. Pini,2013. 

MANUAL MUNTE de Projetos Pré Fabricados de Concreto SP PINI 2004 

LEONHARD F.& MONNIG E. Construções de concreto. Vol. 1. RJ. Ed. Interciência, 2008. 

LEONHARD F.& MONNIG E. Construções de concreto. Vol. 2. RJ. Ed. Interciência,2007. 

LEONHARD F.& MONNIG E. Construções de concreto. Vol. 3. RJ. Ed. Interciência, 2007. 

 

Instalações Elétricas 

Instalações prediais de força e luz; Proteção e controle dos circuitos; Instalações da força 

motriz; Dimensionamento de condutores; Luminotécnica; Pára-raios; Medidores; Normas de 

concessionárias; Instalações telefônicas prediais. Projeto elétrico completo de um edifício.   

 

Bibliografia Básica 

CREDER, H. Instalações Elétricas. Rio de Janeiro LTC – Livros Técnicos e Científicos Editora 

S.A.,2002. 

CARVALHO JR. R. Instalações elétricas e o projeto de arquitetura. SP: Blucher, 2012. 

NERY, Norberto. Instalações Elétricas, 2 ed. São Paulo. Editora Eltec., 2003. 

 

Bibliografia Complementar 

CAVALIN, G.; CERVELIN, S. Instalações Elétricas Prediais. São Paulo. Ed. Érica, 2005  

BOSSI, S. Instalações Elétricas São Paulo. Ed. Hemus,2002..v.1 

BOSSI, S. Instalações Elétricas São Paulo. Ed. Hemus,2002..v.2 

COTRIM, A.A. Instalações Elétricas. São Paulo. Ed. Pearson Brasil, 2002 

LIMA Filho, Domingos L. Projetos de Instalações Elétricas Prediais, 9ª Ed. São Paulo. Ed. Erica, 

2001. 
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Mecânica dos Solos I 

Formação de identificação dos solos; Estruturas dos solos; Granulometria e limites de 

consistência; Índices físicos; Classificação dos solos; Propriedades físicas e mecânicas dos 

solos; Águas no solo; Compactação e índice de suporte do solo. 

 

Bibliografia Básica 

ABEF, Manual de Execução de Fundações e Geotecnia - Práticas Recomendadas SP – PINI 

2009. 

CRAIG, R. F. Mecânica dos solos. Rio de Janeiro 7ª ed. Ed. LTC Livros Técnicos e Científicos, 

2007. 

PINTO, C.S. Curso Básico de Mecânica dos Solos – Exercícios Resolvidos. São Paulo Ed. Oficina 

de Textos, 1987 

 

Bibliografia Complementar 

FIORI,A.P E CARMIGNAMI,L.   Fundamentos de mecânica dos solos e das rochas:aplicações na 

estabilidade de taludes.  CURITIBA, PR: UFPR, 2009. 

CAPUTO, H. P. Mecânica dos solos e suas aplicações. Rio de Janeiro Vol 1 a 6 ed. LTC Livros 

Técnicos e Científicos, 1988. 

TEIXEIRA,W. et elii.  Decifrando a terra.  SP:Nacional,2009.  

ALONSO, U.R.Exercícios de fundações. Edgard Blucher, 1983. 

MASSAD, Faiçal M. Obras de Terra - Curso Básico de Geotecnia - 2 ed SP Oficina de Textos  

2003. 

 

Saneamento I 

Sistema de abastecimento de água: capacitação, adução, tratamento, armazenamento, 

bombeamento, distribuição. Qualidade da água bruta e tratada padrões de potabilidade. 

Sistemas de esgotamento sanitário: coleta, transporte, tratamento e disposição final dos 

esgotos. Corpos receptores, critérios de qualidade, poluição e preservação dos corpos d’água.  

 

Bibliografia Básica 

Tundisi  J G Água no Século XXI - Enfrentando a Escassez. RIMA 2010 

Ensaios de Tratabilidade de Água e dos Resíduos Gerados em Estações de Tratamento de Água 

– RIMA 2008 

GARCEZ, L. N. Elementos de Engenharia Hidráulica e Sanitária. São Paulo Ed. Edgard Blücher, 

1999. 

 

Bibliografia Complementar 

DACACH, N. G. Saneamento básico. Rio De Janeiro Ed. EDC - Didática e Científica, 1990. 

Galbiati C. Santos J. E. e Gestão e Educação Ambiental - Água, Biodiversidade e Cultura SP 

RIMA 2010 

KAHT S. Cidade das Águas RIMA 2000 

MISAWA, T. et al. Construção de Sistemas de Abastecimento de Água. São Paulo CETESB - 

Centro Tecnológico de Saneamento Básico, 1971.  

PUPPI, I. C. Estruturação Sanitária das Cidades. São Paulo Edição CETESB, 1998. 

 

Estradas I 

Elementos de Projetos. Características Geométricas, Velocidade e Distância de Visibilidade. 

Reconhecimento – Exploração. Escolha de Traçado. Curvas Horizontais Circulares Simples e de 

Transição. Perfil de Projeto. Rampas. Curvas Verticais. Seções Transversais. Cálculo de 

Volumes. Diagramas de Massas – Conceitos. Projeto (Estradas). Distribuição da 

Terraplenagem. 
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Bibliografia Básica 

PIMENTA, C. R.T., OLIVEIRA M. P. Projeto Geométrico de Rodovias. São Carlos-SP Ed Rima, 

2001. 

SENÇO,W. Manual de técnicas de projetos rodoviários .SP:Pini,2008. 

COSTA, P.S. e FIGUEIREDO W.C. Estradas- Estudos e Projetos. Bahia. EDUFBA. Ed. Coleção 

Pre Textos, 2001  

 

Bibliografia Complementar 

BALBO, J. T. Pavimentação Asfáltica: materiais, projeto e restauração. São Paulo. Ed. Oficina 

de textos, 2007. 

SILVA, P.F.Manual de Patologia e Manutenção de Pavimentos .SP:PINI,2008. 

MCCORMAC, Jack. Topografia. Rio de Janeiro 5ª ed. Ed. LTC Livros Técnicos e Científicos, 

2007.  

BORGES, A. C. Exercício de topografia. São Paulo 3ª ed. Ed. Edgard Blücher, 1975.  

Abram,Isaac Planejamento de Obras Rodoviárias. SP: PINI, 2012. 

 

8º SEMESTRE 

Estruturas de Concreto Armado II 

Projeto de lajes nervuradas. Análise estrutural. Projeto de vigas bi apoiadas e contínuas. 

Ancoragem. Estados limites de serviço. Verificações de flexas e de abertura de fissuras. Flexão 

composta normal e oblíqua. Pilares de edifícios, considerando pequena e média esbeltez: 

esforços solicitantes e armaduras. Torção em vigas. 

 

 

Bibliografia Básica 

LEONHARDT F., MÖNNIG E. Construções de Concreto. RJ. Vol 01 Ed. Interciência, 1977. 

LEONHARDT F., MÖNNIG E. Construções de Concreto. RJ. Vol 02. Ed. Interciência, 1977. 

LEONHARDT F., MÖNNIG E. Construções de Concreto. RJ.Vol 03. Ed. Interciência, 1977. 

 

Bibliografia Complementar 

FUSCO, P. B Estruturas de Concreto - Solicitações Tangenciais SP PINI 

FUSCO, P. B., Técnicas de armar as estruturas. São Paulo Ed. Pini, 1995. 

Manual Munte de Projetos Pré Fabricados de Concreto SP PINI 2004 

NBR 6118 – Projeto e execução de estruturas de concreto. 2003 

RIPPER,T. Vicente Custódio Moreira: Patologia, Recuperação e Reforço de Estruturas de 

Concreto. SP: PINI, 2008. 

 

Mecânica dos Solos II 

Ensaios para: Conhecimento do subsolo, Compressibilidade e adensamento dos solos, 

Resistência ao cisalhamento, Distribuição de pressões nos solos, Percolação, Empuxo de terra 

e muro de arrimo, Estabilidade de taludes.  

 

Bibliografia Básica 

ABEF, Manual de execução de fundações e geotecnia - práticas recomendadas SP: PINI 2009. 

CRAIG, R. F. Mecânica dos solos. RJ:  Ed. LTC Livros Técnicos e Científicos, 2007.  

PINTO, C. S. Curso básico de mecânica dos solos. RJ:  Ed. Oficina dos Textos, 2002.  

 

Bibliografia Complementar 

BUENO, B.S., VILAR, O.M. Mecânica dos solos. São Carlos-SP. Vol II. Ed. EESC/USP, 1985. 
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CAPUTO, H. P. Mecânica dos solos e suas aplicações. RJ: Vol 1. Ed. LTC Livros Técnicos e 

Científicos, 1988.  

CAPUTO, H. P. Mecânica dos solos e suas aplicações. RJ: Vol 2 .Ed. LTC Livros Técnicos e 

Científicos, 1997.  

CAPUTO, Homero Pinto. Mecânica dos solos e suas aplicações. RJ: Vol 3. Ed. LTC Livros 

Técnicos e Científicos, 1987.  

QUEIROZ,R.Q.  Geologia e geotecnia básica para Engenharia Civil. S.Carlos/SP: RIMA, 2009. 

 

Saneamento II 

Tratamento de água para abastecimento público. Tratamentos preliminares. Coagulação e 

floculação. Sedimentação. Filtração. Desinfecção. Reservação. Distribuição. Materiais e 

equipamentos. Tratamentos especiais. Noções de estações de tratamento de esgoto: tipos 

tratamento primário. Processos biológicos. Elementos de projeto. Sistemas de drenagem de 

águas pluviais. Rede coletora de drenagem. 

 

Bibliografia Básica 

GALBIATI C., SANTOS, J. E. e Gestão e Educação Ambiental ; água, biodiversidade e cultura. 

S. Carlos/SP: RIMA 2010. 

GARCEZ, L. N. Elementos de engenharia hidráulica e sanitária. SP: Ed. Edgard Blücher, 2009. 

NETTO, Azevedo. Manual de Hidráulica. RJ; Edgard Blucher Ltda, 1998. 

 

Bibliografia Complementar 

KAHT S. Cidade das Águas. S.Carlos/SP:RIMA 2000. 

NBR 12216 - Projeto de estação de Tratamento de água para abastecimento público 

NBR-12217 - Elaboração de projeto de Reservatório de distribuição de água para 

abastecimento público 

NBR-12218 - Elaboração de projetos hidráulicos de redes de distribuição de água potável para 

abastecimento público. 

TUNDISI J G. Água no Século XXI : enfrentando a escassez. S.Carlos/SP: RIMA 2010. 

 

Estradas II 

Materiais utilizados na pavimentação. Solos, agregados e especificações. Misturas 

betuminosas. Dimensionamento e construção de pavimentos flexíveis e rígidos. Pavimentação 

Urbana. Drenagem em estradas. Obras de proteção ao meio ambiente em estruturas lineares. 

Superestruturas de estradas de ferro. Introdução à conservação de Rodovias Pavimentadas ou 

não. 

 

Bibliografia Básica 

BERNUCCI, L. B., MOTTA, L. M. G da, CERATTI, J. A. P. e BARBOSA, J. S. Pavimentação 

Asfáltica: Formação Básica para Engenheiros. SP: Patrocínio da Petrobrás S.A&8260;ABEDA, 

2008.  

(http://www.semob.piracicaba.sp.gov.br/arquivos/Legislacao/Municipal/Parcelamento%20de%

20Solo/Pro%20Asfalto%20-%20Capitulo%2003.pdf ) 

BALBO, J. T. Pavimentação Asfáltica: materiais, projeto e restauração. SP:. Ed. Oficina de 

textos, 2007. 

CERATTI , J. A.e REIS, R.M.M.  Manual de dosagem de concreto asfáltico.  SP Oficna de   

Texto, 2011. 

 

 

Bibliografia Complementar 

GUIMARÃES, N. Equipamentos de Construção e Conservação. Curitiba-PR Ed UFPR, 2010. 
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RICARDO H.S. e CATALANI, G. Manual prático de escavação: terraplenagem e escavação de 

rocha. SP: PINI, 2007. 

SENÇO,W. Manual de técnicas de projetos rodoviários. SP: Pini,2008. 

SEGANTINE, P.C.L. GPS – Sistema de Posicionamento Global. São Carlos-SP Ed. EDUSP, 2005 

XEREZ NETO, J. Pavimentos de concreto para tráfego de máquinas ultrapesadas. SP: PINI, 

2013. 

 

Construções de Edifícios I 

Implantação da construção: reconhecimento do terreno, topografia do terreno, interferências, 

restrições e responsabilidades legais, sondagens, locação da construção. Movimento de terra: 

terraplenagem, escavação manual. Fundações: definições, fundações rasas, fundações 

profundas. Concreto: condições de recepção e armazenamento, transporte lançamento, 

vibração e cura do concreto. Formas: quantificação, reaproveitamento, escoamento. Aço: 

dobramentos, tabelas de ferros, substituição de tipos e bitola. Análise de viabilidade de 

empreendimentos; ISO 9000; Contratação de serviços de Engenharia e Arquitetura; Vistoria 

técnica; Estruturas de concreto armado moldadas “in loco” e pré-moldadas; Alvenarias, forros, 

lajes e cobertura; Esquadrias; Impermeabilização; Revestimentos e acabamentos; Vidros e 

pintura. 

 

Bibliografia Básica 

AZEREDO, H. A., O Edifício até Sua Cobertura. Editora Edgard Blucher, São Paulo, 1998; 

Azeredo, H. A., O Edifício e Seu Acabamento. Editora Edgard Blucher, São Paulo, 1998; 

BORGES, A. C.; MONTEFUSCO, E.;LEITE, J. L. Prática das pequenas construções. São Paulo Vol 

I, Ed. Edgar Blücher LTDa., 2002. 

 

 

Bibliografia Complementar 

BORGES, A. C. Exercício de topografia. São Paulo 3ª ed. Ed. Edgard Blucher, 1975.  

FIORITO, A. J. S. Manual de argamassa e revestimentos. SãoPaulo. Editora Pini, 1994; 

SANTOS A. P. L. S. Jungles, A. E. Como Gerenciar as Compras de Materiais na Construção Civil 

SP PINI 2001 

SOUZA U. E. L. Como Reduzir Perdas nos Canteiros – SP PINI - 2003 

VERÍSSIMO G.S, Ribeiro J. C L, Fakury R H, Paes J. L R Manual de Construção em Aço Projeto 

de Aberturas em Almas de Vigas de Aço e Vigas Mistas de Aço e Concreto A busca por uma 

utilização racional de recursos no projeto de edifícios Ed. CBCA 2001 

 

9º SEMESTRE 
 

Fundações 

Conceituação e classificação das fundações. Fundações diretas, tipos e métodos executivos. 

Capacidade de carga de fundações diretas. Dimensionamento geotécnico de sapatas e blocos. 

Recalques de fundações diretas imediatos, por distorção e por adensamento. Fundações 

profundas por tubulões, tipos e execução. Capacidade de carga de tubulões. Dimensionamento 

de fundações por tubulações, estacas, conceituação, tipos e execução. Capacidade de carga de 

estacas.  

 

Bibliografia Básica 

ABEF, Manual de Execução de Fundações e Geotecnia - Práticas Recomendadas SP – PINI 2009 

ALONSO, U. R. Previsão e controle das fundações. São Paulo. Ed. Edgar Blücher, 1991. 

ALONSO, U.R. Dimensionamento de fundações profundas. São Paulo. Ed. Edgard Blucher, 

1989. 
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Bibliografia Complementar 

ALONSO, U.R. Exercícios de fundações. Edgard Blucher, 1983. 

CINTRA, J.C.; AOKI, N.; ALBIERO, J. H. Tensão admissível em fundações diretas. São Carlos: 

RIMA, 2003. 

FAIÇAL M. Obras de Terra - Curso Básico de Geotecnia - 2 ed SP. Oficina de Textos 

FUNDAÇÕES - teoria e prática. São Paulo ABMS/ABEF. Ed. Pini, 1996 

VELLOSO, D.A.; LOPES, F.R.  Fundações. SP: Oficina de Texto, 2004. 

 

Estruturas Metálicas e de Madeiras 

Características mecânicas do aço. Principais propriedades e usos estruturais. Normas aplicáveis 

ao dimensionamento. Dimensionamento de barras tracionadas. Dimensionamento de barras 

comprimidas. Contraventamentos. Dimensionamento de barras fletidas. Cálculo de pilares de 

edifícios. Características físicas e mecânicas da madeira. Normas aplicáveis ao 

dimensionamento de estruturas de madeira. 

 

Bibliografia Básica 

FONSECA, A.C. Estruturas Metálicas – Cálculo, Detalhes e Exercícios. São Paulo 2ª ed Ed. 

Edgard Blucher, 2005. 

MOLITERNO, A. Caderno de Projeto de Telhados em Estruturas de Madeira. São Paulo Ed. 

Edgard Blücher, 1981. 

PFEIL, W. - Estruturas de aço: dimensionamento prático. 8ª ed., Ed. LTC Livros Técnicos e 

Científicos, 2009.FONSECA, A.C. Estruturas Metálicas – Cálculo, Detalhes e Exercícios. São 

Paulo 2ª ed Ed. Edgard Blucher, 2005. 

 

Bibliografia Complementar 

CALIL JUNIOR, C., MOLINA, J.C. Coberturas em estruturas de madeira: exemplos de cálculo 

Traz 5 projetos completos de cobertura em estruturas de madeira. Ed.: PINI 2006 

CALIL C Junior, Dias A. A, Lahr F. A. R. Dimensionamento de Elementos Estruturais de Madeira 

O crescente emprego estrutural da madeira e de seus subprodutos  Ed. Manole 2006. 

QUEIROZ, G., PIMENTA, R.J. e MARTINS, A.G. Estruturas mistas. Vol 2. RJ: IABr/CBCA, 2010. 

PFEIL, W. - Estruturas de madeiras., Ed. LTC Livros Técnicos e Científicos, 2003.  

VERÍSSIMO G.S, RIBEIRO J. C L, FAKURY R H, PAES J. L R Manual de construção em aço 

projeto de aberturas em almas de vigas de aço e vigas mistas de aço e concreto .RJ: Ed. CBCA 

2012. 

 

 

Construção de Edifícios II 

Montagem de um processo para aprovação de um projeto de uma edificação junto aos órgãos 

públicos; Memorial descritivo; Concorrência e contratação; Quantificação de materiais e mão-

de-obra; Composição de serviços; Orçamento; Custos diretos e indiretos; BDI – Benefícios e 

despesas indiretas; Cronograma físico-financeiro; NR 18 – Norma regulamentadora nº 18 do 

MTE; PCMAT - Programa de condições e meio ambiente do trabalho na indústria da construção. 

 

Bibliografia Básica 

Azeredo, H. A., O Edifício até Sua Cobertura. SP: Edgard Blucher,1998. 

Azeredo, H. A., O Edifício e Seu Acabamento. SP: Edgard Blucher, 1998. 

FABRICIO, M.M. F., ORNSTEIN S. W. Qualidade no projeto de edifícios. S.Carlos. SP: RIMA, 

2010. 

 

Bibliografia Complementar 
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BORGES, A. C.; MONTEFUSCO, E.;LEITE, J. L. PRÁTICA DAS PEQUENAS CONSTRUÇÕES. V I, 

8ª ED., SP: EDITORA EDGAR BLÜCHER, SÃO PAULO, 2002. 

A. C.; MONTEFUSCO, E.;LEITE, J. L. PRÁTICA DAS PEQUENAS CONSTRUÇÕES. V II, 8ª ED., 

SP: EDITORA EDGAR BLÜCHER, 2002. 

FIORITO, A. J. S. MANUAL DE ARGAMASSA E REVESTIMENTOS. SP: EDITORA PINI, 2013. 

BONATTO H. LICITAÇÕES E CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA. SP: 

EDITORA FÓRUM, 2012. 

SILVA, V.P... PROJETO ESTRUTURAL DE CONCRETO EM SITUAÇÃO DE INCÊNDIO. RJ: EDGARD 

BLÜCHER, 2012. 

 

Economia dos Transportes 

 

O sistema de transportes. Componentes dos sistemas de transporte. Mecânica da locomoção 

de veículos ferroviários e rodoviários. Fluxo de veículos e seu controle. Princípios fundamentais 

dos fluxos de veículos. Modelos de fluxo de tráfego rodoviário. 

Fluxos de tráfego interrompidos. Controle de tráfego. Fluxo de veículos em interseções. 

Cruzamentos não semaforizados. Capacidade e nível de serviço de vias. Transporte público 

urbano: conceitos, definições e tecnologias. Custos e tarifação 

 

Bibliografia Básica 

FERRAZ, A.C.P., TORRES, I.G.E. Transporte Público Urbano. São Carlos-SP. Ed. Rima, 2001. 

Caixeta-Filho, J.V. e Gameiro, A. H. Sistemas de gerenciamento de transportes. SP: Atlas, 

2001. 

VALENTE, A.M. ET elii  Gerenciamento de transporte e frotas. RJ:Cengage Learnig, 2008. 

 

Bibliografia Complementar 

Evlyn M. L. de Moraes NOVO Sensoriamento Remoto, Editora Edgard Blücher Ltda 209 

OWEN, W.   Estratégia para os transportes.  SP:Pioneira, 1975. 

RODRIGUES, P.R.A. Introdução aos sistemas de transporte no Brasil e à logística internacional. 

SP:Aduaneiras, 2011. 

VALENTE, A.M. ET elii Qualidade e produtividade nos transportes. RJ: Cengage Learning, 2008. 

PIMENTA, C. R.T., OLIVEIRA M. P. Projeto Geométrico de Rodovias. São Carlos-SP Ed Rima, 

2001. 

 

Ergonomia, Higiene e Segurança do Trabalho 

Conceituação de ergonomia e engenharia de segurança. Segurança na engenharia e prevenção 

de acidentes. 

 

Bibliografia Básica 

MANUAL DE LEGISLAÇÃO ATLAS: Segurança e medicina do trabalho. SP: Atlas, 2012 

ZOCCHIO, A. Prática da prevenção de acidentes: abc da segurança do trabalho. SP: Atlas, 

2005. 

KROEMER, K.H.E. e GRANDJEAN, E.  Manual de ergonomia. Porto Alegre, 2005. 

 

Bibliografia Complementar  

BOHLANDER, G E SNELL, S. Administração de recursos humanos. SP: CengageLearning, 2011. 

GUERIN,F. ET AL.  Compreender o trabalho para transformá-lo. SP:Bluchem, 2001. 

MARRAS,J.P.  Administração de recursos humanos. SP: Saraiva, 2011. 

ROCHA, G. C. Trabalho, saúde e ergonomia: relação entre aspectos legais e médicos. SP: 

Juruá, 2012. 

SESI-Divisão de Saúde e Segurança do trabalho.   Manual de segurança e saúde no trabalho.   

SP:SESI, 2008. 
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10º SEMESTRE 

 

Ética e Legislação 

Noções de direito civil. Direito de propriedade e vizinhança. Código de obras. Zoneamento. 

Legislação e problemas profissionais. Direito do Trabalho com ênfase na Profissão de 

Engenheiro. Legislação Específica do Engenheiro. Noções de direito Ecológico. Direito autoral e 

plágio. Código de ética, disciplina e o CREA. Os direitos do consumidor. Contratos. 

Responsabilidade. A legislação profissional e as de interesse dos Engenheiros Civis. Problemas 

profissionais. Noções sobre licitação. Propostas e Contratos para a Construção Civil. 

 

Bibliografia Básica 

CHOMA, A.A.; CHOMA, A.C. Como gerenciar contratos com empreiteiros: manual de gestão de 

empreiteiros na construção civil. São Paulo: Pini, 2005. 

BENNETT, C. Ética profissional. SP: CENGAGE, 2008. 

LEISINGER, K. M.; SCHMITT, K. Ética Empresarial: responsabilidade global e gerenciamento 

moderno. Petrópolis: Vozes, 2001. 

 

Bibliografia Complementar 

Constituição da República Federativa do Brasil. 29ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002.  

VÁSQUEZ, A. S. Ética.  RJ: Civilização brasileira, 2012. 

ASHLEY, P. A. Ética e responsabilidade social.   SP: Saraiva, 2009. 

LOPES DE SÁ, Antonio. Ética Profissional. 8ª Ed. SP: Atlas, 2009 

PASSOS, E.  Ética nas organizações. SP: Atlas, 2012. 

Pontes 

Pontes de concreto: definições, nomenclatura, classificação; ações; sistemas estruturais e 

seções transversais; aparelhos de apoio, pilares e fundações; cálculo dos esforços na 

superestrutura e na infraestrutura; dimensionamento e detalhamento das seções de concreto e 

das armaduras. 

Bibliografia Básica 

LEONHARDT, F.  Construções de concreto: princípios básicos da construção de pontes de 

concreto. RJ: Ed. Interciência, 1982. Vol. 6.  

MARCHETTI, O. Pontes de concreto armado. SP: Blücher, 2008. 

VERÍSSIMO G.S, RIBEIRO J. C L, FAKURY R H, PAES J. L R Manual de construção em aço 

projeto de aberturas em almas de vigas de aço e vigas mistas de aço e concreto. RJ: Ed. CBCA 

2012. 

 

Bibliografia Complementar 

ABNT. Ações e segurança nas estruturas - Procedimento. (NBR 8681), RJ:, 2003. 

ABNT. Cargas móveis para projeto estrutural de obras ferroviárias (NBR-7189), RJ 1985. 

ABNT. Projeto de pontes de concreto armado e de concreto protendido - Procedimento (NBR 

7187), RJ: 2003. 

FUSCO, P. B Estruturas de concreto: solicitações tangenciais. SP: PINI 

NBR 6118 – Projeto e execução de estruturas de concreto. 2003 

 

Gerenciamento de Projetos 

Fundamentar a compreensão da incorporação do gerenciamento de projetos como parte do 

desdobramento do planejamento estratégico das organizações e de atividades sociais. 

Abordagem ao conceito de projeto e de gerência, como também as características da estrutura 

organizacional e as influências da organização na gestão de projetos; as principais habilidades 

da administração geral: liderança, comunicação e negociação; a sustentabilidade social, 
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econômica e ambiental em projetos; complexidade e incerteza; viabilidade financeira; como 

elaborar um Plano do Projeto; e a utilização das ferramentas de gerenciamento de projetos. 

 

Bibliografia Básica 

DINSMORE, P.C. e SILVEIRA NETO, F.H. Gerenciamento de projetos: como gerenciar seu 

projeto com qualidade , dentro do prazo e custos previstos. SP: Qualitymark, 2012. 

MENEZES, Luis C. M. Gestão de projetos. 3. ed. São Paulo: Atlas,2009. 

TORRES, Cleber; LELIS, João C. Garantia de Sucesso em gestão de projetos: Recurso escasso 

x planejamento abusivo. São Paulo: Brasport, 2009. 

 

Bibliografia Complementar: 

OLIVEIRA, O. J. Como administrar empresas de projeto de arquitetura e engenharia civil.  SP: 

PINI, 2008. 

DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. 3 ed. 

rev. e atual. 8. Reimpr. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 

MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Administração para empreendedores: fundamentos da 

criação e da gestão novos negócios. 2 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. 

MOLINARI, Leonardo. Gestão de projetos - Teoria, Técnicas E Praticas. Erica, 2010. 

SALIM, Cesar Simões. Introdução ao empreendedorismo: construindo uma atitude 

empreendedora. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

 

 

 

Economia e Administração aplicadas na Engenharia Civil 

Introdução à teoria e aplicações de organizações, inovações tecnológicas. Planejamento e 

controle da produção. Técnicas de reunião. Processo decisório. Elaboração de propostas. 

Técnicas de caminho crítico. PERT/CPM. Gerência de programas e projetos. 

Conceito de Economia: Diferenças entre o micro e a macro economia. O sistema econômico e o 

mercado. A empresa e os custos de fatores de produção. Economia financeira e política 

econômica. 

 

Bibliografia Básica 

MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Administração para empreendedores: fundamentos da 

criação e da gestão novos negócios. 2 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. 

MENDES, J. T. G. Economia: Fundamentos e Aplicações. São Paulo. Ed. Prentice Hall, 2004. 

TCPO: tabela de composição de preços para orçamentos. São Paulo 12ª ed. Ed. Pini, 2004. 

 

 

Bibliografia Complementar 

MANKIW, N. G. Introdução à Economia: Princípios de Micro e Macroeconomia. 3ª Edição. Rio 

de Janeiro: Pioneira Thomson, 2006. 

VASCONCELLOS, Marco A. S., GARCIA Manuel E. Fundamentos de Economia. 3.ed. &8209; São 

Paulo : Saraiva, 2008 

HASENCLEVER, L. (org.). Economia industrial; fundamentos teóricos e práticas no Brasil. RJ: 

Campus Elsevier, 2002. 

VASCONCELLOS, M. A. S. Economia: micro e macro. SP: Atlas, 2002. 

GREMAUD, A. P., et al. Manual de economia. São Paulo 5ª ed. Ed. Saraiva 2004. 
 

Disciplinas Optativas 
 

LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais (optativa) 
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Aspectos da Língua de Sinais e sua importância: cultura e história. Identidade surda. 

Expressão corporal e facial. Alfabeto manual; gramática de libras; sinais de nomes próprios; 

soletração de nomes; localização de nomes; percepção visual. Noções básicas de escrita de 

sinais. Processo de aquisição da Língua de Sinais observando as diferenças e similaridades 

existentes entre esta e a Língua Portuguesa. 

 

Bibliografia Básica 

BRASIL. Secretaria de Educação Especial. Programa Nacional de apoio à educação de surdos. 

Saberes e práticas da inclusão: dificuldades de comunicação e sinalização: surdez. Educação 

Infantil. Brasília: MEC; SEESP, 2005. 

BRASIL. Secretaria de educação especial. Programa nacional de apoio à educação de surdos. o 

tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais e língua portuguesa. Brasília: MEC; SEESP, 

2004. 

QUADROS, R. M. Língua de Sinais Brasileira: estudos linguísticos. Porto Alegre: Artmed, 2004. 

 
Bibliografia Complementar 

FELIPE, T.; MONTEIRO, M. S. LIBRAS em contexto. curso básico. Brasília: MEC/SEESP, 1997. 

GÓES, M. C. Linguagem, surdez e educação. Campinas: Autores Associados. 1999. 

QUADROS, R.M. Educação de Surdos: a aquisição da linguagem. Porto Alegre: Artes Médicas, 

1997. 

MOURA. M. C. O Surdo: caminhos para uma nova identidade. RJ: Revinter 2000. 

 

 

Direitos Humanos (optativa) 

Direitos Humanos: conceito e evolução histórica. Processo de positivação: características e 

classificações. Interpretação dos direitos humanos. Sistemas Internacionais de Proteção dos 

Direitos Humanos.  

 

Bibliografia Básica 

COMPARATO, Fabio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. SP: Saraiva, 2007. 

DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. SP: Revista 

dos Tribunais, 2007. 

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos Humanos Fundamentais. SP: Saraiva, 2006. 

PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e Justiça Internacional. SP: Saraiva, 2007. 

____________. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. SP:Saraiva, 2007. 

SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2007. 

 

Bibliografia Complementar 

BRASIL. Constituição Federal. 2011. 

ALMEIDA, Guilherme Assis de. Direitos humanos e não-violência. São Paulo: Ed. Atlas, 2001. 

ARENDT, Hannah. As origens do Totalitarismo. Trad. Roberto Raposo. SP:Cia das Letras, 1997. 

BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Trad. Regina Lyra. Apres. Celso Lafer. RJ: Campus - 

Elsevir, 2004. 

BREGA FILHO, Vladimir. Direitos Fundamentais na Constituição de 1988: Conteúdo Jurídico das 

Expressões. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2002. 

GALINDO, Bruno. Direitos Fundamentais: Análise de sua Concretização Constitucional. 

Curitiba: Juruá, 2006. 

RAMOS, André de Carvalho. Teoria Geral dos Direitos Humanos na Ordem Internacional. RJ: 

Renovar, 2005. 

SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo Brasileiro. SP: Malheiros, 2011. 

THEODORO, Marcelo Antonio. Direitos Fundamentais & Sua Concretização. SP: Saraiva, 2007 
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Educação Ambiental (optativa) 

A questão ambiental e a educação. Princípios e objetivos da educação ambiental. A educação 

como fator de defesa do patrimônio natural/cultural. Desenvolvimento Sustentado. 

Planejamento ambiental. impacto ambiental. Conservação e valorização ambiental. emergência 

do paradigma ambiental. 

 

Bibliografia Básica 

GUERRA, A. J. T; CUNHA, S. B. da. A questão ambiental. RJ: Bertand do Brasil, 2012. 

SANCHEZ, L.E.  Avaliação de impacto ambiental.  SP: Oficina de textos, 2008. 

VEIGA, J. E. Meio ambiente e desenvolvimento. SP: Senac, 2006. 

 

Bibliografia Complementar 

CHOAY, F.  A Alegoria do patrimônio. SP: UNESP, s.d.  

DIAS, G. F. Educação Ambiental: princípios e práticas, SP: Gaia, 2000 

AB”SÁBER, A.  Os Domínios de natureza no Brasil. SP: Atelie Ed.,2011;. 

MARTINS, M. e SANO, P.T.  Biodiversidade tropical. SP:UNESP,2009. 

FRANCO,M.A. Ribeiro Planejamento ambiental para a cidade sustentável. SP:Annablume, 2001. 

 

 

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

Brasileira e Africana (Optativa) 

Sistema de colonização da África. A formação de quilombos no Brasil. A Identidade negra. O 

negro na cultura afro-descendentes. Intelectualidade negra. Movimento negro no Brasil. 

Desconstrução de conceitos e termos referente a cultura afro-descendente 

 

Bibliografia Básica 

COSTA E SILVA, A.  A enxada e a lança. A África antes dos portugueses. SP: Nova Fronteira, 

2011. 

KI-ZERBO, J.  Metodologia e pré-história da África. In: História Geral da África. SP/Paris, Ed. 

Ática/UNESCO, 1982.  

GIORDANI, M. C.  História da África;anterior aos descobrimentos.  SP:Vozes, 2012.      

Bibliografia Complementar 

ALENCASTRO, Luiz Felipe. O Trato dos viventes: formação do Brasil no Atlântico Sul. SP: 

Cia. das Letras, 2000. 

CUNHA, M. C.  Negros estrangeiros. Os escravos libertos e sua volta à África. SP: 

Brasiliense, 1985. 

COSTA, A.C.  A Manilha e o Libambo; a África e a escravidão de 1500 a 1700.   RJ: Nova 

Fronteira, 2011. 

FLORENTINO, M.  Em costas negras. Uma história do tráfico de escravos entre a África 

e o RJ. SP: Cia. das Letras, 1997. 

HERNANDEZ, L.L.  A África na sala de aula.   SP:Selo Negro, 2008 

5.2 Práticas Laboratoriais 

 Sabemos que a mera transmissão de conteúdos teóricos em nada contribui para 
a formação de um profissional com qualidade, em especial um engenheiro de 

produção. Por essa razão, as práticas laboratoriais são frequentes e seus laboratórios 
encontram-se devidamente regulamentados. 

5.3 O Trabalho de Conclusão de Curso 
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 O Trabalho de Conclusão de Curso consiste na elaboração de um projeto, com 
vistas ao aluno demonstrar capacitação técnico-científica, na área selecionada para 

sua pesquisa. O trabalho de conclusão de curso deve ser redigido, segundo os 
padrões da norma culta, respeitando as normas da ABNT. O objetivo do trabalho é 

aprimoramento do elo entre ciência e tecnologia, teoria e prática. 
  

5.4 Estágio Supervisionado 

O Estágio Supervisionado tem por meta enfocar a integração teoria/prática, 

propiciando a complementação do processo ensino/aprendizagem. Trata-se de um 
instrumento de inserção profissional, que proporciona aos estudantes a participação 
em situações reais de vida e trabalho, por meio de treinamento prático, de 

aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e de relacionamento humano. 
5.4.1 Objetivos Específicos do Estágio Supervisionado 

 Como objetivos delineiam-se: 
1) Propiciar contato com a realidade profissional, por meio da observação e 
2) Desenvolvimento de atividades, suscitando no aluno a necessidade de 

compreensão da prática profissional e de lidar com as suas múltiplas 
dimensões; 

3) Propiciar ao aluno a oportunidade de se posicionar-se como profissional e de 
confrontar criticamente o que é ensinando com o que é empiricamente 

comprovado, seja do ponto de vista técnico-científico, seja em termos éticos, 
induzindo mudanças no ensino e na própria prática; 

4) Aliar teoria e prática, possibilitando ao aluno, através da vivência, a aquisição 

de uma visão sólida da profissão de engenheiro; 
5) Propiciar experiências práticas e técnicas de planejamento e gestão; 

6) Incentivar a pesquisa científica e tecnológica nas áreas de engenharia civil; 
7) Sistematizar o conhecimento adquirido por meio de um processo investigativo; 
8) Estimular a consulta de bibliografia especializada; 

9) Propiciar a elaboração de relatórios técnicos, que abordem aspectos 
experimentais ou teóricos, com vistas à demonstração de domínio conceitual e 

grau de profundidade compatível com a graduação. 
 
5.4.2. Atribuições do Coordenador Estágio 

 Organizar o processo de pré-matrícula e matrícula dos alunos;  

 Apresentar e discutir com os alunos o Plano de Estágio Supervisionado a ser 
desenvolvido no Curso; 

 Orientar os alunos quanto ao processo de matrícula no Estágio e quanto à 
escolha de campo de atuação para a realização do Estágio; 

 Contatar e viabilizar, juntamente com os supervisores, convênios com 
instituições empresariais de Araras ou de outras localidades para 
desenvolvimento de Estágio pelos alunos;  

 Coordenar e acompanhar o trabalho dos supervisores no desenvolvimento do 
Estágio, através de reuniões periódicas;  

 Manter o Coordenador do Curso informado sobre o desenvolvimento do Estágio; 
 Organizar e manter arquivos dos trabalhos entregues pelos alunos;  
 Resolver problemas relativos ao desenvolvimento do Estágio.  
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5.4.3 Atribuições do Aluno  

 O estágio Supervisionado orienta-se na capacidade de o aluno em construir, 
autonomamente, o seu saber a partir da reflexão da sua prática. Dessa forma, são 
atribuições do aluno:  

 Pautar-se pelo Regulamento do Estágio Supervisionado; 
 Realizar as atividades propostas, com vistas a atender as demandas do campo 

de atuação. No decorrer destas atividades, o aluno deverá:  
a) Capacitar-se para a sua auto-educação, sem ter de recorrer sempre a um 
supervisor; 

b) Desenvolver a sua capacidade reflexiva, descrevendo, analisando e 
refletindo sobre a sua experiência, propiciada na Prática vivenciada; 

 Elaborar relatórios das atividades desenvolvidas no Estágio;  
 Cumprir a carga horária das atividades requeridas pelo Estágio. 
 

 
6.  INTEGRAÇÃO ENTRE A IES E O MERCADO DE TRABALHO 

 
6.1 Oferta regular de atividades pela IES 
 O UNAR oferece, anualmente, semana de estudo, constando de palestras e 

conferências sobre temas de interesse geral de seus cursos. Além disso, a COEX 
oferece, semestralmente, inúmeros cursos de extensão, debates, mesas redonda, 

dentre outras atividades. 
 

6.2 Parcerias entre IES, Comunidade, Instituições e Empresas 
 O UNAR possui várias parcerias, cuja meta é o encaminhamento de seus alunos 
e egressos no mercado de trabalho, além de prestar serviços à comunidade em geral.  

  
6.3 Atividades acadêmicas articuladoras de Ensino, Pesquisa e Extensão 

 
6.3.1 Iniciação Científica 
  

 O aluno é incentivado a atuar no campo da pesquisa científica. Essa orientação 
fica perceptível nas orientações para as atividades de práticas e estágio, bem como no 

processo de elaboração do TCC. 
 O resultado desta orientação se expressa na realização de eventos internos 
como Jornadas de Iniciação Científica, seminários de pesquisa, ciclo de palestras, 

grupos de estudos, atividades de campo e em participação em eventos externos em 
âmbito local e regional. 

 Para o êxito do desenvolvimento da pesquisa, o aluno deve ser conduzido a: 
- elaborar questões referentes ao campo de investigação dos diferentes aspectos 
sociais;  

- confrontar o ensino observado no Estágio Supervisionado com as novas 
metodologias e proposituras dos PCNs; 

- inserir-se na pesquisa, posicionado- se com reflexão e criticidade; 
- elaborar trabalho de conclusão de curso. 
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7. AVALIAÇÃO DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 

7.1 Concepções de Processos de Ensino e de Aprendizagem, Currículo, 

Avaliação de Ensino e de Planejamento e Avaliação Institucional 
 

O UNAR entende a avaliação como instrumento, cuja finalidade é a melhoria da 

qualidade da educação, a orientação da expansão da sua oferta, o aumento 
permanente da sua eficácia institucional e efetividade acadêmica social. Para a 

concretização dessa concepção, o UNAR disponibiliza aos seus cursos formulários de 
avaliação que contemplam o ponto de vista do aluno e do professor, sob diversos 
aspectos do processo ensino-aprendizagem, da atuação do coordenador e dos 

serviços prestados pela IES. Ao final do processo, as informações são enviadas ao 
Centro de Processamento de Dados para tabulação dos resultados informados. De 

posse desses dados, há a discussão, envolvendo alunos e docentes, dos problemas 
elencados na avaliação. 

 

A avaliação institucional requer uma ampla compreensão do ambiente interno e 
externo da IES, de sua missão e funcionamento, bem como de seu papel 

desempenhado no quadro de valores que sustentam seus atos administrativos e 
diretivos. Assim, contempla-se a avaliação interna e externa – esta constando da 

visita de especialistas do MEC e dos resultados do ENADE. 
 

7.2 Avaliação do Processo Ensino-Aprendizagem 

 
 Um processo de ensino e aprendizagem deve interativo entre o responsável 

pela transmissão de conhecimentos e aqueles que o recebem. Assim, variados 
instrumentos de avaliação são empregados, contemplando aspectos formativos e 
somativos, envolvidos no cotidiano do alunado. 

 
 Ressalte-se que os aspectos somativos envolvem a avaliação dos 

conhecimentos teóricos assimilados pelos alunos, ocorrendo por meio de provas 
objetivas ou dissertativas, apresentação de seminários, relatórios, trabalhos 
individuais, em dois momentos do semestre. Inclui-se ainda, nos aspectos somativos, 

a avaliação prática, constando de verificação de habilidades adquiridas nas disciplinas.  
 

7.3 Critérios de Avaliação 
 

Os critérios de avaliação estão disciplinados no Regimento da IES, considerando 

as correntes que abordam a avaliação, em linhas gerais, a média simples aritmética 
das notas de avaliação situa o aluno em uma das seguintes condições: 

 
a) Média abaixo de três: reprovação; 
b) Média igual ou superior a três e inferior a sete: submissão a exame; 

c) Média maior ou igual a sete: aprovação direta sem exame.  
 

7.4  Avaliação do Curso de Engenharia Civil 
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As IES devem ser submetidas a dois tipos de avaliação: interna e externa. A 
avaliação interna do curso será feita mediante as normas estabelecidas no PDI e no 

PPI. Uma vez realizada a avaliação, os relatórios serão encaminhados ao Conselho 
acadêmico para apreciação e emissão do parecer final. Acrescente-se que, mais uma 

vez, a avaliação é concebida como forma de levantar pontos positivos e negativos e, a 
partir daí, estabelecer novas alternativas para sanar as fragilidades. 

 
 
7.4.1 Concepção do Processo de Auto-Avaliação do Curso 
7.4.1.1 Avaliação de Curso 
 

 As avaliações anuais serão efetuadas contando com a participação de discentes, 
docentes e pessoal técnico-administrativo, com vistas a localizar pontos frágeis que 

requerem tomadas de decisão que visem à melhoria e excelência de ensino.  
 
7.4.2 Auto-Avaliação dos Cursos pela CPA 

 
 Concebida como estratégia geral de pesquisa que se vai delineando em 

conformidade com as exigências do contexto institucional e social, a autoavaliação 
visa à identificação dos procedimentos e das condições do trabalho pedagógico e 
administrativo que apresentaram resultados satisfatórios ou que ainda revelam 

fragilidades. 
Optou-se por uma avaliação abrangente, enfocando os eixos: projeto 

pedagógico, serviços, biblioteca, infraestrutura, coordenação e corpo 
docente. As questões propostas acerca desses eixos visam a traçar um perfil 

detalhado do ensino ministrado, da gestão acadêmica e administrativa e dos serviços 
prestados em geral. Para a coleta de indicadores, a CPA disponibilizou aos alunos e 
docentes, no site www.unar.edu.br, um questionário, estruturado de forma que os 

resultados pudessem ser tabulados eletronicamente, com informações estatísticas, 
percentuais e somatória de respostas. A participação foi espontânea. Medidas de 

precaução foram tomadas com vistas a bloquear tentativas subsequentes de acesso. 
Após o término da fase de aplicação dos questionários, a CPA reuniu-se para a análise 
e interpretação das respostas obtidas. Em seguida, os resultados desse trabalho são 

repassados aos profissionais responsáveis pelas diversas esferas acadêmicas e 
técnico-administrativas do Centro Universitário, com o propósito de alimentar o 

processo crítico-reflexivo. Cartazes, informações no site e apelo dos coordenadores 
dos cursos do UNAR sensibilizaram alunos a participar do processo avaliativo. No 
entanto, a frequência não satisfez as expectativas, razão pela qual objetivamos 

intensificar essa fase para obtenção de dados mais representativos de nossa 
comunidade discente. Os resultados do processo foram inseridos em um relatório 

geral, disponibilizado no site do UNAR, no endereço  
http://www.unar.edu.br/pagina/images/stories/PDF/relatrio_cpa_2009_2010_03_29.p
df. Espera-se que o debate aberto à comunidade acadêmica contemple as 

expectativas, no que tange ao aperfeiçoamento contínuo da qualidade das condições 
de ensino, pesquisa e extensão. Nesse processo, os indicadores obtidos mediante a 

aplicação de questionários são relacionados a informações resultantes de outras 
ferramentas de avaliação. Assim, consideram-se como de alta relevância os relatórios 

http://www.unar.edu.br/
http://www.unar.edu.br/pagina/images/stories/PDF/relatrio_cpa_2009_2010_03_29.pdf
http://www.unar.edu.br/pagina/images/stories/PDF/relatrio_cpa_2009_2010_03_29.pdf
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externos do ENADE, além da realização de encontros que integrem os diversos 
setores do contexto acadêmico e de seu entorno social. 

Considerando-se a autoavaliação anterior, uma oportunidade de autorreflexão 
avaliativa concretizou-se, em janeiro de 2010, com a realização do Planejamento 

Estratégico. O evento reuniu funcionários técnico-administrativos e coordenadores da 
área educacional, objetivando levantar carências institucionais e propor-lhes soluções, 

segundo uma visão contextual e abrangente, voltadas para o estabelecimento de 
metas. Realizaram-se palestras e trabalho em equipes, que discutiram as condições 
de atuação dos diversos setores da IES. Dessas discussões resultaram levantamentos 

que foram expostos aos pares e aos gestores. 
 

Tanto nesse evento quanto em situações da rotina acadêmica, as propostas e o 
planejamento de ações que contemplem as dimensões científicas, culturais e 
sociopolíticas da educação superior advêm da participação ampla de todas as 

instâncias do UNAR.  
 

7.4.2.1 Avaliação Externa 

Para os cursos superiores a avaliação externa é uma das exigências 
educacionais. Os mecanismos adotados são a visita de especialistas designados pelo 

INEP e o Exame Nacional de Cursos (ENADE). A IES leva em conta, além das 
avaliações legais, a avaliação da comunidade; as empresas hospedeiras de egressos; 

as necessidades das empresas locais; o grau de satisfação ou não de nossos egressos. 
Para isso, disponibilizar-se-á um canal via Web. 
 

7.4.3  Avaliação de Conteúdos e Atividades 
 

Para a avaliação de conteúdos a IES deverá levar em conta aspectos formativos 

e somativos, envolvidos no cotidiano do alunado.  Os aspectos somativos envolvem a 
avaliação dos conhecimentos teóricos assimilados pelos alunos, ocorrendo por meio de 
provas objetivas ou dissertativas, apresentação de seminários, relatórios, trabalhos 

individuais, em dois momentos do semestre. Incluem-se ainda nos aspectos 
somativos a avaliação prática, constando de verificação de habilidades adquiridas nas 

disciplinas.  
 
  É interessante ressaltar que, com essa avaliação procurar-se-á verificar se os 

objetivos estabelecidos nos Planos de Ensinos foram atingidos e se as metodologias 
mostraram-se eficientes para o processo ensino/aprendizagem.  

 
8- ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA 
 

8.1 Coordenação do Curso 
 Responde pela Coordenação do Curso o professor Ms. Fernando Braga de 

Souza. 
 
8.1.1 Perfil e Funções do Coordenador 
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No UNAR, o coordenador é concebido como gestor de seu curso, que envolve 
funções gerenciais, acadêmicas, políticas e institucionais. 

Suas atribuições são: 

 Acompanhar a evolução do alunado do curso;  
 Acompanhar a revisão de provas escritas, quando solicitada por alunos; 

 Acompanhar e supervisionar o cumprimento dos planos de ensino afetos ao 
curso, bem como a execução das atividades programadas; 

 Apresentar proposta para aquisição de acervo bibliográfico e material de apoio 
didático-pedagógico; 

 Aprovar os programas e planos de ensino das disciplinas; 

 Articular-se com os outros Coordenadores de Curso, colaborando em matéria de 
interesse comum; 

 Avaliar, no final de cada período letivo, as atividades desenvolvidas pelo curso; 
 Convocar e presidir as reuniões da Coordenadoria e do Colegiado de Curso; 
 Coordenar, juntamente ao NDE, a elaboração e acompanhar a execução do 

projeto pedagógico do curso; 
 Decidir sobre aproveitamento de estudos e adaptações de alunos, ouvidos, 

quando for o caso, o Colegiado de Curso ou os docentes envolvidos;  
 Desenvolver o ensino, a pesquisa e a extensão; 
 Designar secretários para as reuniões, bem como manter a ordem no 

desenvolvimento dos trabalhos e seu registro em atas; 
 Elaborar, juntamente ao NDE, o projeto pedagógico do curso; 

 Encaminhar propostas para aquisição de bibliografia e material de apoio 
didático-pedagógico; 

 Executar os serviços solicitados pelos órgãos superiores da IES, na sua área de 
competência; 

 Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e no Regimento.  

 Orientar e acompanhar as coordenações de estágios curriculares 
supervisionados e trabalhos de conclusão de curso e controlar o cumprimento 

das atividades complementares; 
 Orientar e coordenar as atividades de ensino, extensão e pesquisa no âmbito do 

curso, adotando as providências necessárias para o cumprimento de suas 

finalidades; 
 Orientar, coordenar e supervisionar, à luz das políticas educacionais, as 

atividades de ensino, extensão e pesquisa no âmbito do curso, adotando as 
providências necessárias para o cumprimento de suas finalidades; 

 Promover a articulação horizontal/vertical entre as disciplinas; 

 Promover e coordenar as atividades práticas do curso; 
 Propor a criação, fusão e extinção de disciplinas; 

 Propor ou encaminhar proposta, na forma do Regimento, para a criação de 
cursos sequenciais, de graduação ou pós-graduação e o desenvolvimento de 
projetos de pesquisa/investigação e programas de extensão ou eventos 

extracurriculares; 
 Promover convênios com entidades que ofereçam campo de aplicação às 

atividades do Curso; 
 Supervisionar a assiduidade dos professores e alunos, zelando pela observância 

do regime didático do curso; 
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8.1.3 Regime de Trabalho 

  
O Professor Fernando Braga de Souza é contratado em Regime Parcial.  

 
8.1.3.3 Regime de trabalho do NDE 

  
Os integrantes do NDE possuem contratação em Regime Integral e Parcial, 

ressaltando-se que 100% fazem parte do corpo docente do curso.  

 
8.2 Organização Acadêmico-Administrativa 

 
Gestão Participativa 
 O UNAR prevê uma gestão participativa, onde todos são vistos como 

fundamentais ao processo de ensino e aprendizagem.  
 

8.2.1 Autonomia da IES em Relação à Mantenedora 
 Os NDE’s, colegiados de curso e Pró-Reitores possuem autonomia didático-
pedagógica em relação à mantenedora. 

 
8.2.1 Organização do Controle Acadêmico 

 
8.2.2 Pessoal Técnico-Administrativo 
 

O pessoal técnico-administrativo da IES é organizado, segundo o disposto na 
legislação em vigor e as normas que regulamentam o Centro Universitário. 

 
 Os Serviços Administrativos têm a seu cargo as funções destinadas a oferecer 
suporte operacional às atividades-fim do Centro, abrangendo registro escolar, 

arquivo, correspondência, reprografia, tesouraria, limpeza, conservação e vigilância. 
 

8.2.3 Políticas de Qualificação, Plano de Carreira e Regime de Trabalho 
 
 A IES incentiva a capacitação de seus funcionários, fixando as seguintes ações: 

 
 Oferta de Cursos de Capacitação Funcional; 

 Apoio financeiro para participação em cursos pertinentes ao cargo exercido pelo 
funcionário, na IES e em instituições profissionais, quando do interesse do 
Centro; 

 Apoio financeiro para participação em congressos, seminários e outros eventos, 
desde que compatível ao cargo exercido pelo funcionário solicitante; 

 Concessão de bolsas de graduação e de pós-graduação oferecidos pelo Centro 
 

O Plano de Carreira e encontra-se devidamente protocolizado junto ao 
Ministério do Trabalho. 

 
8.3 Atenção aos Alunos 
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O UNAR está otimizando o seu serviço de atendimento ao aluno, por meio de 
ampliação de seu quadro de funcionários, além de inovar o seu site, disponibilizando 

informações que auxiliem seus alunos no seu dia-a-dia. O objetivo é possibilitar ao 
aluno o conhecimento da IES, suas finalidades, serviços, setores e órgãos, de modo a 

viabilizar a inserção do aluno no ambiente acadêmico. 
 

8.4  Secretaria de Atendimento aos Estudantes 
 
A Secretaria Geral é um órgão de apoio ao aluno e à toda comunidade 

acadêmica. Está subordinada à Pró-Reitoria Administrativa e operacionaliza todas as 
atividades ligadas à vida acadêmica do aluno, desde seu ingresso nos cursos de 

Graduação ou Pós-Graduação, presencial ou a distância, até sua conclusão/colação de 
grau e expedição do diploma. 

À Secretaria Geral compete: 

 Arquivo e manter atualizados os documentos e informações discentes; 
 Manter atualizadas informações acadêmicas junto ao CENSO, ENADE e outros;  
 Emitir históricos escolares, declarações e certificados;  

 Expedir e registrar diplomas; 
 Efetuar transferências internas e externas,  
 Realizar trancamentos e cancelamentos, entre outros. 

8.5 Tesouraria 

 À tesouraria cabe o controle financeiro do aluno. 
 

8.6 Formas de Acesso 
Processo Seletivo  

O acesso aos cursos do UNAR dá-se por meio de Processo Seletivo, 

regulamentado por Edital, com participação presencial obrigatória. As provas constam 
de uma redação e de uma prova objetiva para avaliação da habilidade e domínio da 

Língua Portuguesa e das demais matérias curriculares do Ensino Médio.  
 
8.7 Aproveitamento de Estudos 

 Existe possibilidade de aproveitamento de estudos realizados em outras 
instituições de ensino superior devidamente reconhecidos pelos órgãos oficiais. 

8.8 Bolsas de Estudo 

O UNAR, para os alunos que apresentam situações socioeconômicas 

incompatíveis aos custos institucionais das escolas privadas, propicia a concessão de 
bolsas de estudo reembolsável, Escola da Família, PROUNI e FIES. 

  

8.9 Programa de Incentivo à Produção Científica 

Como já consideramos anteriormente, as recentes abordagens sobre formação 
de professores, não mais nos permitem conceber a formação desse profissional sob o 
viés da interpretação dicotomizada entre prática e teoria. 
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 É necessário que se adote como referência fundante para os cursos de 
formação que a atuação do professor é eminentemente orientada por elementos 

constitutivos da pesquisa. A ação do educador deve ser, antes de tudo, 
contextualizada e promotora de um movimento de reflexão-ação que só é possível 

pelo viés dos procedimentos da pesquisa. 
 Ressalte-se que esses procedimentos precisam ser observados e orientados 

pelas especificidades e complexidade da prática educativa, considerando as 
multirreferencialidades presentes neste processo. 
 Sob essa perspectiva e considerando o que estabelece o PDI do UNAR é que, 

desde o primeiro semestre do curso, são estimuladas ações com o propósito de 
inserção do aluno no campo da pesquisa científica. Essa orientação fica plenamente 

perceptível nas orientações para as atividades de práticas e estágio, bem como no 
processo de elaboração do TCC. 
 E conformidade com o PDI “o programa de iniciação à pesquisa é institucional e 

visa envolver participação de professores e alunos em projetos com qualidade 
acadêmica, mérito científico e orientação adequada, individual e continuada”. 

 O resultado desta orientação se expressa na realização de eventos internos 
como Jornadas de Iniciação Científica, seminários de pesquisa, ciclo de palestras, 
grupos de estudos, atividades de campo e em participação em eventos externos em 

âmbito local e regional. 

 
9.10 Mecanismos de Nivelamento 

É inegável o fato de os alunos ingressarem na Universidade com carências 

intelectuais, que o impedem de acompanhar, com desempenho satisfatório, o curso 
almejado. Estudos evidenciam que o maior problema encontra-se na Matemática e na 
dificuldade de leitura e compreensão de textos manifestados nas diferentes 

linguagens. Diante disso, o UNAR instituiu o seu programa de nivelamento - PRONEB. 
Tal programa consta de estudos de Matemática e de Língua Portuguesa, 

especificamente, referentes à leitura textual. 
 
9.12 Estímulos à permanência do aluno no UNAR 

Para estimular a permanência dos alunos na IES, o UNAR introduziu um 

programa, constando de palestras sobre temas da atualidade, tais como, meio 
ambiente, religião, globalização; de exibição de filmes que, em sua temática, 
envolvam fatos do cotidiano escolar e social. A partir daí, realizam-se debates e 

plantões para a resolução de possíveis problemas apresentados pelos alunos. 

9.13  Apoio Psicopedagógico 

Procura suprir dificuldades de aprendizado, por meio de ações pedagógicas 

instituídas no momento do ingresso do aluno no curso e também no transcorrer do 
mesmo. 

Trata-se de um programa, cujo objetivo é extrapolar questões acadêmicas e 

assistenciais, enfocando o fortalecimento de relações interpessoais nas diversas 
instâncias do cotidiano. 
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9.14 Organização estudantil  

O UNAR propõe-se a assessoria aos órgãos estudantis, com vistas a contribuir 
para o desenvolvimento da consciência política do discente. 

9.15 Acompanhamento dos egressos  

O programa de acompanhamento de egressos, além de propor ao ex-aluno a 
continuidade de estudos, prevê a possibilidade de avaliação da educação oferecida, 

com vistas a redirecionamentos de seus objetivos e metas, caso necessário. 

 As ações podem ser resumidas como: 

 acesso aos laboratórios de informática; 
 acesso à Biblioteca; 

 utilização do auditório para reuniões e/ou eventos; 
 divulgação de vagas de estágios e oportunidades de trabalho em nossos 

murais; 
 Bolsas de estudo para outros cursos; 

 

9.16 Apoio a Pessoas com Necessidades Especiais 

O UNAR oferece condições para que as pessoas portadoras de necessidades 
educacionais especiais ou reduzidas freqüentem suas dependências e instalações e 

tenham apoio adequado ao seu desenvolvimento no processo de ensino 
aprendizagem. Podemos destacar: 

Para o deficiente físico: 

 Eliminação de barreiras arquitetônicas para circulação do estudante, com 
vistas a facilitar o acesso aos espaços de uso coletivo; adaptação de 
portas e banheiros com espaço suficiente para permitir o acesso de 

cadeira de rodas; colocação de barras de apoio nas paredes dos 
banheiros.  

 
Para estudantes com deficiência visual: 

 Se for o caso, desde o acesso até a conclusão do curso, a IES 
disponibilizará sala de apoio contendo máquina de datilografia braille, 

impressora braille acoplada a computador, sistema de síntese de voz; 
software de ampliação de tela; equipamento para ampliação de textos 
para atendimento a aluno com visão subnormal; lupas, réguas de leitura; 

plano de aquisição gradual de acervo bibliográfico dos conteúdos básicos 
em braille. 

 
Para estudantes surdos: 

 Se solicitado, desde o acesso até a conclusão do curso, deverão ser 
disponibilizados, quando necessário, intérpretes de língua de 
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sinais/língua portuguesa, especialmente, por ocasião de realização de 
provas ou sua revisão, complementando a avaliação expressa em texto 

escrito ou quando este não tenha expressado o real conhecimento do 
aluno.  

 
10. CORPO SOCIAL (COMUNIDADE ACADÊMICA) 

 
10.1  Corpo Docente 
 

 O curso de Bacharelado em Engenharia Civil satisfaz plenamente as exigências 
legais, pois, majoritariamente, conta com mestres e doutores. 

  
10.2 Plano de carreira docente, regime de trabalho e políticas de 
qualificação.  

 O Plano de Carreira Docente, atendendo às necessidades legais e ao próprio 
corpo docente, foi elaborado e submetido à apreciação dos órgãos competentes. 

 
A IES entende que a formação continuada de seu corpo docente não deve ser 

algo eventual, nem instrumento destinado a suprir eventuais lacunas de sua 

formação, mas deve ser integrante do exercício profissional. Nessa perspectiva, a 
formação continuada pode ocorrer tanto no ambiente sistemático da escola, por meio 

da reflexão compartilhada com toda a equipe, nas tomadas de decisão, na criação de 
grupos de estudo, na assessoria de profissionais especialmente contratos, quanto 
extra-muros, incluindo programas de pós-graduação “lato e stricto sensu”, cursos de 

aperfeiçoamento e outros, conforme normas regulamentares expressas pela COEX. 
 

10.3 Critérios de seleção e contratação 

A contratação dos docentes obedece normas estabelecidas pela Consolidação 

das Leis do Trabalho e o Plano de Carreira Docente.  

 

10.4 Requisitos de titulação 

 O UNAR, em seu PDI, explicita as normas de contratação e qualificação de seu 
corpo docente, fixando a titulação mínima de Especialista para o exercício da função 
docente. 

 

10.5 Experiência no magistério superior e experiência profissional não-
acadêmica  

É consenso que, para alguns cursos, a experiência profissional fora do 
magistério é tão importante quanto a titulação. No entanto, a IES levará em conta 

para a contratação a experiência no Magistério Superior. 
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XI. INFRAESTRUTURA FÍSICA E ACADÊMICA 
11.1 Biblioteca 

 A Biblioteca possui 437m², com capacidade de atendimento simultâneo de 150 

alunos; há 5 salas de estudo em grupo, 14 cabines individuais de estudo, salão de 
leitura com 130 lugares, sala de periódicos jurídicos e seção de periódicos específicos 
aos cursos em funcionamento e  espaço com computadores conectados à Banda 

Larga, para uso de alunos. 

 O acervo segue as políticas de atualização e aquisição de títulos e de 
exemplares de acordo com a solicitação de coordenadores e docentes, em função da 
constante adequação do acervo às Diretrizes Curriculares Nacionais.  

Com um acervo de livros totalmente informatizado, as obras são localizadas 

através do autor, título e assunto, nos terminais à disposição no balcão de 
atendimento, favorecendo também ao consulente: 

  Empréstimo em domicílio; 
 Consulta local (liberada para alunos e a comunidade local); 
 Orientação bibliográfica (normas da ABNT); 

 Acesso à Internet;  
 Levantamento bibliográfico; 

 Livre acesso aos periódicos; 
 Sala de vídeo; 

 Visita orientada (no início do ano letivo);  
 Exposições; 
 COMUT (atendimento individualizado). 

 

Informatização 

A biblioteca disponibiliza terminais para consultas, facilitando a pesquisa 

através do autor, título ou assunto, possibilitando também a reserva de material.  

O acervo de livros obedece a um arranjo sistemático de acordo com a 

Classificação Decimal de Dewey: 18ª edição e está totalmente informatizado.  

Política institucional para aquisição e atualização do acervo bibliográfico 

As atividades de ensino, pesquisa e extensão se efetivam através de alguns 

mecanismos, dentre os quais a biblioteca apresenta-se como elemento fundamental, 
seja com relação à busca de informação atualizada, seja com vistas à manutenção de 
textos acadêmicos tradicionais dos chamados autores clássicos de cada área de 

ensino. 

É política da instituição promover a ampliação e renovação permanente do 
acervo mediante aquisições junto às editoras e a outros órgãos que publiquem obras 
científicas. 

Para tanto, a instituição adota as seguintes estratégias: 
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 Levantamento pelas coordenações de curso dos títulos necessários à 
implementação dos novos cursos e atualização de títulos para os cursos já 

existentes; 
 Consulta aos catálogos lançados pelas editoras; 

 Consulta à internet para identificar os últimos lançamentos de obras 
bibliográficas; 

 Em razão de novas edições; 
 Publicações destinadas a subsidiar projetos de pesquisas e extensão; 
 Por solicitação de dirigentes e alunos. 

 

11.2 Dependências Físicas 

Gabinetes de trabalho para docentes em TI: 
 Os gabinetes de trabalho dos docentes em regime de TI e TP localizam-se em 
sala dividida em nove espaços individuais, sendo que cada espaço encontra-se 

mobiliado com mesa, cadeiras e computadores, conectados à Internet. 
 

Espaço destinado à Coordenação de Cursos 
 A sala destinada à Coordenação do Curso mede 8m2, são mobiliadas com mesa, 

cadeiras e equipada com computador conectado á Internet Banda larga e telefone. 
 

Sala de professores 
 A sala de docentes mede 150m², mobiliada com mesas e cadeiras, sofás, 
possui computadores conectados à Banda Larga e datashow. 
 

Salas de aula 
 O UNAR conta com 32 salas de aula, sendo 3 com 120m², cada; 16 com 46m²; 
8 com 56m²; 2 com 65m²; 1 com 102m²; 1 com 134m²; 4 com 60m², totalizando 

2.150m². Todas as salas de aula estão equipadas com recursos audiovisuais.  
 

Laboratórios 
 
1. Laboratórios de Informática 

 Há quatro laboratórios de Informática disponíveis para os alunos, perfazendo 
um total de 90 máquinas, conectadas à Internet Banda Larga dois laboratórios de 

informática, com 55 máquinas, dotados de softwares: Autocad e BEVC+++, Scilab e 
pacote Office . 
  

1. Laboratórios Especializados 

2.1 Laboratório de Física 

Sala com oito bancadas dispostas duas a duas que acomodam até oito alunos cada, 
quatro de cada lado. Na parede próxima a cada uma das bancadas estão dispostas 
duas tomadas com voltagens de 110V e 220V. 

Para os experimentos são 5 conjuntos iguais o que possibilita a realização de 
experimentos para até 40 alunos de cada vez. Há possibilidade de se realizarem 

onze tipos gerais de estudos diferentes. 
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A seguir a relação dos conjuntos: conjunto de Calorimetria e Termometria 
(Termodinâmica); conjunto de Geração de Onda Estacionária (Acústica e Ondas); 

conjunto de Magnetismo e Eletromagnetismo (Eletromagnetismo); conjunto de 
Eletricidade (Eletricidade); conjunto de Plano Inclinado (Mecânica); conjunto de 

Queda Livre (Mecânica); conjunto de Hidrostática (Mecânica); conjunto de Mecânica 
Estática (Mecânica); conjunto de Força Centrípeta (Mecânica). 

DETALHES: 

conjunto de Calorimetria e Termometria (Termodinâmica) 

 

Instrumentos do conjunto de calorimetria e termometria 

Para o estudo de: 

Substâncias termométricas; escalas termométricas; precisão da escala 
termométrica; pontos fixos, ponto do gelo e ponto da água em ebulição; 
equivalente em água; capacidade térmica; calor especifico de um liquido; calor 

especifico do alumínio; calor especifico ferro. 

Composição - instrumentos: 

01 termoscópio; 01 termômetro -10º C a 110º C; 01 termômetro clinico; 01 
termômetro de máxima e mínima; 01 calorímetro copo interno 200ml de alumínio, 
e tampa com furo para termômetro; 01 proveta de vidro 150ml com pé de plástico; 

01 copo Becker de vidro 250ml; 01 carretel de linha; 03 corpos de prova em 
alumínio; 03 corpos de prova em ferro; 01 aquecedor elétrico de imersão 1000W; 

01 tela de amianto; 01 queimador à alcool gel com abafador, tampa e reservatório; 
01 tripé triangular de ferro zincado; 01 manual montagens e experimentos; 01 

unidade de armazenamento. 

conjunto de Geração de Onda Estacionária (Acústica e Ondas) 
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Instrumentos para geração de onda estacionária 

Para o estudo de: 

Onda estacionária; nó e ventre; interferência construtiva e interferência destrutiva; 
comprimento de onda; relação entre força de tração e massa especifica da corda; 

relação entre força de tração e comprimento de onda; refração de uma onda 
mecânica na corda. 

Composição - instrumentos: 

01 dinamômetro de 1 N com precisão 0,01N; 01 vibrador para onda estacionaria 
composto por motor de corrente contínua e fonte de alimentação variável de 0 à12V 

/ 1,5A; 01 base metálica em L com 69cm de comprimento; 04 cordas (corpos de 
prova); 01 manual de montagens e experimentos. 

Conjunto de Magnetismo e Eletromagnetismo (Eletromagnetismo) 

 

Instrumentos para experimentos de magnetismo e eletromagnetismo 

Para o estudo de: 

Imantação por atrito, contato e indução; ímãs permanentes e temporários; 

substâncias ferromagnéticas e não ferromagnéticas; campo magnético terrestre; 
funcionamento de uma bússola; polos de um imã; polos iguais se repelem e polos 

diferentes se atraem; espectro magnético de um imã em forma de barra; espectro 
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magnético de polos diferentes e de polos iguais; campo magnético no interior de 
uma bobina e de um solenóide; detector de corrente elétrica com bússola; Lei de 

Lenz; experiência de Oersted; força eletromagnética que atua num condutor 
retilíneo e imerso num campo magnético quando por ele circula uma corrente 

elétrica; regra da mão direita; motor elétrico de corrente contínua; ligações 
elétricas com o conjunto de eletromagnetismo. 

Composição - instrumentos: 

04 imãs cilíndricos Ø17x8mm; 04 imãs anel com polos identificados Ø23mmx5mm; 
01 suporte para amortecedor magnético; 05 imãs anel com pólos identificados Ø40 

x 7mm; 06 imãs em barra 25x13x4mm; 01 barra de ferro Ø12,7x82mm; 01 barra 
de alumínio Ø12,7x82mm; 01 barra de cobre Ø12,7x82mm; 01 bússola; 01 suporte 

para bússola didática; 01 montagem Oersted com 3 bornes; 02 agulhas 
magnéticas; 01 base de acrílico para força magnética 170x130mm; 02 hastes com 
apoios; 01 bobina para motor elétrico de corrente contínua; 01 balanço de latão 

70x155mm; 01 imã "U" com suporte metálico; 01 frasco de limalha de ferro 25g; 
01 bobina conjugada de 200-400-600 espiras; 01 imã cilíndrico emborrachado com 

cabo; 01 placa de acrílico quadrada 200x200mm; 01 galvanômetro didático –2mA à 
+2mA; 01 par de cabos de ligação de 0,5m banana/banana; 01 circuito-fonte DC 
17x13cm com: 02 soquetes para uma pilha; 02 bornes para ligação; 01 chave de 3 

posições; 02 pilhas grandes; 01 bobina com 22 espiras, Ø60mm, base de acrílico; 
01 solenóide de 03 bobinas de 22 espiras em base de acrílico; 01 rosa dos ventos; 

01 imã em barra de alnico Ø4x50mm; 01 unidade de armazenamento 400x500mm; 
01 manual de montagens e experimentos. 

conjunto de Eletricidade (Eletricidade) 

 

 

 

Instrumentos para o estudo da eletricidade 

Para o estudo de: 

Circuitos elétricos, como ligar uma lâmpada em série com uma chave liga desliga a 
uma fonte de tensão; potenciômetro como divisor de tensão; identificação de um 
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resistor pelo código de cores; medida de intensidade de corrente com o multímetro; 
medida de tensão com o multímetro; medida de resistência elétrica com o 

multímetro; resistor ôhmico e não ôhmico; Lei de Ohm; Lei dos nós; Lei das 
malhas; associação de lâmpadas em série e paralelo; associação de resistores em 

série e paralelo; polarização de diodo e led; carga e descarga em capacitores; 
medida da resistência elétrica do voltímetro; associação de capacitores em série; 

associação de capacitores em paralelo. 

Composição - instrumentos: 

02 multímetros digitais com escalas para de tensão continua e alternada, corrente 

contínua até 10A e resistência elétrica e pontas de prova; 01 fonte de tensão 6V 
DC, bivolt (127/220V); 02 cabos de ligação banana/banana; 05 resistores de cada: 

22Ω, 30Ω, 47Ω, 57Ω, 68Ω 100Ω, 120Ω, 220Ω, 1kΩ, 1,2kΩ, 2,2kΩ, 4,7kΩ, 10kΩ, 
100kΩ, 2,2MΩ; 10 fios para ligações com 20cm; 10 fios para ligações com 10cm; 
02 lâmpadas de 6V -1,5W; 02 lâmpadas de 6V -2W; 02 lâmpadas de 6V -3W; 02 

capacitores eletrolíticos 100μF; 02 capacitores eletrolíticos 220μF; 05 diodos; 05 
LEDs verdes; 05 LEDs vermelhos; 02 pilhas grandes; 01 placa para ensaios 

26x18cm contendo: 01 potenciômetro 100Ω - 5W, 01 chave lida-desliga, 03 
soquetes para lâmpada com rosca, 02 soquetes para pilha grande, 02 bornes de 
ligação, 01 conexão para a fonte de tensão, 34 pontos para conexões elétricas; 01 

unidade de armazenamento 40x50cm; 01 manual de montagens e experimentos. 

conjunto de Plano Inclinado (Mecânica) 

 

Instrumentos para o estudo de plano inclinado 

Para o estudo de: 

Coeficiente de atrito cinemático; relação entre o coeficiente de atrito e a área da 
superfície de contato; relação entre o coeficiente de atrito e a natureza da superfície 
de contato; relação entre o coeficiente de atrito e força normal de reação; 

decomposição de forças no plano inclinado; movimento retilíneo uniformemente 
variado; posição final; posição inicial; ângulo crítico; velocidade média; aceleração 

média; força de atrito estático; força de atrito cinemático; coeficiente de atrito 
estático; movimento retilíneo uniforme. 

Composição - instrumentos: 
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01 fixador metálico com manípulo; 01 haste 405 mm; 01 dinamômetro 2N, precisão 
0,02N; 01 dinamômetro 5N, precisão 0,05N; 01 rampa com régua de 400 mm; 01 

fixador metálico com haste para rotação; 02 massas aferidas de 50g; 01 carrinho; 
01 bloco de madeira emborrachado com gancho; 01 bloco de madeira com gancho; 

01 cronômetro digital manual; 01 placa de PVC branca com furo; 01 manípulo 
cabeça de plástico com porca borboleta; 01 rampa auxiliar; 01 tripé tipo estrela 

com manípulo; 01 transferidor 90º com seta indicadora; 01 rolo para movimento 
retilíneo; 01 manipulo de latão recartilhado; 01 unidade de armazenamento 
40x50cm; 01 manual de montagens e experimentos. 

Conjunto de Queda Livre (Mecânica) 

 

Instrumentos para estudar queda livre 

Para o estudo de: 

Queda livre; determinação da aceleração da gravidade; conservação da energia 
mecânica. 

Composição - instrumentos: 

01 tripé de ferro 3kg com sapatas niveladoras; 01 cronômetro digital multiplas 

funções; 01 haste de alumínio 90cm, escala milimetrada e fixador metálico; 01 
eletroímã com dois bornes e haste; 01 cabo adaptador para Cronômetro Simples; 
04 esferas de aço: Ø10mm, Ø15mm, Ø20mm e Ø25mm; 01 cabo de ligação 

conjugado; 01 chave liga-desliga; 02 sensor infravermelho com fixadores 
corrediços; 01 cabo adaptador para sensor; 01 cabo de ligação com conector 5 

pinos para chave liga-desliga; 01 saquinho para contenção da esfera; 01 manual de 
montagens e experiências. 

Conjunto de Hidrostática (Mecânica) 
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Instrumentos do conjunto de hidrostática 

Para o estudo de: 

Massa específica de uma substância; massa específica do alumínio, cobre, e 
alumínio; massa específica da água e do álcool; densidade de um líquido com 

auxilio do densímetro; pressão atmosférica com o par de Magdeburgo; vasos 
comunicantes; variação da pressão com a profundidade; tubo em U (variação da 

pressão com a profundidade em um líquido); princípio de Stevin; massa específica 
de um líquido utilizando o tubo em U; princípio de Pascal; aferição do dinamômetro; 
peso real; peso aparente; empuxo; influência da massa especifica do liquido no 

empuxo; princípio de Arquimedes. 

Composição - instrumentos: 

01 tripé tipo estrela; 01 haste fêmea com 405mm; 01 haste macho com 405mm; 
01 dinamômetro tubular de 1N e precisão 0,01N; 04 corpos de prova em alumínio 
(paralelepípedo) com 6cm, 5cm, 4cm e 3cm; 01 corpo de prova de cobre (cilindro) 

6cm; 01 corpo de prova de alumínio (cilindro) 6cm; 01 duplo cilindro de 
Arquimedes; 01 seringa de plástico 40ml; 01 fixador metálico com manipulo e haste 

de 13cm; 01 painel em U 75x400mm; 01 par de Magdeburgo Ø11cm; 01 
mangueira látex 60cm; 01 densímetro 0,700 a 1,000; 01 becker 250ml; 01 proveta 
de 250ml; 01 aparelho para vasos comunicantes com 4 tubos; 01 jogo com 3 

sondas de imersão 30cm; 01 aparelho para propagação da pressão com 3 tubos; 01 
unidade de armazenamento com dois compartimentos 40x50cm; 01 manual de 

montagens e experiências. 

conjunto de Mecânica Estática (Mecânica) 
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Instrumentos para experiências de mecânica 

Para o estudo de: 

Medida de força; força peso; Lei de Hooke; associação de Molas em Série e 

Paralelo; limite de elasticidade; constante elástica de uma mola; composição de 
forças; decomposição de forças; equilíbrio de um ponto; condições para equilíbrio 
de um ponto; equilíbrio de um corpo rígido; condições para equilíbrio de um corpo 

rígido; momento resultante; teorema de Varignon; encontrar o peso de um objeto 
aplicando as condições de equilíbrio; período; frequência; amplitude; tração em 

cabos; associação de roldanas; relação entre período de oscilação de um pêndulo e 
a amplitude; relação entre período de oscilação de um pêndulo e a massa pendular; 
relação entre o período de oscilação e o comprimento do pêndulo; determinação da 

aceleração da gravidade; movimento harmônico simples - MHS; determinação do 
período e oscilação de um oscilador massa mola. 

Composição - instrumentos: 

01 régua 400 mm para Lei de Hooke; 01 travessão de aço para Momento Estático 
400mm; 01 trena de 2m; 09 massas aferidas 50g com gancho; 05 ganchos tipo 

"S"; 02 tripés tipo estrela com manípulo; 01 corpo de prova de nylon com gancho; 
01 corpo de prova de latão com gancho; 01 corpo de prova de alumínio com 

gancho; 02 fixadores metálicos com manípulo; 01 fixador metálico para pendurar 
travessão; 01 fixador metálico para pendurar mola; 01 carretel de linha; 02 

dinamômetros 02N, precisão 0,02N; 01 dinamômetro 01N, precisão 0,01N; 01 
dinamômetro 05N, precisão 0,05N; 01 indicador de plástico esquerdo (magnético); 
01 indicador de plástico direito (magnético); 01 roldana dupla móvel; 01 roldana 

simples móvel; 01 roldana dupla fixa; 01 roldana simples fixa; 01 mola Lei de 
Hooke; 01 acessório para associação de molas (3 molas de k=10N/m); 02 hastes 

fêmea 405mm; 02 hastes macho 405mm; 01 unidade de armazenamento 
40x50cm; 01 manual de montagens e experimentos. 

Conjunto de Força Centrípeta (Mecânica) 

 

Instrumentos para o estudo da força centrípeta 

Para o estudo de: 
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Movimento circular uniforme; força centrípeta; força centrípeta em função do raio; 
força centrípeta em função da massa; força centrípeta em função do período. 

Composição - instrumentos: 

01 tripé de 3kg com sapatas niveladoras; 01 dinamômetro de 2N precisão 0,02N; 

01 dinamômetro de 1N precisão 0,01N; 01 barbante; 01 motor 12V com redutor de 
velocidade, 3 polias e cabo de ligação; 01 plataforma giratória 50cm com suporte 

para fixação; 01 torre para fixar dinamômetro; 01 torre para pendurar corpo de 
prova; 01 corpo de prova 100g com três ganchos; 02 corpos de prova com 100g; 
02 corpos de prova cilíndricos com 50g; 01 pino para marcar tempo; 01 cronômetro 

manual com precisão de 0,01s; 01 roldana raiada com 2 microrolamentos; 01 fonte 
de alimentação variável 0 a 12V – 1,5A e chave seletora 127/220V; 01 trena 2m; 

01 correia de borracha; 01 haste 17cm com três polias e dois rolamentos blindados; 
01 manual de montagens e experimentos. 

 

2.2 Laboratório de Química 

O laboratório de química foi projetado de acordo com as necessidades dos alunos da 
UNAR. As aulas práticas são desenvolvidas inerentes às aulas teóricas lecionadas em 

sala de aula. 

O laboratório de química possui o seguinte descritivo: 

QUANTIDADE 

 

DESCRIÇÃO 

 

01 

Armário total de madeira MDF com laminado melaminico 

Medindo 1000x500x2000mm, composto de: 

04 portas com vidro cristal transparentes. 

01 

Armário total de madeira MDF com laminado melaminico 

Medindo 500x500x2000mm, composto de: 

02 portas com vidro cristal transparente. 

01 

Armário total em aço  

Medindo 1000x500x2000mm, composto de: 

02 portas sem vidro cristal transparente. 

01 

Armário total de madeira MDF com laminado melaminico 

Medindo 1000x500x1800mm, composto de: 

02 portas sem vidro cristal transparente. 

01 

Mesa anti-vidratória para balança 

Medindo 1500x700x750mm, composta de: 

Tampo em madeira MDF revestida em laminado melaminico com 25 mm de espessura, 

na cor cinza claro e respaldo junto a parede com profundidade de 700 mm. Ref. 

Ds.0710.  

02 apoio central em granito natural polido 20 mm na cor cinza andorinha medindo 

360x460mm sobre calços anti-vibratórios mesa de apoio sobre tampo de concreto. 

Bases de concreto interligado com quadro de fixação em aço carbono, coxim de 

borracha, protegido com pintura epóxi. Todo conjunto envolvido por gabinete 
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construído em compensado naval, revestido com fórmica, Ref. MB-1050M. 

03 

Bancada de estudo central duplo 

Medindo 365x140x90cm composta cada uma de: 

3650 mm de tampo de granito natural polido 20 mm na cor cinza andorinha, tipo 

sextavado. DS-1430. 

08 Módulos vazados medindo 700x530x870mm, provido de 01 painel de fundo. 

01 Módulo inferior para cuba, medindo 1280x570x870mm, provido de 02 portas, Ref. 

FP-1280. 

04 Laterais de fechamento apoio do tampo, med. 1280x25x870mm, ref. LT-1280. 

UTILIDADES 

01 Cuba de pia em aço inox AISI-304, medindo 500x400x300mm, Ref. DS-6030. 

02 Conjuntos de tomadas 127/220 volts, montada caixa plástica sobre o tampo. Ref. 

TOB110/220. 

01 

Mesa do Educador 

Medindo 200x70x75cm com vazado inferior composta de: 

01 Cuba de pia em aço inox AISI-304, medindo 500x400x300mm. 

01 Móvel com 02 portas, 

01 Válvula com registro. 

01 Conjunto de tomada 127/220 volts, montada caixa plástica sobre o tampo. Ref. 

TOB110/220. 

02 Ventiladores 

01 Extintor  

30 
Banquetas 

Medindo 600 cm em madeira com assento revestido em laminado melaminico. 

 
Descritivo de equipamentos: 

Qtde Equipamento 

1 Balança analítica 210gx0,1mg modelo TP-214 denver 

2 Balança de precisão 500gx0,001g modelo AL-500 

1 Chuveiro de emergência com lava olhos avlis  

1 Capela de Exaustão Nalgon   

1 Deionizador 50 lts / hora 

1 Filtro rápido FR0500 150 L/H 

1 Filtro Carvão Ativado FC 0500 150 L/H 

1 Espectrofotômetro Digital Faixa 325-1000nm 

30 Balão volumétrico vidro c/ tampa de poli.  cap. 100ml 

30 Balão volumétrico vidro c/ tampa de poli.  cap. 250ml 

10 Balão volumétrico vidro c/ tampa de poli.  cap. 500ml 

10 Balão volumétrico vidro c/ tampa de poli.  cap. 1000 ml 

10 Bastão de vidro 6 x 300 mm 

5 Becker de vidro cap. 1000 ml 

10 Becker de vidro cap. 600 ml 

48 Becker de vidro cap. 100 ml 

48 Becker de vidro cap. 250 ml 

15 Bureta de vidro com torn. de teflon  cap. 25 ml 

5 Bureta de vidro com torn. de teflon  cap. 50 ml 

20 Erlenmeyer de vidro cap. 100 ml 
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48 Erlenmeyer de vidro cap. 250 ml 

10 Erlenmeyer de vidro cap. 500 ml 

10 Estante de tubo de ensaio 12 furos x 16 mm 

10 Funil de Vidro 125 ml 

10 Papel pH  0-14  escala de 1   cx. com 100 tiras 

15 Pipeta graduada cap. 10 ml 

3 Pipeta graduada cap. 1 ml 

5 Pipeta graduada cap. 5 ml 

2 Pipeta Volumétrica cap. 100 ml 

5 Pipeta Volumétrica cap. 10 ml 

2 Pipeta Volumétrica cap. 25 ml 

2 Pipeta Volumétrica cap. 50 ml 

2 Pipeta Volumétrica cap. 5 ml 

10 Pipetador de segurança 3 vias 

6 Pisseta bico curvo 500 ml 

10 Proveta vidro com base de poli cap. 100 ml 

10 Proveta vidro com base de poli cap. 250 ml 

10 Suporte para bureta base de ferro e aste de 70 cm 

10 Pinça para bureta abertura 60 mm  c/ mufa 

200 Tubo de ensaio 15 x 150 mm 

10 Vidro de Relógio  9 cm 

Qtde. Reagente 

1 Acetato de amônio  PA 

1 Acido Acético Glacial PA 

1 Acido Ascórbico PA 

1 Ácido Bórico PA 

2 Ácido Clorídrico PA 

1 Ácido Fosfórico PA 

2 Ácido Sulfúrico PA 

1 Alaranjado de metila PA 

2 Álcool Etílico Absoluto PA 

1 Amido Solúvel  PA 

1 Azul de Bromotimol PA 

1 Biftalato de Potássio PA 

1 Cloreto de Amônio PA 

1 Cloreto de Bario PA 

2 Cloreto de Cálcio dihidratado PA 

1 Cloreto ferro (ico) 6H2O PA 

1 Cloreto de Mercúrio ico PA 

1 Cloreto de Mercúrio oso PA 

1 Cloreto de Sódio PA 

1 Dicromato de Potássio PA 

1 Ditionito de Sódio PA 

1 EDTA sal Dissódico PA 

1 Fenantrolina  1,1 Orto PA 

1 Fenolftaleína PA 

1 Fosfato Potássio Dibásico anidro PA 
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1 Fosfato Potássio Monobasico anidro PA 

1 Fosfato Sódio Dibásico anidro PA 

1 Fosfato Sódio Monobásico anidro PA 

1 Hidróxido de Amônio PA 

1 Hidróxido de Magnésio PA 

2 Hidróxido de Potássio PA 

2 Hidróxido de Sódio PA 

1 Iodeto de Potássio PA 

1 Iodo ressublimado PA 

1 Molibidato de Sódio 2H2O PA 

1 Murexida  

1 Preto de Ericromo-T 

1 Nitrato de Cálcio PA 

1 Nitrato de Chumbo II PA 

1 Nitrato de Prata PA 

1 Nitrito de Sódio PA 

1 Oxalato de Sódio PA 

1 Permanganato de Potássio PA 

1 Persulfato de Amônio PA 

1 Peróxido de Hidrogênio 35%  PA 

1 Sulfanilamida 

4 Sulfato de Alumínio 14 a 18 H2O  PA 

2 Sulfato de Alumínio e Amônio 12H2O PA 

1 Sulfato de Alumínio e Potássio 12H2O PA 

1 Sulfato de Ferro (oso) 7H2O PA 

1 Sulfato de Ferro (oso) amoniacal PA 

1 Sulfato de Magnésio 7H2O PA 

1 Sulfato de Manganês  H2O  PA 

1 Sulfato de Mercurio  (ico)PA 

1 Sulfato de Prata OS 

1 Sulfato de Zinco 7H2O  PA 

1 Sulfato de Cobre 5H2O PA 

1 Tiocianato de Potássio PA 

1 Tiosssulfato de Sódio  5H2O PA 

1 Vermelho de Metila PA 

 

ANEXO I 

 
REGULAMENTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1º O presente documento regulamenta as atividades do Estágio Supervisionado 

obrigatório do Curso de Bacharelado em Engenharia Civil do UNAR, embasando-se no 
que dispõe a Lei nº 6.494, de 07/12/77, Decreto nº 89.467, de 21/03/1984 e a Lei nº 
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8.859, de 23/03/1994, incorporando, também, as orientações das Diretrizes 
Curriculares Nacionais dos Cursos de Engenharia aprovadas pelo Parecer CNE/CES 

1362/2001, de 12/12/2001 e Resolução CNE/CES 11, de 11/03/2002, publicada no 
D.O.U de 09/11/2002. 

 
Art. 2º O Estágio Supervisionado é obrigatório ao currículo de Engenharia Civil, 

constituindo-se condição básica para a conclusão do curso.  
 
Parágrafo único. O aluno pode realizar o estágio entre o 1º e o 10º semestre, 

definindo o semestre, conforme orientação do supervisor. 
 

Art. 3º A carga horária do Estágio é de 660 horas de efetiva atuação no campo 
selecionado para a prática do Estágio. 
 

CAPÍTULO II 
DOS OBJETIVOS DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 
Art. 4º Os objetivos do Estágio Supervisionado em Engenharia Civil são: 
I- Propiciar contato com a realidade profissional, por meio da observação e 

desenvolvimento de atividades, suscitando no aluno a necessidade de compreensão 
da prática profissional e de lidar com as suas múltiplas dimensões; 

II- Propiciar ao aluno a oportunidade de se posicionar-se como profissional e de 
confrontar criticamente o que é ensinando com o que é empiricamente comprovado, 
seja do ponto de vista técnico-científico, seja em termos éticos, induzindo mudanças 

no ensino e na própria prática; 
III- Aliar teoria e prática, possibilitando ao aluno, através da vivência, a aquisição de 

uma visão sólida da profissão de engenheiro; 
IV- Propiciar experiências práticas e técnicas de planejamento e gestão; 
V - Incentivar a pesquisa científica e tecnológica nas áreas de engenharia civil; 

VI- Sistematizar o conhecimento adquirido por meio de um processo investigativo; 
VII- Estimular a consulta de bibliografia especializada; 

VIII - Propiciar a elaboração de relatórios técnicos, que abordem aspectos 
experimentais ou teóricos, com vistas à demonstração de domínio conceitual e grau 
de de profundidade compatível com a graduação. 

 
CAPÍTULO III 

DOS CAMPOS DE ESTÁGIO 
Art. 5º Campos de atuação são constituídos por empresas públicas ou privadas, 
dentro do território nacional, devidamente credenciadas pelo Curso de Engenharia 

Civil, que recebem alunos estagiários.  
 

Art. 6º A escolha do campo de atuação cabe ao aluno estagiário do Curso de 
Engenharia Civil, Cabe ao aluno candidato ao Estágio Supervisionado, juntamente com 

a coordenação dos estágios. 
Art. 7º A alteração do local de Estágio só será permitida, após anuência do 
coordenador de curso. 
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Art. 8º A Coordenação do curso e o coordenador de Estágio avaliarão os campos de 
Estágio indicados pelos alunos. 

 
CAPÍTULO IV 

DA ESTRUTURA DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
Art. 9º O Estágio Supervisionado é condição básica para a conclusão do Curso de 

Engenharia Civil e consiste, além da atuação direta do aluno no campo selecionado, 
de um relatório de Estágio Circunstanciado, sob orientação de um professor, cuja 
habilitação seja nas áreas de conhecimento da engenharia e que, obrigatoriamente, 

faça parte do corpo docente do Curso de Engenharia Civil. 
 

Parágrafo único. Excepcionalmente, com aprovação do Colegiado do Curso de 
Engenharia Civil do UNAR, podem ser aceitos docentes de outros cursos desta mesma 
instituição, que tenha habilitação nas áreas de Engenharia Civil. 

 
Art. 10. O relatório de Estágio Supervisionado, deve ser produzido, utilizando-se a 

expressão formal escrita e elaborado segundo as Normas da ABNT. 
 
Parágrafo único. Estágios aprovados devem ser entregues em CD-Rom à 

Coordenação do Curso onde permanecerão arquivados pelo período de três anos. 
 

CAPÍTULO V 
DA COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO 

 

Art. 11. A Coordenação dos Estágios Supervisionados em Engenharia Civil é exercida 
pelo Coordenador do Curso ou por um docente designado por ele. 

. 
Art. 12. São atribuições da Coordenação do Estágio Supervisionado: 
 

a) Organizar o processo de pré-matrícula e matrícula dos alunos;  
b) Apresentar e discutir com os alunos o Plano de Estágio Supervisionado a ser 

desenvolvido no Curso; 
c) Orientar os alunos quanto ao processo de matrícula no Estágio e quanto à 

escolha de campo de atuação para a realização do Estágio; 

d) Contatar e viabilizar, juntamente com os supervisores, convênios com 
instituições empresariais de Araras ou de outras localidades para 

desenvolvimento de Estágio pelos alunos;  
e) Coordenar e acompanhar o trabalho dos supervisores no desenvolvimento do 

Estágio, através de reuniões periódicas;  

f) Manter o Coordenador do Curso informado sobre o desenvolvimento do Estágio; 
g) Organizar e manter arquivos dos trabalhos entregues pelos alunos;  

h) Resolver problemas relativos ao desenvolvimento do Estágio; 
i) Visitar, sempre que possível, o local de realização dos Estágios; 

j) Manter contato frequente com o responsável pelo campo de atuação de Estágio. 
 
Art. 13. A orientação do Estágio Supervisionado, bem como da elaboração relatório, é 

de responsabilidade do professor tutor, indicado pelo acadêmico ao Coordenador do 
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Estágio, escolhido dentre os professores do curso, podendo ser aceito ou não pelo 
mesmo. 

CAPÍTULO VI 
DO ESTAGIÁRIO 

 
Art. 14. A inscrição para realização do Estágio Supervisionado só será permitida aos 

alunos regularmente matriculados no Curso de Engenharia Civil.  
 
Art. 15. São atribuições dos estagiários do Curso de Engenharia Civil do UNAR: 

I- Pautar-se pelo Regulamento do Estágio Supervisionado; 
II- Realizar as atividades propostas, com vistas a atender as demandas do campo 

de atuação. No decorrer destas atividades, o aluno deverá: 
  

a) Capacitar-se para a sua auto-educação, sem ter de recorrer sempre a um 

supervisor; 
b) Desenvolver a sua capacidade reflexiva, descrevendo, analisando e 

refletindo sobre a sua experiência, propiciada na Prática vivenciada; 
c) Elaborar relatórios das atividades desenvolvidas no Estágio;  
d) Cumprir a carga horária das atividades requeridas pelo Estágio. 

 
CAPÍTULO VII 

DA COMISSÃO DE ESTÁGIOS 
 
Art. 17. A Comissão de Estágios do Curso de Engenharia Civil é constituída pelos 

seguintes membros: 
I- Coordenador do Curso de Engenharia Civil; 

II- Coordenador de Estágios; 
III- um professor representante dos professores tutores, indicado pelo Colegiado do 
Curso; 

IV- um acadêmico representante dos estagiários, indicado pelos seus pares ao 
colegiado de Curso de Engenharia Civil; 

Art. 18. Compete à Comissão de Estágio: 
I- orientar as áreas de realização do estágio; 
II- analisar as propostas de estágio apresentadas pelos acadêmicos quando solicitado 

pelo Coordenador dos Estágios; 
III- propor orientadores (professores tutores) para os estágios supervisionados; 

IV- indicar possíveis campos de estágio; 
V- analisar situações especiais e proceder  os encaminhamentos necessários. 
 

Parágrafo único. As solicitações não aprovadas pela Comissão de Estágio deverão 
ser analisadas pelo Colegiado do Curso de Engenharia Civil. 

 
CAPÍTULO VIII 

DA APROVAÇÃO 
 
Art. 19. Para aprovação no Estágio Supervisionado o aluno deverá:  
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I - Cumprir o total de horas de estágio de acordo com comprovação fornecida pelo 
responsável do campo de estágio; 

II – Elaborar o relatório circunstanciado. 
 

CAPÍTULO XI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 20. A responsabilidade por danos ao patrimônio (equipamentos e materiais) e 
aos locais de estágio, ocasionados por negligência ou mau uso, é de responsabilidade 

do estagiário do Curso de Engenharia Civil. 
Art. 21. Os casos omissos neste regulamento são encaminhados para o Colegiado do 

Curso de Engenharia Civil para deliberação ou providências cabíveis de acordo com o 
Regulamento do UNAR. 
Art. 22. Este regulamento entra em vigor na data de sua aprovação. 

ANEXO II 
REGULAMENTO DO TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO (TCC)  

CAPÍTULO I 

Do Trabalho Final de Graduação (TCC) 

Art. 1º- A elaboração do TCC é condição preponderante para a obtenção do Grau 

de Bacharel em Engenharia Civil. 

Art. 2º O TCC será desenvolvido durante o último ano do curso. 

Art. 3º O TCC poderá ser realizado individualmente ou em grupo de até 3 integrantes, 

em forma de uma Monografia, constando de um trabalho experimental ou teórico, ou 
revisão bibliográfica, ou no formato de artigo publicado, ou desenvolvimento de 
técnicas e produtos. 

Art. 4º Caso seja entregue no formato de artigo publicado, o aluno deverá ser o 1.º 

autor do trabalho, devendo apresentá-lo segundo as normas do UNAR. 

Art. 5º O TCC deverá versar sobre assunto, relacionado com as áreas de 

conhecimento, pertinente ao curso ao qual o aluno esteja vinculado. 

Art. 6º Para o desenvolvimento do TCC, será obrigatória a orientação de um 

professor ou pesquisador. 

CAPÍTULO II 

Do Projeto 

Art. 7º Todo aluno matriculado no segundo ano de qualquer curso, poderá, até o 

primeiro dia útil da segunda quinzena do mês de outubro, inscrever-se para o TCC, 
mediante a apresentação do resumo do projeto de trabalho contendo: título 
provisório, objetivos e metodologia, conforme formulário próprio disponível na 

Secretaria de Graduação, acompanhado da declaração de aceite do orientador e do 
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co-orientador, quando for o caso, com anuência do Coordenador do Curso onde o 
projeto será desenvolvido. 

Art. 8º Só poderão encaminhar os projetos de TCC, os alunos previamente inscritos, 

no período oportuno, e com a apresentação do mesmo, devidamente assinado pelo 
orientador, co-orientador, e/ou Supervisor, quando for o caso. 

Art. 9 O projeto completo de TCC deverá ser encaminhado até o 1º dia útil da 2ª 
quinzena de novembro, contendo: Título, Introdução, Objetivo, Desenvolvimento, 

Considerações Finais e Referências Bibliográficas. 

Art. 10 O projeto de TCC deverá estar acompanhado de uma lista de 3 nomes de 

docentes do UNAR, para orientar a escolha do relator do projeto pelo Conselho de 
Curso, conforme formulário próprio disponível na Secretaria de Graduação. 

No caso de projeto para o qual tenha sido nomeado um Supervisor, este deverá atuar 
como relator. 

Art. 11 O TCC poderá ser realizado fora do UNAR, desde que autorizado pelo Conselho 
de Curso, que indicará um supervisor vinculado ao curso ao qual pertence o aluno, 

que será responsável pelo acompanhamento do trabalho e membro titular da 
Comissão Avaliadora. 

Art. 12 Como atividade de apoio ao desenvolvimento do TCC o aluno deverá ter 
cursado a disciplina “Metodologia Científica”, constante da grade curricular dos cursos. 

Art. 13 O resumo e o projeto do TCC deverão ser aprovados pelo Conselho de Curso 

ao qual esteja vinculado o aluno. 

 

 

CAPÍTULO III 

Da Orientação 

Art. 14 O orientador poderá ser um docente, um Mestre, ou um Doutor, vinculado a 

qualquer curso do UNAR. 

Art. 15 A critério do Conselho de Curso ao qual esteja vinculado o aluno, o orientador 

poderá ser de outra instituição de ensino ou pesquisa, públicas ou particulares, 
respeitadas as disposições constantes no item 1.5. 

Art. 16 Poderá o orientador indicar, de comum acordo com seu orientado, um co-
orientador. 

Art. 17 Toda alteração, quer seja de orientador e/ou Projeto, deverá ser solicitada 
com um prazo de, no mínimo, três meses de antecedência em relação à entrega do 

trabalho final. Qualquer alteração deverá ser aprovada pelo Conselho de Curso ao 
qual o aluno esteja vinculado. 
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CAPÍTULO IV 

Da Apresentação 

Art. 18 O aluno apresentará o TCC em uma via, impressas, devidamente assinada por 
ele, pelo orientador, e quando for o caso pelo supervisor e/ou co-orientador. 

Art. 19 As normas para apresentação do TCC encontram-se na Secretaria de 
Graduação. 

Art. 20 O prazo para a entrega do TCC junto à Secretaria de Graduação expira no 
primeiro dia útil do mês de novembro. 

Art. 21 O TCC não entregue neste prazo, poderá ser entregue no mês de maio ou 
novembro do ano subseqüente. 

Art. 22 O aluno que estiver cursando o último semestre do prazo máximo de 

duração estipulado por seu curso deverá, necessariamente, entregar o TCC, até o 
primeiro dia útil do mês de novembro, sob a pena de não recebimento do título de 
graduado.  

Art. 23 Quando o prazo máximo de integralização do curso do aluno se encerrar 
no final do primeiro semestre, ele deverá entregar o TCC até o último dia útil do mês 

de maio. 

CAPÍTULO V 

Da Comissão Avaliadora 

Art. 24 A Comissão Avaliadora será composta pelo orientador, sendo 

necessariamente um docente do UNAR. 

Art. 25 Quando da existência do supervisor, este será membro titular. 

Art. 26 Quando da existência do co-orientador, este não poderá ser membro. 

CAPÍTULO V 

Da Avaliação 

Art. 27 O conceito atribuído será aprovado ou reprovado. 

Art. 28 O TCC que não obtiver aprovação poderá ser refeito e reapresentado à mesma 
Comissão Avaliadora, até o último dia útil do mês de maio do ano seguinte, caso o 

trabalho tenha sido entregue no primeiro dia útil do mês de novembro. Se o trabalho 
for entregue no último dia útil do mês de maio, o prazo será até o 1º dia útil do mês 

de novembro. Em ambos os casos, o aluno não deve se encontrar no semestre que 
configure o prazo máximo para integralização do seu curso, previsto na estrutura 
curricular. 

CAPÍTULO VI 
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Dos Casos Omissos 

Art. 29 Os casos omissos serão resolvidos pela CONSEPE – Conselho de Ensino e 
Pesquisa. 

ANEXO III 

REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

SEÇÃO I – DOS OBJETIVOS 

Art. 1º - O regulamento que ora se apresenta objetiva normatizar as Atividades 
Complementares como componente curricular dos Cursos de Graduação do Centro 

Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson”- UNAR. 

Art. 2º - As Atividades Complementares, fixadas no Projeto Pedagógico dos Cursos, 

respaldas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, têm a finalidade de enriquecer o 
processo de ensino-aprendizagem privilegiando: 

1. Enriquecer o processo ensino-aprendizagem; 
2. Complementar a formação profissional e social; 

3. Ampliar os horizontes do conhecimento, bem como de sua prática, para 
além da sala de aula, em atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

4. Favorecer o relacionamento entre grupos e a convivência com as diferenças 
sociais no contexto regional em que se insere a instituição; 

5. Propiciar a inter e a transdisciplinaridade no currículo, dentro e entre os 

semestres e séries; 
6. Estimular práticas de estudo independentes, visando a uma progressiva 

autonomia profissional e intelectual do aluno; 
7. Encorajar o reconhecimento de conhecimentos, habilidades e competências 

adquiridas fora do ambiente escolar, inclusive as que se referirem às 

experiências profissionalizantes julgadas relevantes para a área de formação 
considerada; 

8. Fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa 
individual e coletiva e a participação em atividades de extensão. 
 

Art. 3º - As Atividades Complementares deverão ser cumpridas pelo aluno a partir de 
seu ingresso no curso, obedecendo à carga horária exigida em cada currículo, de 

acordo com as Diretrizes Curriculares, para a conclusão do seu curso de graduação; 

Art. 4º - A integralização das Atividades Complementares é condição necessária para 

a colação de grau e deverá ocorrer durante o período em que o aluno estiver 
regularmente matriculado, excetuando-se eventuais períodos de trancamento. 

Art. 5º - São consideradas Atividades Complementares aquelas pertencentes aos 
seguintes categorias: 

Categoria I: Atividades fora do ”sede” 
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Cursos, palestras, seminários, congressos, conferências, oficinas, visitas técnicas, 
teatros, em entidades educacionais, estudantis ou profissionais, públicas ou privadas, 

reconhecidas pela instituição. Tais atividades devem ser adequadas à formação 
complementar do aluno. Considera-se a participação do aluno, na forma passiva ou 

ativa, ou seja, na condição de “participante ou palestrante / instrutor/ apresentador“. 

Categoria II: Atividades dentro da ”sede” 

Essa categoria de Atividades Complementares atende interesses gerais e específicos, 

podendo ser realizadas na forma de Semanas de Estudo, palestras, seminários, 
debates, etc. Os temas de interesse geral podem ser assistidos por alunos de todos os 
cursos. Os temas específicos são orientados a um público alvo particular (curso). 

Verifique junto ao seu curso se determinada área de interesse, promovida por outro 
curso ou núcleo, permite o cômputo de horas de Atividades Complementares. 

Categoria III: Atividades de pesquisa, publicações e monitoria 

Pesquisa, teórica ou empírica, a fim de que os alunos possam visualizar o conteúdo do 
curso em sua projeção social real, com a finalidade de que a formação universitária 
não esteja dirigida apenas à aplicação e interpretação do conhecimento, mas que 

sejam formados (alunos) para também construí-lo. 

Nesse caso, também os alunos ajustarão com os docentes o objeto da pesquisa 
teórica ou empírica, as condições de sua realização, a avaliação e o registro. Os 
docentes atestarão a atividade realizada. 

Esta categoria de Atividades Complementares inclui projetos envolvendo 

implementação prática, pesquisa teórica, oficinas, formação de grupos de estudo e 
grupos de interesse com produção intelectual ou projeto com implementação real 

Categoria IV: Atividades Comunitárias 

Extensão que consiste na prestação de serviços em questões ligadas à cidadania, 

família, saúde, educação, moradia, a fim de que experimentem a função social do 
conhecimento produzido. 

Os alunos poderão deles participar, através de órgão encarregado das atividades de 
estágio, monografia ou outro, conforme orientação específica do curso, que 

programará, coordenará e controlará o cumprimento das atividades 

Parágrafo Único – Outras Atividades Complementares dentro de cada grupo poderão 
ser analisadas e validadas pelo Conselho de Curso; 

Art. 6º - A Coordenação de Curso deverá elaborar normas complementares a este 
Regimento, conforme as características próprias de cada curso de graduação, com 

aprovação do Conselho de Curso respectivo. 

Art. 7º - Por se tratar de uma atividade, o registro da mesma deverá ser 

semestralmente, sob a forma de: “Cumpriu (Realizada)” ou “Não Cumpriu (Não 
Realizada)”. 
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SEÇÃO II – DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

Art. 8º - A organização, supervisão, acompanhamento e a convalidação das 
Atividades Complementares ficarão sob a responsabilidade dos seguintes 
componentes: 

a) Conselho de Curso; 

b) Coordenador das Atividades Complementares; 

c) Professor Orientador; 

 

Parágrafo Único – Não haverá remuneração ou atribuição de horas-aulas 
específicas ao Coordenador das Atividades Complementares, bem como a 
professores orientadores. Sempre que possível essa atividade deverá ser 

designada a docentes do curso que possuem horas atividades; 

Art. 9º - Compete ao Conselho de Curso:  

a) Elaborar o regulamento das Atividades Complementares específicas do 

Curso e a pontuação das mesmas; 

b) Designar o Coordenador responsável pelas Atividades Complementares; 

c) Designar o professor orientador responsável pela supervisão, 

acompanhamento e avaliação de Atividade Complementar específica, 

entre aqueles pertencentes ao quadro de docentes do respectivo curso; 

d) Supervisionar o desenvolvimento das Atividades Complementares; 

e) Validar as atividades realizadas; 

f) Regulamentar as atividades não-previstas; 

g) Encaminhar semestralmente para a Direção de Graduação e Acadêmica, 

a relação das Atividades Complementares a serem oferecidas no 
respectivo semestre e que deverão ser cadastradas pela Secretaria Geral. 

O encaminhamento deverá ser através de formulário próprio conforme 
Anexo I; 

h) Encaminhar, ao final de cada ano, à Secretaria Geral para registro 
acadêmico, do relatório do resultado das Atividades Complementares no 

curso (Anexo II); 

i) Julgar os pedidos de convalidação de horas de Atividades 

Complementares não constantes neste regulamento; 

j) Elaborar o planejamento orçamentário das Atividades Complementares e 

encaminhá-lo aos órgão competentes; 
 

Art. 10 - As Atividades Complementares a serem oferecidas por cada curso de 
graduação, poderão ser coordenadas por um professor pertencente ao seu quadro de 
docentes, cujas principais atribuições são: 

a) Seguir o regulamento específico para esta atividade de seu curso; 
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b) Organizar e divulgar, semestralmente, calendário das Atividades 
Complementares, bem como o número de vagas disponíveis para cada 

uma delas; 

c) Coordenar os trabalhos desenvolvidos pelos professores orientadores e 
pelos alunos; 

d) Organizar e acompanhar o desenvolvimento e as avaliações das 
Atividades Complementares; 

e) Sugerir a substituição de professores orientadores e, em casos especiais, 
submeter à aprovação do Conselho de Curso com exposição de motivos; 

f) Estabelecer, em conjunto com o professor orientador, o número de 
alunos, com base no total de alunos inscritos para a Atividade 

Complementar; 

g) Encaminhar à Secretaria Geral a totalização das horas das Atividades 
Complementares de cada aluno, para fins de registro acadêmico, ao final 

de cada ano letivo; 

h) Estabelecer prazos e critérios para inscrição e seleção dos interessados 
nas Atividades Complementares disponibilizadas para o semestre; 

i) Manter e controlar o registro das Atividades Complementares de cada 
aluno; 

j) Divulgar de forma ampla aos alunos do respectivo curso de graduação, 
as Atividades Complementares disponíveis em cada período letivo. 

 

Art. 11 - Cada Atividade Complementar poderá ser acompanhada e avaliada por um 
professor orientador pertencente ao quadro de docentes do curso, cujas 

responsabilidades são: 

a) Definir o número máximo de alunos por grupo que poderão desenvolver 
a atividade; 

b) Definir o objetivo a ser alcançado com o desenvolvimento da atividade; 

c) Definir o método de avaliação da atividade, como por exemplo: entrega 
de resenhas manuscritas ou impressas, artigo científico, avaliação 

escrita, seminários, ou qualquer outra forma de avaliação que venha 
contribuir com a formação do aluno conforme estabelece Art. 2o; 

d) Analisar os pedidos de inscrição para o desenvolvimento da atividade 
complementar sob sua responsabilidade, verificando se os participantes 

estão aptos para tal; 

e) Definir em conjunto com os alunos inscritos na atividade complementar o 
cronograma de atuação bem como as avaliações a serem aplicadas; 

f) Orientar e acompanhar o desenvolvimento de toda a atividade; 

g) Emitir relatório final, conforme anexo II, informando ao Coordenador das 
Atividades Complementares a listagem dos alunos inscritos, bem como o 
resultado final (“cumpriu” ou “não cumpriu”). 

 

SEÇÃO III – DO ALUNO 

Art. 12 – O aluno inscrito em Atividade Complementar específica deverá: 
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 Conhecer sobre o regulamento e as normas referentes a Atividades 
Complementares; 

 Definir, entre as Atividades Complementares disponíveis para o semestre 
letivo, aquela em que deverá fazer inscrição junto à Coordenação do 

Curso; 
 Desenvolver as atividades propostas, cumprindo todas as etapas e o 

cronograma estabelecido em conjunto com o professor orientador; 
Art. 13 – A integralização das Atividades Complementares deverá ocorrer durante o 
período em que o aluno estiver regularmente matriculado, excetuando-se eventuais 

períodos de trancamento. 

Art. 14 – A integralização das Atividades Complementares é condição necessária para 

a colação de grau. 

Art. 15 – O aluno deverá desenvolver as Atividades Complementares segundo sua 
própria conveniência, oportunidade e compatibilidade de horário com disciplinas 
curriculares, não havendo a possibilidade de abono de faltas decorrentes da realização 

dessas atividades. 

SEÇÃO IV – DA AVALIAÇÃO 

Art. 16 - Atividades Complementares de longo prazo deverão possuir avaliações 

semestrais realizadas pelo professor orientador. 

Art. 17 – A avaliação da Atividade Complementar é de responsabilidade do professor 

orientador e deve ser definida quando do oferecimento aos alunos do curso. 

Art. 18 – A realização de qualquer Atividade Complementar não poderá ser parte 
integrante da avaliação de disciplina pertencente ao currículo do curso. 

Art. 19 – A Atividade Complementar será registrada como “Cumpriu” somente 
quando o aluno realizar todas as atividades pertinentes à mesma, respeitar o 

cronograma e ter sido aprovada no processo de avaliação designado pelo professor 
orientador. 

SEÇÃO V – DA INSCRIÇÃO 

Art. 20 – A inscrição deverá ser realizada pelo aluno através de formulário próprio, 

entregue e protocolado na Coordenação do Curso. 

Art. 21 – O período de inscrição será determinado pelo coordenador das Atividades 
Complementares. 

Art. 22 – O formulário de inscrição deverá ser retirado na Coordenação e preenchido 
juntamente com o professor orientador da Atividade Complementar escolhida pelo 

aluno. 

SEÇÃO VI – DO REGISTRO ACADÊMICO 
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Art. 23 – Ao final de cada semestre o Coordenador das Atividades Complementares 
deverá protocolar junto a Secretaria Geral, os relatórios referentes a cada Atividade 

Complementar desenvolvida no período, constando a situação de cada aluno inscrito 
na mesma. 

Art. 24 – Cada Atividade Complementar realizada terá um registro próprio junto à 
Coordenação, em relatório padronizado. 

Parágrafo Único – Atividade realizada em outra instituição e/ou empresa deverá ser 

comprovada através de documento comprobatório, a qual poderá ser convalidada 
como Atividade Complementar pelo Conselho de Curso. 

SEÇÃO VII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS e TRANSITÓRIAS 

Art. 25 -As Atividades Complementares elaboradas e regulamentadas pelos Órgãos 

Colegiados do UNAR, deverão ter seu planejamento e/ou orçamento financeiro 
encaminhado aos órgãos competentes para aprovação. 

 Art. 26 – Os casos omissos neste Regulamento serão deliberados junto ao Colegiado 
dos Cursos. 

Art. 27 – Este Regulamento entra em vigor a partir da data de sua aprovação pelo 

CONSEPE. 

 

 

 

ANEXO III 
REGULAMENTO DA INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

Capítulo I 
Do Programa de Iniciação Científica 

 
Artigo 01- A Iniciação Científica é entendida como prática indispensável para o 
cumprimento da tríade ensino, pesquisa e extensão, próprias da instituição formadora 

e, no UNAR, se materializa na elaboração e consecução de um Programa, cujo 
objetivo é o preparo para a inserção do aluno de graduação em atividades de pesquisa 

científica e tecnológica, propiciando uma formação ampla, por meio da integração 
entre a teoria e a prática no processo de aprendizagem. 
 

Parágrafo 1º- Todas as atividades de iniciação científica serão realizadas em 
conformidade com os projetos pedagógicos dos cursos, definidas por projetos próprios 

e orientadas pelo presente regulamento; 
§ 2º- Os projetos de iniciação científica serão analisados pelos colegiados de cada 
curso e, uma vez aprovados, cadastrados no núcleo de pesquisa e extensão do UNAR; 
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Artigo 02- Os objetivos do Programa de Iniciação Científica do UNAR que se definem 
pelas orientações epistemológicas próprias de área do conhecimento, bem como pelas 

diretrizes apontadas pelas instâncias de fomento á pesquisa nacional e devem 
coadunar-se aos princípios da ética e dos elevados valores sociais, são:  

I- Estimular o ingresso dos estudantes no universo epistêmico, por meio da 
prática da pesquisa e do rigor científico; 

II- Contribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa;  
III- Despertar vocação científica e incentivar novos talentos potenciais entre 

estudantes de graduação; 

IV- Propiciar ao aluno o domínio de métodos de investigação científica;  
V- Inserir o aluno em grupos de pesquisa da instituição, promovendo a interação 

discente às atividades docentes; 
VI- Qualificar o processo de ensino, revelando a indissociabilidade entre a teoria e 

a prática; 

VII- Ampliar as possibilidades de vivência no universo acadêmico potencializando e 
qualificando as relações inter-institucionais,  estimulando a participação em 

eventos de caráter científico; 
VIII- Propiciar a integração da Graduação com a Pós-Graduação; 
IX- Qualificar o aluno para o desenvolvimento de Pesquisas na Pós-Graduação 

Lato e Stricto Sensu. 
 

Artigo 03- A inclusão do aluno no Programa de iniciação científica poderá se dar em 
três modalidades: 

I- Iniciação Científica Voluntária; 

II- Por meio de financiamento interno, com estímulo de bolsa concedida pelo 
UNAR; 

III- Por meio de financiamento externo: bolsista do PIBIC (Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação Científica) do CNPq e da Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de São Paulo (FAPESP) ou outras fontes de recursos públicos ou 

privados, sob a administração direta do UNAR. 
 

Artigo 04- As atividades decorrentes das situações previstas nos incisos II e III do 
artigo anterior, do aluno bolsista são: 

I- Comprometer-se com todas as etapas de desenvolvimento e da realização dos 

projetos, sob a orientação de um professor;  
II- Testar metodologias e técnicas de pesquisa;  

III- Elaborar e testar hipóteses;  
IV- Efetuar levantamento bibliográfico;  
V- Aprender a utilizar o referencial teórico;  

VI- Realizar pesquisas em laboratório, de campo e entrevistas, quando o objeto de 
estudo o exigir;  

VII- Desenvolver uma visão crítica sobre o projeto em andamento;  
VIII- Produzir artigo científico;  

IX- Divulgar e apresentar os resultados da pesquisa na Mostra de Iniciação  
Científica e Congressos das respectivas áreas de conhecimento;  

X- Redigir relatórios parciais sobre as atividades desenvolvidas;  
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XI- Disseminar os resultados de seu trabalho junto aos demais colegas, no Portal 
do UNAR e/ou em eventos e publicações. 

 
Capítulo II 

Do Orientador 
Artigo 05- Todos os projetos de iniciação científica aprovados pelos colegiados de 

cursos deverão estar sob a orientação de um professor titulado para esta finalidade. 
 
Artigo 06- Características e atribuições do orientador:  

I- Fazer parte do quadro docente da instituição, com titulação mínima de 
Mestre, e currículo cadastrado na Plataforma Lattes ou profissional/professor 

vinculado a projetos temáticos de pesquisa do UNAR;  
II- Possuir, necessariamente, a titulação de doutor para solicitação de bolsa 

externa;  

III- Professores Especialistas poderão participar de Projetos de Iniciação 
Científica como co-orientador; 

IV- Acompanhar e orientar os estudantes em todos os aspectos do 
desenvolvimento do projeto, desde a definição do problema, referencial 
teórico-metodológico, redação do Projeto de Pesquisa, etapas do seu 

desenvolvimento, até a preparação de artigos para apresentação em 
eventos de iniciação científica, quando for o caso. 

 
Capítulo III 

Do Aluno 

Artigo 07- É direto de todo aluno regularmente matriculado no UNAR participar da 
elaboração e desenvolvimento de projetos de iniciação científica, desde que se 

submeta ao presente regulamento. 
 
 

Artigo 08- São deveres do aluno: 
I- Elaborar, em conformidade com o disposto pelo UNAR, projeto de pesquisa que 

esteja alinhado com os propósitos do projeto pedagógico do curso ou 
relacionados com áreas de interesses interdisciplinares definidas pelo 
professor orientador; 

II- Participar das atividades desenvolvidas ou sugeridas pelo Grupo de Pesquisa 
de seu orientador; 

III- Acatar os procedimentos de avaliação definidos pelo colegiado do curso, 
bem como as indicações do seu orientador para que os objetivos do trabalho 
seja adequadamente atingidos;  

IV- Apresentar mensalmente, ao orientador, um relatório sobre o andamento da 
pesquisa;  

V- Obedecer às exigências de agências de fomento ou de fontes de recursos, 
quanto aos prazos, metodologias e conteúdos, bem como as obrigações 

assumidas no âmbito do UNAR. 
Parágrafo único: Quando houver, por parte do aluno, o entendimento de que as 
normas deste regulamento não estão sendo cumpridas pelo orientador, ele 
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poderá requerer, de forma documentada, apreciação aos seus argumentos e 
parecer do colegiado do curso. 

 
Artigo 09- As atividades de Iniciação Científica inserem-se no processo de formação 

complementar do aluno, não se configurando, em momento algum, como vínculo 
empregatício com a instituição. 

 
Capítulo IV 
Do Projeto 

Artigo 10. O Projeto de Iniciação Científica deve conter: Apresentação, justificativa, 
problema, hipótese, objetivos (Geral e Específicos), Metodologia, Cronograma, 

Orçamento, Referências bibliográficas, fontes de pesquisa e estar de acordo com os 
seguintes procedimentos: 

I- Conter carta de encaminhamento do futuro orientador, com parecer favorável 

bem como declaração de seu interesse e disponibilidade para acompanhar 
as etapas do projeto.  

II- Ser enviado, à coordenação do curso, para ser analisado pelo colegiado. 
III- Uma vez aprovado pelo colegiado deverá ser cadastrado, pela coordenação 

do curso, no Núcleo de pesquisa e extensão (NUPEX);  

IV- A coordenação do NUPEX verificará a possibilidade de captação de verbas 
externas junto aos órgãos de fomento em que esta modalidade está prevista 

e encaminhará todas as providências e procedimentos necessários para 
obtenção de tais recursos; 

V- A responsabilidade sobre a qualidade do projeto, sua viabilidade e execução 

é do professor-orientador;  
VI- Temas controversos serão objeto de discussão e aprovação pelo Conselho 

de Ética da Instituição, ou da Direção Geral e do Conselho Superior, em 
grau de recurso.  

VII- Projetos que envolvam pesquisa com seres humanos e/ou animais deverão 

ser apreciados pelo Comitê de Ética em Pesquisa do UNAR. 
 

Artigo 11- As situação não previstas por este regulamento serão analisadas pelos 
colegiados de curso, pela coordenação do núcleo de pesquisa e extensão (NUPEX) e 
serão encaminhadas para parecer decisório do Conselho de ensino, pesquisa e 

extensão do UNAR. 
 

ANEXO IV 

PROGRAMA DE NIVELAMENTO 
Objetivos 

O programa de nivelamento tem por objetivo propiciar aos alunos ingressos a 

oportunidade de amenizar deficiências em sua escolarização fundamental e média, 
com vistas a poder acompanhar os conteúdos relacionados ao curso de maneira 
satisfatória. 

Caracterização 
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O programa de nivelamento consiste em proporcionar, inicialmente, o 
aprendizado de conteúdos de língua portuguesa, matemática básica e informática e de 

outros que se fizerem necessários ao acompanhamento do curso pelo aluno.  

O período 

 O Programa terá duração de três (3) meses, perfazendo um total de quarenta 

(40) horas de cada disciplina.  

 As aulas serão oferecidas em períodos especiais extras ao período em que é 
desenvolvido o currículo normal do curso, preferencialmente, via web. 

Procedimentos didáticos 

 As aulas serão expositivas, dialogadas, questionadas, com a efetiva resolução 

de dúvidas, problemas e exercícios que forem oportunos para a elucidação das 
dúvidas.  

Inscrição 

 Serão abertas conforme houver necessidade nos semestres ou entre-semestres 
(períodos de férias escolares). A Coordenação do Curso fará a divulgação do 
programa, cujas inscrições e planejamento ocorrerão, conforme os temas sejam 

propostos, sempre com a orientação de professores do curso. 

 

 

 

 

REGULAMENTO DO PROGRAMA DE NIVELAMENTO 

CAPÍTULO I 

Da Finalidade do Programa 

 

Art. 1º O Programa de Nivelamento é fundamentado nos princípios pedagógicos que 

reconhecem ser a reprovação uma anomalia pedagógica que requer especial atenção 
da Instituição de Ensino. 

§ 1º - O atendimento às dificuldades de aprendizagem é medida preventiva para 

superação de conteúdos, evitando-se, sempre que possível, a reprovação e a evasão 
dos alunos. 

CAPÍTULO II 

Do Nivelamento 
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Art. 2º - O nivelamento é programa destinado aos alunos que tenham dificuldades de 
aprendizagem em disciplinas do currículo pleno, decorrentes de falta de 

conhecimentos prévios . 

Parágrafo único: Esse programa deverá ser realizado fora do horário de aulas, 

podendo ser oferecido, a critério do coordenador do curso, de segunda às sextas 
feiras, no horário das 18:20 às 19:20 horas; aos sábados das 8:00 às 12:00 h. e das 

13:00 às 17:00h, ou, ainda, via web. 

 

Art. 3º - A inscrição ao programa ocorrerá no início de cada semestre letivo, no prazo 

estabelecido pela Coordenadoria. 

§ 1º - O acadêmico poderá inscrever-se em até 2 (duas) disciplinas. 

§ 2º - A orientação e o acompanhamento de estudos, além de rever conteúdos 
básicos, desenvolverão estudos dirigidos e pesquisas complementares e outras 
modalidades de atividades programadas. 

§ 3º - A avaliação do desempenho do aluno do programa de nivelamento levará em 
conta a freqüência, participação e cumprimento satisfatório das atividades. 

 

Art. 4º - O acadêmico poderá desligar-se do programa a qualquer tempo. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

Do programa de Nivelamento de Conteúdos Específicos 

 

Art. 5º - O acadêmico que obtiver aproveitamento insuficiente na média da 1ª 
avaliação, ou indicado pelos docentes do curso, poderá inscrever-se no programa de 
recuperação de conteúdos específicos. 

§ 1º - A vinculação do acadêmico no programa de nivelamento deverá ser de, no 
mínimo, de 2 (dois) meses para revisão de conteúdos com aproveitamento 

satisfatório. 

CAPÍTULO IV 

Dos Tutores 

 

Art. 6º - Os tutores serão recrutados, preferencialmente, no Quadro de Docentes do 

UNAR. 
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§ 1º - A titulação acadêmica, ainda que desejável, não será requisito indispensável ao 
tutor. 

Parágrafo único: No atendimento de diferentes disciplinas, no mesmo espaço físico 
e horário, o tutor empregará técnicas de atendimento que incluem, entre outras 

metodologias, dinâmicas de grupo, estudos dirigidos individual ou em grupos, plantão 
de dúvidas, mini-palestras interdisciplinares e trabalhos de pesquisa supervisionados 

pelos tutores, podendo ocorrer, uma ou mais modalidades, concomitantemente. 

 

CAPÍTULO V 

Da Coordenadoria Pedagógica 

 

Art. 7º - O Programa de Nivelamento será diretamente controlado por um Professor 
Líder. 

Parágrafo único: O Professor Líder, pertencente ou não ao Quadro Docente do 

UNAR, deverá ter obrigatoriamente, formação na área. 

 

Art. 8º - São atribuições do Professor Líder: 

I- organizar calendários de atividades; 

II- indicar tutores; 

III- aprovar os planos semestrais; dos programas de nivelamento; 

IV- supervisionar as atividades; 

V- analisar os relatórios mensais dos tutores; 

VI- analisar as fichas individuais dos acadêmicos; 

VII- encaminhar documentação à Secretária Geral; 

VIII- deliberar sobre Requerimentos dos acadêmicos. 

Parágrafo único: As decisões do Professor Líder deverão ser submetidas ao 

Coordenador do Curso ou o Diretor Acadêmico.   

 

CAPÍTULO VI 

Das Disposições Transitórias 

 

Art. 9 - Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Curso. 

 

Art. 10 - Este regulamento entrará em vigor a partir de sua aprovação. 
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REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE 

QUÍMICA E FÍSICA DO UNAR 

 
TÍTULO I 

INFORMAÇÕES GERAIS 
 
Art. 1º- Este Regulamento fixa as normas para utilização dos Laboratórios de Química 

e Física do UNAR, visando ao aprimoramento dos processos de ensino, pesquisa e 
extensão, bem como uma melhor otimização desses espaços pelos usuários.  

 
Art. 2º- Os Laboratórios de química e física são de natureza instrumental, 
destinando- se ao desenvolvimento de atividades curriculares. 
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TÍTULO II 
DOS OBJETIVOS, FINALIDADES E COMPETÊNCIAS 

 
CAPÍTULO I 

Dos Objetivos 
 

Art. 3º - São objetivos específicos do Laboratório de Química e Física: 
I- Atender as necessidades de vivências práticas dos conteúdos teóricos 
administrados; 

II- Propiciar a realização de atividades experimentais de Química e Física. 

 

Das Finalidades 

Art. 4º - O laboratório, órgão de apoio técnico do UNAR, tem por finalidade 
proporcionar e facilitar o estudo, a pesquisa, a extensão e a execução de 

experimentos de química e física dos cursos do UNAR.  

 

Do Horário de Funcionamento e dos Acessos permitidos 

Art. 5º - O horário de funcionamento dos laboratórios de Química e Física é de 
19h00 às 22h30. 

Art. 6º - Os laboratórios deverão ser destinados prioritariamente às práticas 
laboratoriais das disciplinas. 

Art. 7º - Outras atividades poderão ser desenvolvidas nos laboratórios, desde 
que um professor responsável as acompanhe. 

 

Das Normas Gerais de Funcionamento 

Art. 8º - O número de alunos nos laboratórios deve ser condizente com o total de 

equipamentos existente. 

Art. 9º - O material dos laboratórios quando não está sendo utilizado deve ser 
arrumado no local que lhe é destinado. 

Art. 10- Não é permitida a saída de material dos laboratórios, à exceção de casos 
excepcionais que devem ser do conhecimento do Diretor de Graduação e do 

Coordenador do Curso. 

Art. 11- Não é permitida a utilização de reagentes por alunos que não estejam 
acompanhados por docente. 

 

CAPÍTULO II 

DA RESERVA E DA REQUISIÇÃO DO MATERIAL 

Art. 12- Os materiais dos Laboratórios podem ser utilizados: 
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I- Pelos professores de Química e Física para aulas práticas ou qualquer outra 
atividade docente; 

II- Pelos alunos nas aulas práticas de Química e Física, desde que devidamente 
acompanhados por docentes; 

III- Por qualquer outro docente que eventualmente necessite deles para o 
desenvolvimento de apoio a sua atividade, desde que previamente requisitado. 

Art. 13- Na requisição de uso dos laboratórios deverá constar a data e horário de 
sua utilização, com antecedência de seis dias. 

Art. 14- Nos laboratórios, haverá uma ficha, na qual serão registrados:  

I- Material danificado 
II- Equipamento avariado 

III- Material de uso e reagentes esgotados. 

 

Parágrafo Único- Em caso de dano de equipamento, deverá constar na ficha a 

turma que estava usando os laboratórios e o nome do docente responsável. 

 

CAPÍTULO II 

DIREITOS E DEVERES DOS USUÁRIOS DOS LABORATÓRIOS 

Art. 15- São direitos dos professores que utilizam os laboratórios: 

I- Uso preferencial dos laboratórios pelos professores de química e 
física; 

II- Uso dos laboratórios, sem prejuízo das práticas laboratoriais, para 
realizar experimentos de projetos próprios. 

Art. 16- Compete aos professores: 

I- Cumprir e fazer cumprir pelos alunos o regulamento e regras de 
segurança dos laboratórios; 

II- Verificar as condições dos laboratórios no início e no final das aulas 
práticas; 

III- Zelar pela conservação e arrumação do material utilizado, que deverá, 

no final da prática, ser colocado no lugar indicado; 
IV- Desfazer-se dos resíduos, colocando-os em lugar apropriado; 

V- Comunicar aos responsáveis a falta de material. 
VI- Colabora com os dirigentes, apresentando críticas e sugestões, com 

vistas à melhoria dos laboratórios. 

Art. 17- São direitos dos alunos: 
I- Utilizar os laboratórios sempre que o professor assim o entenda; 

II- Dispor de material existente nas instalações para a realização de trabalhos 
propostos; 
III- Encontrar os laboratórios limpos e arrumados. 

Art. 18- Compete aos alunos: 
I- Conhecer e cumprir o regulamento das instalações e as regras de segurança; 

II- Seguir as instruções fornecidas pelos professores; 
III- Utilizar os materiais disponíveis sem danificá-los; 
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IV- Zelar pela conservação e preservação do material e equipamentos; 
V- Após o uso, guardá-los no lugar indicado; 

VI- Deixar a bancada limpa no final dos trabalhos; 
VII- Comunicar ao professor as avarias ou danos verificados nos equipamentos. 

 
Art. 19- O auxiliar de laboratório é responsável pela instalação e preservação dos 

equipamentos, competindo-lhe: 
I- Zelar pela limpeza e arrumação do material e das instalações; 
II- Lavar e arrumar o material utilizado nas práticas laboratoriais; 

III- Comunicar ao professor as seguintes ocorrências: - quando, ao entrar nos 
laboratórios, detectar algum dano; - se durante o uso de equipamento houver 

algum dano. 
 

CAPÍTULO III 

 
REGRAS DE HIGIENE E SEGURANÇA 

 
Art. 20- Torna-se obrigatório nos laboratórios: 
I- Mover-se delicadamente nos laboratórios para evitar danos; 

II- Sempre que necessário e o trabalho exigir, usar máscaras e luvas descartáveis; 
III- Não comer ou fumar nos laboratórios; 

IV- Não iniciar experiências sem a devida leitura das instruções; 
V- Após o manuseio de produtos químicos, lavar as mãos; 
VI- Não utilizar equipamentos elétricos com as mãos molhadas; 

VII- Toda quebra de material deve ser comunicada ao professor; 
VIII- É proibida a entrada de alunos ao local de armazenamento de reagentes. 

Das Responsabilidades 
 
Art. 21- Os alunos devem indenizar a IES, caso danifiquem equipamentos, bancadas 

e materiais em decorrência de uso inadequado, levando-se em conta o valor 
pecuniário do mesmo. 

Art. 22- Quaisquer outros fatos, ações ou omissões que, porventura, não se 
encontrem atendidas de modo normatizado por esse Regulamento, são decididos em 
reunião entre as Pró-reitorias e Coordenação dos Cursos. 

Art. 23- Esse Regulamento entra em vigor nesta data, revogada as disposições em 
contrário.   

 
 
 

 


