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1

APRESENTAÇÃO

Para a Faculdade Capital Federal – FECAF, o projeto pedagógico deve ser antes de tudo, uma ação
consciente, planejada com vistas ao futuro, olhando a realidade com visão de supra realidade, pois o
concreto é a ambiência que sofrerá a ação transformadora, na qual o ensino superior e,
principalmente, seus egressos devem atuar, perseguindo uma realidade com possibilidade de existir.
Este Projeto Pedagógico de Curso visa traçar ações curriculares e extracurriculares que possam
desenvolver habilidades profissionais de seus alunos, levando em conta, ainda, as perspectivas e
condições do mercado de trabalho regional e as demandas globais da sociedade, sem prescindir do
pleno desenvolvimento da pessoa do formando e seu preparo para o exercício efetivo da cidadania.
O presente documento formaliza o Projeto Pedagógico do Curso Superior de Bacharelado em
Engenharia Civil da Faculdade Capital Federal – FECAF que se submete à apreciação das instâncias do
Ministério da Educação para fins de autorização. O projeto reflete os esforços de seus dirigentes no
sentido de cumprir os princípios filosóficos, políticos e pedagógicos demarcados e as estratégias de
ação para executá-lo. Permeiam o texto, como substrato a nortear-lhe a ação pedagógica, as decisões
institucionais traduzidas na compreensão de uma educação como prática social e experiência de vida,
que se manifestam na promoção de uma educação plena e cidadã.
A estruturação desta proposta toma como referência inicial a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional Número 9.394/1996 e se atem, com precisão, ao que determinam a Resolução CNE/CES nº
11/2002 e o Parecer CNE/CES nº 329/2004 do Ministério da Educação, que instituem as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a formação do Curso Superior de Bacharelado em Engenharia Civil e, se
conforma ainda às demais orientações legais oriundas do sistema regulador federal do ensino superior.
Com o claro propósito de dar ao educando formação holística que concorra para o desenvolvimento
sustentável do Estado de São Paulo, a proposta do Curso enfatizará, como já apontado, o
comprometimento institucional com a educação para a cidadania, o bem comum, a ética e a
pluralidade cultural, coadunando-se com o compromisso assumido pela Mantenedora com sua
comunidade de inserção tal como patenteado em sua missão. Ademais, alinha-se com os paradigmas
contemporâneos de formação profissional e as ações educativas que respondem à atual política
brasileira para a área.
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Para atender a essa exigência legal, o NDE considerou os seguintes requisitos normativos na
atualização do Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Civil:
1
2
3
4
5

Instrumento de Avaliação de Cursos de
Graduação Presencial e a Distância de 2015
Resolução CNE/CPN° 1 de 30 de maio de
2012
Portaria Normativa N° 40 de 12 de dezembro
de 2007, alterada pela Portaria Normativa
MEC N° 23 de 01 de dezembro de 2010
Resolução CONAES N° 1, de 17 de junho de
2010
Resolução CNE/CES N° 3 de 2 de julho de
2007

6

Decreto N° 5.626 de 22 de dezembro de 2005

7

Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de
2004

8
9
10
11
12

Decreto Nº 4.281 de 25 de junho de 2002
Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional 9.394, de 20 de dezembro de 1996
Parecer CNE/CES n.º 1.362, de 12 de
dezembro de 2001
Resolução CNE/CES nº 11, de 11 de março de
2002
Portaria INEP nº 244, de 02 de junho de 2014

Subsidia os atos autorizativos de cursos: autorização,
reconhecimento e renovação de reconhecimento.
Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos
Humanos
Institui o e-MEC, sistema eletrônico de fluxo de
trabalho e gerenciamento de informações e o Exame
Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE).
Normatiza o Núcleo Docente Estruturante (NDE).
Dispõe sobre procedimentos a serem adotados quanto
ao conceito de hora-aula.
Regulamenta a Lei no 10.436, de 24 de abril de 2002,
que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras,
e o Art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de
2000.
Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino
de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana.
Regulamenta a Lei no 9.795, de 27 de abril de 1999,
que institui a Política Nacional de Educação Ambiental.
Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de
Engenharia
Institui Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de
Graduação em Engenharia.
Apresenta as componentes curriculares gerais e
específicas para o ENADE

Com a adoção do processo participativo do Núcleo Docente Estruturante – NDE na preparação e
atualização periódica deste Projeto Pedagógico deseja-se comprometer cada um dos participantes
com o desafio de conduzir os trabalhos exitosamente. Os aspectos operacionais envolventes à sua
execução serão continuamente discutidos pela comunidade acadêmica, para que todo o corpo social
da FECAF seja de fato agente transformador da sociedade.
Em razão do exposto e desejando contribuir para a sustentação de prioridades e o enfrentamento dos
desafios da contemporaneidade, com senso e determinação em pensar constantemente as próprias
ações, avaliando resultados e perspectivas, apresentamos o presente Projeto Pedagógico como
instrumento a nortear o Curso Superior de Bacharelado em Engenharia Civil com base nos seus
postulados e em sintonia com as transformações no campo da educação tecnológica, do trabalho e da
sociedade como um todo.
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1.1

Identificação da Mantenedora, Mantida e do Curso

1.1.1

1.1.2

1.1.3

Identificação da Mantenedora
Mantenedora

Faculdade Capital Federal – FECAF

C.N.P.J.

17.238.945/0001-49

Endereço

Av. Vila Nova, 166

C.E.P.

06764-045

Estado/ Município

São Paulo / Taboão da Serra

Bairro

Jardim Maria Rosa

Fone

(11) 4788-8777

E-mail

contato@fecaf.com.br

Dirigente Principal da Mantenedora
Nome

Joel Garcia de Oliveira

Cargo

Diretor Geral

CPF

012.581.158-67

RG

13998478-1

Profissão

Educador

Nacionalidade

Brasileira

e-mail

joelgarciaoliveira@terra.com.br

Telefone
comercial

(11) 4788-8777

Identificação da Mantida

Mantida

Faculdade Capital Federal – FECAF

Endereço

Av. Vila Nova, 166

C.E.P.

06764-045

Estado/ Município

São Paulo / Taboão da serra

Bairro

Jardim Maria Rosa

Fone

(11) 4788-8777

Site Institucional

www.fecaf.com.br

Documento

Portaria MEC nº 596 de 18 de junho de 2015

1.1.4

Identificação do Curso
Denominação do Curso

Engenharia Civil

Portaria de Autorização

Portaria SERES nº489 de 26 de junho de 2015

Ato Regulatório

Reconhecimento de Curso
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Modalidade

Presencial

Número de Vagas Anuais Totais

240

Turnos de Funcionamento do Curso

Matutino e Noturno

Regime Acadêmico de Oferta

Semestral

Dimensão das Turmas

60

Carga Horária Total do Curso

4.560 horas

Tempo Mínimo de Integralização do
Curso

5 anos (ou dez semestres)

Tempo Máximo de Integralização do
Curso

7 anos (ou 14 semestres)

Coordenador do Curso

Professor Mestre Marco Antonio Yamamoto

O presente Projeto Pedagógico de Curso foi atualizado pelo NDE – Núcleo Docente Estruturante,
considerando as diretrizes e orientações da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação
Superior (Seres) e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) do Ministério da
Educação, no tocante à Contextualização da IES, a Contextualização do Curso e as suas respectivas
dimensões temáticas essenciais: Organização Didático-Pedagógica, Corpo Docente e Infraestrutura.
Taboão da Serra, julho de 2016.
Coordenador do NDE
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2

CONTEXTO EDUCACIONAL

2.1

Base Legal da Mantenedora

A Federal Educacional Ltda., empresa mantenedora da Faculdade Capital Federal, situada na Avenida
Vida Nova, 166 – Centro – Taboão da Serra-SP, CEP 06764-045, é uma entidade de direito privado, com
finalidade lucrativa, constituída sob a forma de sociedade empresarial por cotas de responsabilidade
limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o número 17.238.945/0001-49, cuja 3ª Alteração de Contrato Social
se encontra registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo 311804/16-0, datado de 18 de julho
de 2016.
A Faculdade Capital Federal está situada no mesmo endereço da mantenedora e foi credenciada por
meio da portaria MEC nº 596 de 18 de junho de 2015, publicada no DOU de 19 de junho de 2015.
2.2

Missão

A Faculdade Capital Federal – FECAF, enquanto uma instituição de cunho educacional tem por
finalidade a promoção da educação superior integral, por meio da pesquisa, do ensino e da extensão
para o desenvolvimento da ciência e do conhecimento de forma geral. Sua missão consiste em:
“Ser um polo difusor de conhecimento com base na formação de cidadãos
críticos e capazes de atuar de maneira ética e objetiva no processo de
melhoria da qualidade de vida de sua comunidade”.
A perseguição da qualidade e da excelência no ensino fundamenta-se no princípio de que um alto nível
de profissionalização é fundamental para a inserção em um mercado global e altamente competitivo,
mas ao mesmo tempo, marcado por características e necessidades locais próprias e diversas. Assim,
torna-se necessária a ampliação de horizonte que não se limite apenas às demandas locais ou
regionais, mas que conduza a uma visão global, capaz de lidar com a diversidade do mundo atual.
Nesse sentido, a Faculdade Capital Federal - FECAF busca:


Criar, implementar e desenvolver cursos superiores nas diferentes modalidades e áreas de
conhecimento, assim como manter parcerias junto a outras instituições com o intuito de
alargar as possibilidades de alcance eficaz dos objetivos e das finalidades a que se propõe.



Promover a formação e o aperfeiçoamento técnico de profissionais nas diferentes áreas,
contribuindo também para o aprimoramento dos conhecimentos já adquiridos e de suas
experiências profissionais.

FECAF
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A missão da Faculdade Capital Federal - FECAF, estabelecida a partir da realidade de Taboão da Serra,
orienta o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) que representa a síntese daquilo que se
pretende alcançar no que se refere a excelência dos serviços de ensino, práticas investigativas e
prestação de serviços à comunidade, não só da instituição, mas também da região onde ela se localiza.
Entendendo a educação como uma prática social concreta e histórica e uma atividade eminentemente
humana, que ocorre no bojo das relações sociais – por isso mesmo flexível -, este não poder ser um
documento rígido, estando, portanto, sujeito às alterações que o momento histórico e o contexto
social assim o requeiram.
Por causa desse teor de flexibilidade do termo educação, o PDI, além de prever as diretrizes básicas da
ação pedagógica, alicerçada nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, com ênfase na qualidade,
deve também prever políticas de atualização e de expansão que objetivam alcançar bom desempenho
em todas as suas ações.
O ensino de qualidade requer então a educação continuada, o incentivo institucional ao corpo
docente, uma permanente atualização bibliográfica, investimento permanente em laboratórios,
manutenção e melhoria da infraestrutura, entre outros itens.
Alicerçado no princípio da qualidade, a Faculdade Capital Federal - FECAF pretende desenvolver a
educação como um processo de cultivo da mente e da interação social, conduzindo à participação
plena, produtiva e crítica das pessoas na sociedade; acionar a educação também como meio para o
desenvolvimento social, habilitando seus egressos a contribuírem para o bem comum na medida de
suas habilidades e competências.
Para melhor formar os profissionais, pretende-se enfatizar o binômio da teoria “versus” prática,
inserindo-os dessa forma na realidade sócio-econômico-política regional e mundial. A missão da
Faculdade Capital Federal - FECAF amplia-se na medida em que a produção e difusão do conhecimento
visam, ao estudo dos problemas regionais e nacionais, à prestação de serviços especializados à
comunidade, estabelecendo com essa uma relação de reciprocidade e, em âmbito mais geral, à
construção de uma sociedade mais humana e justa.
2.3

Visão

Enfrentando desafios e dificuldades, queremos ser uma Faculdade honrada pela comunidade interna,
líderes da sociedade e autoridades que supervisionam o ensino superior, e ser reconhecida
regionalmente pela qualidade:
FECAF
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2.4

•

Do seu ensino

•

De seu corpo docente

•

Da formação do egresso dos seus cursos e programas

•

Do trabalho junto à comunidade.
Finalidade

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e com o Artigo 2O do seu
Regimento, a Faculdade Capital Federal – FECAF tem por finalidade principal o oferecimento de ensino
no nível de educação superior, em especialidades de real demanda das organizações sociais. São ainda
finalidades da Faculdade Capital Federal – FECAF:
I-

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

pensamento reflexivo;
II -

Formar profissionais competentes, aptos para a participação no desenvolvimento da

sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua;
III -

Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao

desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura;
IV -

Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que

constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber por meio do ensino, de publicação
ou de outras formas de comunicação;
V-

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;
VI -

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;
VII -

Estimular a investigação dos problemas do mundo presente, em particular os

nacionais e regionais, prestando serviços educacionais e assessorias, estimulando parceria
com a comunidade, estabelecendo relações para o desenvolvimento da sociedade, tornandoa mais justa e inclusiva.
FECAF
www.fecaf.com.br
Av. Vida Nova, 166 – Jardim Maria Rosa – Taboão da Serra

16

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL
Versão atualizada em julho de 2016

2.5

Compromissos

A Faculdade Capital Federal – FECAF tem compromisso com:


A busca da excelência;



Adoção de valores e trabalhos com transparência;



A justiça, a tolerância;



A igualdade e a solidariedade;



A formação da cidadania;



Defesa e preservação do meio ambiente;



Oferta de oportunidades de trabalho e de desenvolver pessoas;



Criação de condições para que suas equipes atuem em ambiente de trabalho que estimula o
autodesenvolvimento, a criatividade e autonomia;



Investimento na redução da desigualdade social;



Projetos que ampliem as oportunidades de acesso à educação e aos bens culturais na
comunidade em que atua;



Patrocínio de iniciativas que incentivam a preservação do patrimônio cultural;



Criação da Ouvidoria Acadêmica para estimular a comunidade acadêmica e o público externo
a exercitarem a cidadania, exigindo direitos e refletindo os problemas da comunidade;



Envolver parceiros para consecução de sua missão, finalidades e objetivos;



Comprometer-se com o bem comum;



A valorização profissional dos docentes e do pessoal técnico e administrativo;



A promoção da comunidade.

Observando esses princípios e compromissos, terá como linha básica de ação desenvolver ações
permanentes e perseverantes que contribuam para a melhoria qualitativa de sua missão.
2.6

Dados socioeconômicos da região

A Faculdade Capital Federal - FECAF está situada na cidade de Taboão da Serra, no Estado de São Paulo.
A microrregião na qual Taboão da Serra encontra-se é Itapecerica da Serra, que por sua vez é dividida
em 08 municípios, com população estimada em 2010 pelo IBGE em 986.638 habitantes. Possui uma
área total de 1.462,761 hab/km².
Localizada na Região Metropolitana de São Paulo sem divisas geográficas relevantes com a capital
paulista, Taboão da Serra não se distingue dos bairros paulistanos que fazem divisa com a cidade, como
Butantã e Campo Limpo. Por muitos anos, a cidade se dividiu entre o perfil de cidade “dormitório” –
residência de muitos trabalhadores da cidade de São Paulo e de localidade industrial.
FECAF
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Em 2011, a sua população estava em 232.464 habitantes, o PIB per capita era de pouco mais de R$
14.000,00 e a taxa de alfabetização em 94,03%. Até meados da década de 1990, a cidade mantinha o
perfil industrial como principal atividade econômica. O parque industrial da cidade, no entanto, não
era suficientemente robusto para absorver toda a mão-de-obra da cidade, que acabava se deslocando
até São Paulo para encontrar emprego. No início dos anos 2000, o caráter econômico passou por
mudanças.
Com o encarecimento dos custos e os problemas de tráfego, muitas indústrias deixaram a cidade e o
município passou a ter características mais comerciais, passando a ocupar em poucos anos o posto de
pólo de atração de serviços da região sudoeste da Grande São Paulo. Nessa época, grandes varejistas
– como o Grupo Pão de Açúcar, Carrefour, WalMart e a Nacional Iguatemi (administradora do Shopping
Taboão) – realizaram investimentos na cidade, o que consolidou o perfil terciário da cidade. A vinda
de grandes varejistas abriu novas frentes de emprego e oportunidades para os habitantes. Com a
chegada dessas empresas, a cidade passou a contar com serviços que não existiam na cidade, como
cinemas e supermercado aberto 24 horas. Isso consolidou a cidade como pólo de atração de cidades
vizinhas como cidade de Embu das Artes e Itapecerica da Serra – e de bairros paulistanos próximos
como o Butantã, Vila Sônia, Portal do Morumbi, Campo Limpo e Capão Redondo.
O município de Taboão da Serra e sua região têm vocação econômica para os setores terciários
(comércio e serviços) e secundários, empregadores de expressiva quantidade de recursos humanos e
com necessidade de profissionais.
Figura 1 - Empregos Formais da Construção em Taboão da Serra

Fonte: SEADE: http://www.imp.seade.gov.br/frontend/#/tabelas. Último acesso em 5 de julho de 2016.
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O levantamento sócio demográfico da região sudoeste da grande São Paulo, espaço que a IES pretende
atender, referenda a justificativa de que a cidade de Taboão da Serra e região comportam e absorverão
grande parte dos profissionais que a Faculdade pretende formar. Estudos realizados por especialistas,
geógrafos, sociólogos, arquitetos, economistas, historiadores, engenheiros, da equipe da Empresa
Paulista de Planejamento Metropolitano S/A (EMPLASA), apresentam uma leitura da região
metropolitana de São Paulo que mostra mudanças histórico-sócio-geográficas. A partir de dados
estatísticos, esses especialistas propõem uma reflexão cuidadosa sobre a realidade levantada com a
finalidade de melhor construção do espaço urbano.
Figura 2 - Taboão da Serra e seu entorno
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Tabela 1 - Populações dos municípios do entorno
Município

População
(habitantes)

Carapicuíba

369.584

Cotia

201.150

Diadema

386.089

Embu das Artes

240.230

Embu Guaçu

62.769

Itapecerica da Serra

152.614

Osasco

666.740

Juquitiba

28.737

São Lourenço da Serra

13.973

São Paulo

11.253.503

Vargem Grande Paulista
Total

42.997
13.418.386

Fonte: IBGE 2010

Segundo o IBGE, o Município de Taboão da Serra, é o 119º do país com o maior PIB, e em termos
populacionais da região metropolitana está na 12º posição, como retrata a tabela a seguir.
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Tabela 2 - Populações e IDH dos munícipios da RMSP
Área
territorial
(km²)

Município
Arujá
Barueri

População
(2010)

PIB (2008)

IDH-M (2010)

96

74.905

1.501.587.390

0,784 alto

66

240.749

26.994.699.703

0,786 alto

317

28.575

223.760.776

0,712 alto

Caieiras

97

86.529

1.586.800.692

0,781 alto

Cajamar

131

64.114

3.764.609.233

0,728 alto

35

369.584

2.672.669.555

0,749 alto

323

201.150

5.373.923.438

0,780 alto

31

386.089

9.311.878.598

0,757 alto

Biritiba-Mirim

Carapicuíba
Cotia
Diadema
Embu

70

240.230

2.825.380.619

0,735 alto

155

62.769

441.660.396

0,749 alto

30

168.306

1.230.096.889

0,738 alto

Francisco Morato

49

154.472

750.370.367

0,703 alto

Franco da Rocha

134

131.604

1.683.857.392

0,731 alto

Guararema

271

25.844

371.971.879

0,731 alto

Guarulhos

318

1.221.979

31.966.247.016

0,763 alto

Itapecerica da Serra

150

152.614

2.959.080.734

0,742 alto

Itapevi

83

200.769

2.731.108.624

0,735 alto

Itaquaquecetuba

83

321.770

2.546.803.936

0,714 alto

Embu-Guaçu
Ferraz de Vasconcelos

Jandira

18

108.344

1.411.533.399

0,760 alto

Juquitiba

522

28.737

198.655.755

0,709 alto

Mairiporã

321

80.956

836.669.225

0,788 alto

Mauá
Mogi das Cruzes
Osasco
Pirapora do Bom Jesus

62

417.064

5.676.525.558

0,766 alto

713

387.779

6.708.697.789

0,783 alto

64

666.740

30.024.366.204

0,776 alto

109

15.733

148.772.825

0,727 alto

Poá

17

106.013

2.094.499.869

0,771 alto

Ribeirão Pires

99

113.068

1.486.905.084

0,784 alto

Rio Grande da Serra

37

43.974

351.817.070

0,749 alto

Salesópolis

425

15.635

125.849.113

0,732 alto

Santa Isabel

361

50.453

619.356.870

0,738 alto

Santana de Parnaíba

180

108.813

3.068.714.481

0,814 muito alto

Santo André

175

676.407

13.446.559.386

0,815 muito alto

409

765.463

29.872.572.017 0,805 muito alto

15

149.263

10.178.501.497

13.973

127.283.209

São
Bernardo
Campo

do

São Caetano do Sul
São Lourenço da Serra
São Paulo

187
1.523

Suzano

11.253.503 357.116.681.327

0,862 muito alto
0,728 alto
0,805 muito alto

207

262.480

5.295.159.048

0,765 alto

Taboão da Serra

20

244.719

3 866 877,146

0,769 alto

Vargem
Paulista

42

42.997

658.278.861

0,770 alto

Grande
Total

7.829

19.364.542 566.882.318.434

0,82 elevado
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Figura 3 - Participação das atividades no PIB

Fonte: FIESP<http:// http://blogs.estadao.com.br/celso-ming/2012/11/page/3/>. Acesso 06 de fevereiro de 2013.

Figura 4 - PIB per capita

Fonte: SEADE: http://www.seade.gov.br/produtos/perfil/perfilMunEstado.php. Acesso em 06 de fevereiro de 2013.

2.6.1

Principais vias de acesso a Taboão da Serra

Para pessoas que vem de São Paulo existem três principais opções de acesso. A Avenida Francisco
Morato é a mais conhecida e a mais rápida. Essa via é continuação da Avenida Rebouças. Outra opção
é a Avenida Eliseu de Almeida, que também possui três pistas e um trânsito leve na maior parte do dia.
A última opção é a Estrada do Campo limpo.
FECAF
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Para os motoristas que vêm do interior do Estado a melhor opção é a Rodovia Régis Bittencourt (BR116). Também é possível utilizar a Rodovia Raposo Tavares através do Rodoanel Mario Covas ou
utilizando vias secundárias.
2.6.2

Limites

Taboão da Serra possui como limites as seguintes cidades: ao Norte e Noroeste limita-se com Osasco;
ao Sul com Embu das Artes e a Leste com São Paulo.
2.7

História da Faculdade

A Faculdade Capital Federal - FECAF credenciada, por meio da portaria MEC nº MEC nº 596 de 18 de
junho de 2015, visa contribuir com o desenvolvimento da sociedade local, qualificando os cidadãos, e
permitindo uma sociedade mais justa e igualitária.
Seus membros fundadores Professor Doutor Joel Garcia de Oliveira, Prof.ª Doutora Sandra Aparecida
Simões Garcia de Oliveira, Engenheiro Levi Garcia de Oliveira, Prof.ª Mestra Célia Garcia de Oliveira,
Prof. Mestre Ilson Rodrigues e o Dr. Flávio Garcia de Oliveira trabalham pelo ideal comum de oferecer
a uma comunidade carente um ensino de qualidade.
A administração não mede esforços para que a Faculdade Capital Federal - FECAF se torne um
referencial no ensino superior no município de Taboão da Serra e região. Para a consecução deste
objetivo, foi investido intensamente em suas instalações físicas, tendo finalizado a ampliação de seu
Campus em 2014. Essas instalações atendem de maneira excelente os cursos que são e aqueles que
ainda serão ofertados, cursos estes que visam atender à necessidade social da população de Taboão
da Serra e região.
O diferencial da Faculdade Capital Federal - FECAF estará em seu corpo docente com titulação
adequada aos cursos e às disciplinas que são ministradas e, a ampla experiência e visão que seus
mantenedores e diretores possuem na área educacional, tornando-se possível uma administração
especialmente focada em atender às necessidades da região.
A FECAF está consciente da importância de investimentos perenes em infraestrutura física e
pedagógica para a oferta de um ensino superior de qualidade com vistas à formação de profissionais
dotados de todas as competências e habilidades para o desenvolvimento da profissão escolhida.
FECAF
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2.7.1

Áreas Oferecidas na Graduação

Reunindo-se neste contexto institucional, a Faculdade Capital Federal de Itapecerica da Serra
oferecerá Cursos de Graduação nas modalidades: Bacharelado, Licenciatura e Superiores de
Tecnologia, conforme demonstra o quadro a seguir:
Tabela 3 - Cursos oferecidos pela FECAF

2.7.2

Curso

Modalidade

Duração
(semestre)

Vagas anuais
(alunos)

Administração

Bacharelado

8

240

Pedagogia

Licenciatura

8

240

Gestão de Recursos Humanos

Superior Tecnológico

4

240

Engenharia Civil

Bacharelado

10

240

Logística

Superior Tecnológico

4

240

Áreas oferecidas na Pós-graduação

A Faculdade Capital Federal-FECAF iniciou em março de 2016 cursos de Pós–Graduação na modalidade
Lato Sensu a profissionais formados em nível superior, interessados em ampliar os conhecimentos
teóricos em uma das seguintes áreas: Educação, Finanças, Recursos Humanos e Negócios.
Os cursos de Pós–Graduação Lato Sensu da FECAF contam com um corpo docente qualificado formado
por mestres e doutores, com ampla experiência profissional e atuante no mercado de trabalho.
2.7.3

Áreas de atuação na extensão e pesquisa

Na Faculdade Capital Federal as atividades de extensão e pesquisa serão marcadas por um processo
cultural, educativo e científico que viabilizará a relação transformadora entre a IES e a comunidade
local.
Desta forma, o conjunto de atividades ofertadas será concebido como práticas acadêmicas que
proporcionarão a formação contínua do profissional e do cidadão.
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Na FECAF as atividades de extensão e pesquisa buscarão atender áreas diversas do conhecimento:
Línguas e Linguagens, Esportes, Educação, Economia e Finanças, Segurança, Comportamento e Saúde.

2.8

Políticas institucionais da FECAF

Para a Faculdade FECAF a educação é concebida como um instrumento que oferece ao indivíduo a
oportunidade de construir a sua própria formação intelectual e profissional. Nessa linha filosófica, seus
cursos têm uma orientação de permanente estímulo à imaginação e à criatividade dos alunos,
procurando exercitar seu raciocínio analítico, inspirar sua capacidade de realização e desenvolver suas
habilidades de expressão oral e escrita.
Do ponto de vista institucional, essa filosofia se traduz no compromisso de acompanhar a evolução
das potencialidades do aluno, adotando procedimentos que orientem seu processo de aprendizagem
e estimulem a conscientização do compromisso com sua própria formação, não só como profissional,
mas também como cidadão responsável.
Esta forma de pensar exige a incorporação de uma nova pedagogia, fundamentada numa concepção
mais crítica das relações existentes entre educação, sociedade e trabalho. Assim, compreender
criticamente a educação implica em reconhecê-la como uma prática inscrita e determinada pela
sociedade; implica ainda, entender que, embora condicionada, a educação pode contribuir para
transformar as relações sociais, econômicas e políticas, na medida em que conseguir assegurar a todos
um ensino de qualidade, comprometido com a formação de cidadãos conscientes de seu papel na
sociedade.
A pedagogia que se inspira nessa concepção de educação, sem desconsiderar os condicionantes de
ordem política e econômica, interessada em introduzir, no trabalho docente, elementos de mudanças
que garantam a qualidade pretendida para o ensino, é coerente com esse pressuposto, e busca
garantir, ao aluno, o acesso ao conhecimento socialmente acumulado.
O processo de aquisição de conhecimento deve ser compreendido como decorrência das trocas que o
aluno estabelece na interação com o meio (natural, social e cultural), cabendo ao professor exercer a
mediação desse processo e articular essas trocas, tendo em vista a assimilação crítica e ativa de
conteúdos significativos, vivos e atualizados.
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A compreensão acerca do processo de elaboração do conhecimento obriga à superação da abordagem
comportamentalista da aprendizagem. Consequentemente, os métodos de ensino passam a
fundamentar-se nos princípios da psicologia cognitiva, que privilegia a atividade e iniciativa dos
discentes. Os métodos utilizados, além de propiciar o diálogo, respeitar os interesses e os diferentes
estágios do desenvolvimento cognitivo dos alunos, favorecem a autonomia e a transferência de
aprendizagem.
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3
3.1

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA: CURSO DE ENGENHARIA CIVIL
Contexto do Curso

A oferta do curso de Engenharia Civil por esta IES se justifica, inicialmente pelo fato de o Brasil viver
nos tempos atuais um verdadeiro “apagão” no que se refere a trabalhadores qualificados. E a área de
Engenharia Civil não fica fora deste contexto. De acordo com a Revista Téchne1.
“Foi-se o tempo das vacas magras no mercado de trabalho dos
engenheiros civis. Se na "década perdida" de 1980 a oferta de vagas era
tão baixa que os recém-formados preferiam migrar para o setor
financeiro, onde eram mais bem remunerados, hoje o aquecimento da
Construção gera tanta demanda por profissionais qualificados que os
alunos já são contratados antes mesmo de se formar”
É certo que a educação por si só não gera emprego, mas constitui-se num instrumento imprescindível
para manter o trabalhador empregado, além de favorecer sua inserção social no mundo. De fato, já é
amplamente aceita hoje a idéia de que a educação se transformou na maior vantagem comparativa
dos países e das empresas para enfrentar a competitividade internacional. Além disso, o grau de
escolaridade constitui-se um dos principais fatores que determinam o nível de empregabilidade dos
indivíduos. É preciso, pois, promover a expansão e melhoria da qualidade do ensino ofertado, sem o
que deve ser impossível atender à demanda de recursos humanos cada vez mais qualificados para
acompanhar as mudanças em curso.
Os Cursos da FECAF oferecerão, pois, excelência e possibilidades para preparar, em verdade, o
acadêmico, ao mercado de trabalho, cada vez mais competitivo e especializado. As aulas teóricas serão
seguidas de práticas.
Quanto à prática da Cidadania e auxílio à Comunidade, na FECAF, o aluno terá a oportunidade de
trabalhar na Extensão, mantida pela instituição em convênio com a Prefeitura. Ademais, os alunos
poderão exercer orientação profissional à comunidade em cursos gratuitos de curta duração.

1

Disponível em http://www.revistatechne.com.br/engenharia-civil/134/artigo89320-1.asp Acesso em 15/07/2013.
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Além disso, é importante ressaltar a demanda reprimida existente nos cursos oferecidos pela FECAF,
ministrados no município de Taboão da Serra, quando se toma como parâmetro de comparação
instituições no Estado de São Paulo ou no Brasil.
Com efeito, poucas instituições são capazes de ministrar ensino superior de qualidade nesta área da
FECAF. Assim, tendo por base o parâmetro da excelência, é fácil constatar nos dados do processo
seletivo das melhores Universidades que a demanda para ingresso no curso superior supera,
significativamente, o número de vagas disponíveis.
Por essas razões, a FECAF atende plenamente à demanda do mercado profissional, além da social, de
cursos com excelência, no município de Taboão da Serra, informado por critérios pedagógicos
comparáveis, unicamente, aos utilizados por instituições universitárias com tradição no ensino
superior.
Em um cenário econômico com tendência a um aumento da oferta de empregos em todos os níveis, é
natural a formação de um mercado interno forte e que demande serviços mais diversificados.
Como reflexo direto da formação deste mercado interno, será conseqüência a diversificação da
natureza de atividades profissionais. É dizer, quanto maior o incremento da atividade econômica,
maiores serão a diversidade e a complexidade de profissões exercidas, resultando, portanto, na
demanda por profissionais dos mais variados graus de qualificação, seja na formação fundamental,
média ou de nível superior.
A Faculdade Capital Federal pela natureza da atividade educacional a que se propõe desempenhar,
fatalmente está inserida num contexto cuja demanda por formação superior manterá seu crescimento,
face à grande concentração de atividades industriais e de serviços da região de sua influência, qual
seja o Estado de São Paulo.
Os dados, anteriormente, apresentados servem de indicativo para a constatação de que toda uma
gama de profissionais de nível superior poderá encontrar campo de trabalho na região e sua área de
influência.
Com posição geográfica privilegiada, a Cidade de Taboão da Serra, destaca-se por ser um grande
celeiro de oportunidades. Os números atestam a grandeza deste que é o mais moderno e cosmopolita
de todos os Estados brasileiros sendo o maior mercado consumidor do Brasil, com quase 22% da
população brasileira.
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Com base nesses indicadores, atua no cumprimento da sua missão institucional que consiste em ser
um pólo difusor de conhecimento com base na formação de cidadãos críticos, capazes de atuar de
maneira ética e objetiva no processo de melhoria da qualidade de vida de sua comunidade.
Vê-se, dessa forma, que a FECAF está inserida em uma região que comporta a sua missão institucional,
como vemos no presente documento.
No que concerne à responsabilidade social da IES, podemos destacar seu papel importante na
formação de profissionais aptos a colaborar com a qualidade e desenvolvimento da comunidade em
que estarão inseridos.
Cumpre salientar que a IES exercerá sobre seus alunos um papel que supre falhas trazidas da formação
do ensino médio. A FECAF possui, em seus primeiros semestres de curso, mecanismos de nivelamento.
Podemos destacar também que a FECAF procura, dentro da ótica social, aderir a Programas
Governamentais como o PROUNI, FIES e o Programa Estadual Escola da Família. Em ambos os
programas a IES revela sua preocupação com o desenvolvimento da sociedade, colaborando para a
formação de indivíduos que, em tese, estariam impossibilitados de arcar com os custos de um curso
de graduação.
A FECAF, portanto, não se centra apenas na formação comum e superficial no ensino, possui ela, papel
importante na formação e preenchimento de lacunas oriundas do ensino médio (Nivelamento), além
de demonstrar tendências e preocupações com a comunidade em que está inserida, ao aderir a
programas sociais de facilitação e ampliação da formação de profissionais.
Os objetivos da FECAF convergem para a formação de profissionais qualificados. Para atingir este
objetivo primordial a FECAF se propõe a ofertar ensino de graduação, pós-graduação Lato e Stricto
Sensu e a manter o conhecimento dos alunos e egressos sempre atualizado mediante a realização de
atividades de extensão universitária, tendo em vista a sociedade em constante mudança.
Segundo a página de Internet do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São
Paulo – CREA-SP2, o piso salarial do engenheiro civil no Estado de São Paulo é de 8,5 salários mínimos
para jornada de trabalho de 8 horas diárias (ei nº 4.950-A, de 22 de abril de 1966 e Resolução nº 397,

2

Disponível em http://www.creasp.org.br/profissionais/tabelas/calculo-do-salario-minimo-profissional. Acesso em
07/03/2016
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de 11 de agosto de 1995), totalizando R$ 7.480,00 para profissionais em início de carreira e apontando
ganhos salariais de acima de R$ 10.000,00 em auge de carreira (10 a 20 anos de profissão).
Tendo em vista o atendimento ao ideal de excelência do ensino é de fácil percepção a integração das
ações da FECAF na oferta de cursos, na realização de pesquisas e na promoção da extensão. As duas
primeiras se voltam para a formação qualificada de profissionais e a última, mas não menos
importante, tem a função de manter atualizados os conhecimentos adquiridos. Tais atividades serão
levadas a efeito por esta IES, ao longo dos próximos anos, sendo, ambas constantes e ininterruptas.
3.2

Missão do curso

O Curso de Engenharia Civil da FECAF tem por missão graduar Engenheiros Civis com sólida formação
básica e profissional, alinhada com as diretrizes curriculares nacionais, através de modernas
ferramentas utilizadas no ensino de Engenharia, que permitirá a este profissional aplicar
conhecimentos tecnológicos e científicos na identificação, formulação, preposição e resolução de
problemas relacionados com os principais setores da infraestrutura, integrando equipes
multidisciplinares em diversos setores de infraestrutura.
Dentro desta proposta, os conhecimentos tradicionais da Engenharia Civil, aliados a disciplinas
voltadas para a área de meio ambiente e produção, farão parte da formação deste profissional, que
deve estar voltada para a conscientização, cada vez maior e necessária, da importância do
desenvolvimento sustentável. É necessário fornecer o ferramental adequado para identificar e analisar
criticamente as influências das decisões técnicas no meio ambiente, capacitando também que o aluno
seja capaz de integrar grupos multidisciplinares que atuam na elaboração de estudos de impactos
ambientais e remedição ambiental.
A proposta do curso não se encerra na aquisição de conhecimentos científicos e tecnológicos, mas
também na proposta de formar profissionais cônscios da importância da educação continuada, do
senso crítico, da ética e da responsabilidade social.
3.3

Justificativa

No processo de globalização em curso no mundo do terceiro milênio deixa cada vez mais evidente o
valor praticamente imensurável da informação e da capacidade de criá-la, de geri-la e dela se
aproveitar para a criação de riquezas e promover o bem-estar social.
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As organizações e corporações, por sua importância na conjuntura mundial, promovem repercussões
econômicas, políticas, sociais e culturais: as novas configurações econômicas que vêm sendo
delineadas – a crise do Estado e a competitividade – e a própria importância da atividade empresarial
têm gerado um movimento internacional que busca o aprimoramento dos modelos de gestão.
Em países como os Estados Unidos, Alemanha e Japão, os engenheiros que seguem a carreira gerencial,
têm encontrado status, segurança e identidade de classe. Também, possuem mais autonomia,
criatividade e inovação, que aumentam a capacidade competitiva das empresas.
O desafio que se apresenta ao ensino superior no Brasil é um cenário mundial que demanda uso
intensivo da ciência e tecnologia e exige profissionais altamente qualificados. O próprio conceito de
qualificação profissional vem se alterando, com a presença cada vez maior de componentes associadas
às capacidades de coordenar informações, interagir com pessoas, interpretar de maneira dinâmica a
realidade.
O profissional de engenharia hoje consegue sua estabilidade apenas através da continuidade de
empregabilidade, obtida com o desenvolvimento de sua habilidade na sondagem de fundamentos, não
apenas da engenharia, mas de outras ciências que serão a base do seu aprendizado por toda a vida.
Isto evidencia que os momentos de treinamentos justificam a opção neste curso pela engenharia de
gestão no lugar da engenharia de concepção. Enquanto a engenharia de concepção engloba a
transformação dos processos físico-químicos, a engenharia de gestão, além da interpretação de
transformação destes recursos, envolve a organização e integração racional dos recursos humanos,
tecnológicos, físicos e financeiros no ambiente.
Pode-se afirmar ainda que, o engenheiro de concepção, tinha seu mercado de trabalho mais voltado
para grandes empresas, estatais e multinacionais. Porém, hoje, o profissional de engenharia está
sendo requisitado a trabalhar em pequenas e médias empresas ou a empreender seu próprio negócio,
o que vem reafirmar a tendência para a engenharia de gestão.
A importância cada vez maior do trabalho em temas interdisciplinares, na operação e desenvolvimento
de sistemas, encontra seguramente na abrangência da formação de Engenheiros Civil, valiosos líderes.
A metrópole formada em torno da cidade de São Paulo necessita hoje de um grande contingente de
profissionais formados na área de engenharias em geral. Como a região é a mais industrializada do
país tem forte carência na área de profissionais de métodos produtivos. Também na área de serviços
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a região é fortemente impactada pelos métodos produtivos em áreas de telecomunicações,
financeiras, saúde, gestão de serviços públicos entre outras.
Desta forma, o Curso em Engenharia Civil, modalidade bacharelado, da FECAF, vem ao encontro dessa
demanda por pessoal altamente especializado – e com grau superior de conhecimento técnico –,
formando profissionais que acumulam conhecimentos específicos na área de Engenharia, sendo um
meio efetivo de inserção de novos e qualificados profissionais no mercado de trabalho brasileiro.
3.4

Objetivos do curso

Para poder cumprir a missão do Curso foram definidos objetivos gerais e específicos a serem
alcançados:
3.4.1

Objetivos Gerais

Formar engenheiros civis com sólida base teórico-prática, através de um currículo dinâmico que
proporcione uma moderna visão do exercício profissional baseado na ética e no emprego da boa
técnica inseridos no contexto da constante transformação tecnológica e humanística, fatores que
permeiam a realidade nacional.
3.4.2

Objetivos Específicos

O Curso de Engenharia Civil pretende que, com as vivências e com os conhecimentos adquiridos, ao
final do curso os alunos estejam aptos a:


Aplicar conhecimentos tecnológicos e científicos na identificação, formulação, proposição e
resolução de problemas de Engenharia Civil em setores da infraestrutura;



Elaborar, executar e administrar projetos e sistemas na área da Engenharia Civil em setores da
infraestrutura, em empresas de engenharia civil, incorporação construção e gerenciamento de
obras civis;



Integrar e atuar em equipes multidisciplinares na elaboração, execução e administração de
projetos em diversos setores de infraestrutura como habitação, saneamento, transporte,
energia, petróleo e gás;



Identificar e analisar criticamente as influências das decisões técnicas na concepção de
projetos no meio ambiente avaliando a questões relacionadas com os possíveis impactos
ambientais;



Executar pesquisas tecnológicas e científicas com vistas à evolução dos conhecimentos e ao
desenvolvimento de novas tecnologias na área da Engenharia Civil no que tange o
desenvolvimento: de novos materiais, novas ferramentas computacionais, métodos de
investigação de campo e processos de gerenciamento;

FECAF
www.fecaf.com.br
Av. Vida Nova, 166 – Jardim Maria Rosa – Taboão da Serra

32

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL
Versão atualizada em julho de 2016

3.5



Executar e gerenciar operações técnico-administrativas em empresas de Engenharia,
consultoria e outros órgãos, públicos ou privados;



Aplicar atitude investigativa favorável ao próprio processo contínuo de construção de
conhecimentos;



Desenvolver visão prospectiva, principalmente para antecipação de tecnologias;



Avaliar e aprimorar a integração técnico-científica, ecológica e cultural de conhecimentos e
projetos da área de Engenharia Civil;



Desenvolver consciência ética, responsável e com cunho social, em suas atividades
profissionais.
Perfil do egresso

De acordo com a Resolução CNE/CES 11, de 11 de março de 2002, que institui Diretrizes Curriculares
Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia, tem
“Como perfil do formando egresso/profissional o engenheiro, com formação
generalista, humanista, crítica e reflexiva, capacitado a absorver e desenvolver novas
tecnologias, estimulando a sua atuação crítica e criativa na identificação e resolução
de problemas, considerando seus aspectos políticos, econômicos, sociais, ambientais e
culturais, com visão ética e humanística, em atendimento às demandas da sociedade”.
Os conceitos embutidos nessa descrição do profissional a ser formado, aliado aos objetivos e a missão
do curso, definiram o perfil do egresso do Curso de Engenharia Civil da IES, como de um Engenheiro
Civil dotado de ampla formação técnico-científica e de aptidões gerenciais e humanísticas para atuar
com competência, qualidade, criatividade e ética, capaz de resolver os problemas inerentes à área
Engenharia Civil e em sintonia com as questões ambientais, de trabalhar em equipe (multidisciplinar),
dotado de visão crítica e ciente da importância da educação continuada.
Pesquisas recentes mostram que obras de infraestrutura prioritárias envolvem os principais setores da
indústria da construção civil como habitação, saneamento básico, energia e transportes, e essas obras
são consideradas prioritárias para o desenvolvimento do País.
A atuação do engenheiro civil está ligada ao planejamento, análise e execução de projetos que visem
o bem-estar da sociedade e a proteção do meio ambiente. Neste sentido, os conceitos implícitos na
formação do engenheiro civil devem abranger as áreas de saneamento básico, aproveitamento de
recursos naturais, meios de transporte e o projeto e execução de estruturas. Todos estes conceitos,
aliados ao conhecimento na área de meio ambiente e produção, são fundamentais para o
desenvolvimento de projetos na área de infraestrutura de um País em desenvolvimento como o Brasil,
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onde os investimentos atuais, e as perspectivas para investimentos futuros, são cada vez maiores, com
o objetivo de manter o nosso país na rota da competitividade da economia mundial.
Neste sentido, o curso de Engenharia Civil na IES visa formar profissionais que, de uma forma geral,
estarão aptos a:


Aplicar conhecimentos tecnológicos e científicos na identificação, formulação, preposição e
resolução de problemas relacionados com os setores da infraestrutura;



Identificar e analisar criticamente as influências das decisões técnicas no meio ambiente,
capacitado também para integrar grupos multidisciplinares que atuam na elaboração de
estudos de impactos ambientais;



Aplicar atitude investigativa favorável ao próprio processo contínuo de construção de
conhecimentos, à luz da dinâmica de desenvolvimento de projetos na área de infraestrutura
do País;



Integrar e atuar em equipes multidisciplinares em diversos setores de infraestrutura;



Executar e gerenciar operações técnico-administrativas em empresas de incorporação,
construção e gerenciamento de obras civis, empresas de Engenharia e consultoria em geral,
devido à forte base matemática, reforçada por conhecimentos administrativos e econômicos;



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

3.6

Competências e Habilidades Gerais e Específicas

3.6.1

Habilidades e competências

O egresso do Curso de Engenharia Civil deve, no decorrer de sua formação, ter desenvolvido
competências e habilidades em diversas áreas (tecnológicas, gerenciais, humanísticas e sóciopolíticas), que culminarão no profissional com o perfil desejado.
3.6.2

Competências e habilidades tecnológicas



Elaborar normas, procedimentos técnicos e estudos em áreas da Engenharia Civil;



Elaborar estudos de viabilidade técnico-econômica e orçamentos de projetos de Engenharia
Civil;



Elaborar metodologias para a análise de cenários, em áreas da Engenharia Civil;



Elaborar relatórios técnicos, trabalhos para publicação, seminários e palestras;



Elaborar projetos, cálculos e gerenciamento de obras civis;



Planejar, supervisionar, coordenar e atuar em projetos em áreas da Engenharia Civil;



Identificar os principais problemas em áreas da Engenharia Civil, através de análise adequada,
baseando-se em conhecimento científico adequado;



Capacidade de adaptação às necessidades do mercado de trabalho;
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Resolver problemas observados nas áreas da Engenharia Civil, desde seu reconhecimento e
realização de medições até a análise dos resultados;



Desenvolver e aplicar novos modelos na resolução de problemas;



Conduzir vistorias com a correspondente emissão de laudos e pareceres técnicos;



Desenvolver diferentes metodologias de consultoria nas áreas da Engenharia Civil, em sintonia
com as questões ambientais, reconhecendo os elementos relevantes às estratégias
adequadas;



Desenvolver atitude de flexibilidade, com vistas à adaptação às mudanças tecnológicas;



Analisar e avaliar atividades de operação e de manutenção;

3.6.3


Desenvolver a racionalização operacional das atividades que envolvem os projetos nas áreas
da Engenharia Civil, abrangendo o planejamento, a implementação e a avaliação;



Atuar de forma empreendedora, como agente de mudanças, nas empresas de Engenharia Civil
ou empresas de consultoria.

3.6.4

3.7

Competências e habilidades gerenciais

Competências e habilidades humanísticas



Empregar conhecimentos correntes da Engenharia Civil em questões humanísticas, sociais e
ambientais, associados à responsabilidade social;



Utilizar os conhecimentos obtidos para um desempenho profissional bem sucedido, com base
nos valores éticos que norteiam a vida em sociedade;



Desenvolver atitudes para um bom relacionamento interpessoal, favorável ao trabalho em
equipes.



Demonstrar cooperação, visando à consolidação de trabalhos em equipe.



Competências e habilidades sócio-políticas



Contribuir para o desenvolvimento social, com os conhecimentos e experiências obtidas;



Participar de projetos comunitários, principalmente os que se referem à área de construção,
saneamento básico e meio ambiente;



Avaliar os impactos ambientais que os projetos das áreas da Engenharia Civil podem causar;



Demonstrar atos de responsabilidade social tanto internamente quanto em relação ao meio.
Concepção do curso

O projeto pedagógico do Curso de Engenharia Civil da Faculdade FECAF foi construído coletivamente
pelo seu Núcleo Docente Estruturante, caracteriza-se por detalhar objetivos, diretrizes e ações do
processo educativo a ser desenvolvido no curso, expressando a síntese das exigências sociais e legais
do sistema de ensino e os propósitos e expectativas da comunidade acadêmica.

FECAF
www.fecaf.com.br
Av. Vida Nova, 166 – Jardim Maria Rosa – Taboão da Serra

35

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL
Versão atualizada em julho de 2016

A gestão democrática é a expressão da cultura da Faculdade FECAF com a criação e desenvolvimento
do PPC expressando crenças, valores, significados, modos de pensar e agir das pessoas que
participaram da sua elaboração.
Assim, o projeto orienta a prática de produzir uma realidade. Para isso, é preciso primeiro conhecer
essa realidade. Em seguida reflete-se sobre ela, para só depois planejar as ações para a construção da
realidade desejada. É imprescindível que, essas ações contemplem as metodologias mais adequadas
para atender às necessidades sociais e individuais dos discentes.
O projeto pedagógico exprime, assim, a articulação existente entre a educação superior, o
compromisso profissional e as transformações sociais, possibilitando antever as condições de ensino
oferecidas. Ele articula e integra todas as atividades de ensino, pesquisa e extensão do curso, evitando
a fragmentação de disciplinas. Integra professores e cria conteúdos mais consistentes. Permite
também avançar na questão da interdisciplinaridade, pois os conteúdos disciplinares passam a refletir
não a compartimentalização, mas sim o ensino integrado e sistêmico. Por fim, o projeto pedagógico
do curso de Engenharia Civil integra-se ao projeto educacional global da Instituição.
O curso obedece às concepções estabelecidas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais e também se
apoia em princípios do CREA (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura) quanto aos aspectos
teórico-metodológicos que propiciam uma formação primorosa, conferindo ensino de alta qualidade
a todos os alunos participantes. Deve se enfatizar que nessa concepção, o núcleo Docente Estruturante
(NDE) do curso, teve participação ativa, tanto na construção da matriz curricular como dos planos de
ensino e de aulas das disciplinas.
Dentro do aspecto sociocultural é importante ressaltar que na formação dos alunos buscou-se não
somente conhecimentos técnicos científicos, mas também a formação cultural, humanística e
histórica, que influenciam a compreensão da importância e do impacto de seu trabalho na sociedade.
O egresso desse curso terá expressiva capacidade de gestão que lhe permita lidar com equipes
interdisciplinares, desenvolver pesquisas e gerenciar projetos.
3.8

Conteúdos Curriculares

O currículo do Curso Superior de Bacharelado em Engenharia Civil será concebido para atender aos
dispositivos legais: Resolução CNE/CES nº 11/2002 e o Parecer CNE/CES nº 329/2004 do Ministério da
Educação, que instituem as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação do Graduado em Curso
Superior de Engenharia Civil.
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O Curso Superior de Bacharelado em Engenharia Civil está organizado com carga horária de 4700 horas,
divididas em 10 semestres horas relógio de efetivo trabalho acadêmico. Os conteúdos curriculares se
distribuem na matriz curricular em razão de um plano de formação acadêmica e pedagógica, cujas
atividades obedecem ao encadeamento lógico dos conhecimentos e práticas previstas, creditados de
acordo com a natureza temática e as cargas horárias que lhes são atribuídas. Cuida, também, de buscar
certa disposição dos saberes na direção da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, da
articulação e contextualização das dimensões teórico-práticas, da interdisciplinaridade e flexibilidade
curricular, constituindo presença constante no quotidiano do estudante desde o início do curso.
Estudos em caráter de aprofundamento ou enriquecimento profissional, trabalhados na forma da
transversalidade, procurarão imprimir maior flexibilidade ao currículo e abrir possibilidades de trazer
ao aluno concepções e reflexões didático-pedagógicas que atendam a seus interesses, conforme a
relevância atribuída para o seu futuro desempenho profissional, e atinem para as demandas
emergentes do mercado.
Encadeirar-se do primeiro ao último semestre articulações de forma intrínseca com as atividades
complementares, os projetos integradores e demais atividades acadêmicas, concorrendo
conjuntamente para a formação da identidade do graduado de Bacharelado em Engenharia Civil. Tal
trabalho envolverá os conteúdos desenvolvidos nos componentes curriculares que formam a base de
sustentação do Curso em cada um de seus semestres, ou seja, aqueles conteúdos de natureza
específica.
Com os projetos interdisciplinares, julga-se poderem preencher uma lacuna para a interação
pedagógica, tencionando que alguns componentes curriculares possam, em conjunto, propor
atividades, definir pesquisa, realizar trabalhos que facultem aos alunos a possibilidade de exercitar a
transposição didática a partir dos estudos e práticas efetuados em sala de aula ou extramuros.
De outra via, a proposta dos projetos integradores encontrará sua razão na certeza da necessidade de
envolvimento dos alunos em atividades que exijam a habilidade de correlacionar o aprendizado
concretizado na sinergia decorrente dos diversos componentes curriculares e a resolução de
problemas reais na relação ensino-aprendizagem no cotidiano escolar.
As orientações regulamentares dos projetos interdisciplinares, elaboradas pelos professores e o
Coordenador do Curso, serão divulgadas aos alunos no início de cada período letivo, e desdobrará a
estrutura pensada para os mesmos.
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Ademais, o modo de organização curricular proposto conduz à garantia de uma formação que
sinalizará certa autonomia do aluno e uma flexibilização curricular para atender às singularidades da
vida acadêmica, respeitando interesses e aptidões do aprendiz.
Os Conteúdos Curriculares do Curso Superior de Bacharelado em Engenharia Civil foram desenvolvidos
levando em consideração o Perfil Profissional e as competências tecnológicas do egresso que a
Faculdade Capital Federal - FECAF pretende formar. Para isso, as cargas horárias das disciplinas foram
dimensionadas de modo a atender de maneira plenamente satisfatória a formação desse profissional.
A carga horária, as ementas e bibliografias foram respectivamente elaboradas e escolhidas após a
aferição das reais necessidades das empresas da Região de Taboão da Serra e do seu entorno.

CARGA HORÁRIA DAS ATIVIDADES:
Disciplinas Formativas (Teórico Prático)
Atividades Complementares
Optativas

Hora/Aula
4000
200
60

Estágio Supervisionado

300

Duração Plena do Curso

4560

O Projeto Pedagógico do Curso (PPC) do Curso Superior de Bacharelado em Engenharia Civil da FECAF
foi desenvolvido de modo a proporcionar o aprendizado aliando a teoria com a prática profissional,
permitindo a aquisição de competências e habilidades necessárias a sua atuação profissional.

3.8.1

Matriz Curricular Do Curso

É importante frisar que os conteúdos da matriz curricular proposta contemplam as determinações das
Diretrizes Curriculares Nacionais, quanto à:
Educação das relações étnico-raciais e para o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena
(Lei n° 11.645 de 10/03/2008 e Resolução CNE/CP nº1 de 17/06/2004). Vale destacar que o estudo
das relações étnico-raciais, bem como questões e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes
e indígenas estão incluídos, no Curso Superior de graduação em Engenharia Civil, da seguinte forma:


No projeto pedagógico e na matriz curricular, incorporados nos conteúdos de diferentes
disciplinas e em Atividades Acadêmicas Complementares.



Em disciplinas obrigatórias como Leitura e Produção Textual, que trata as questões
socioculturais, refletidas por meio de textos; Ética e Responsabilidade Social e Fundamentos
de Economia, que desenvolvem o tema nas questões socioculturais.
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Educação Ambiental
De acordo com a Lei Federal nº 9795, de 27 de abril de 1999, que dispõe sobre “a educação ambiental,
instituindo a Política Nacional de Educação Ambiental”, o Decreto nº 4.281 de 25 de junho de 2002,
que regulamenta a referida lei e a Resolução nº 2, de 15 de junho de 2012 que estabelece as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental, a educação ambiental (EA) está representada pelos
“processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos,
habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem essencial à
qualidade de vida e sua sustentabilidade.” A Educação Ambiental “envolve o entendimento de uma
educação cidadã, responsável, crítica, participativa, em que cada sujeito aprende com conhecimentos
científicos e com o reconhecimento dos saberes tradicionais, possibilitando a tomada de decisões
transformadoras, a partir do meio ambiente natural ou construído no qual as pessoas se integram. A
Educação Ambiental avança na construção de uma cidadania responsável voltada para culturas de
sustentabilidade socioambiental”.
Desta forma, o Projeto Pedagógico e a Matriz Curricular do Curso de Graduação em Engenharia Civil
apresentam a Educação Ambiental como prática educativa integrada, contínua e permanente,
representando um eixo transversal em atividades curriculares dos cursos – como Atividades
Acadêmicas Complementares, Projetos Integradores Orientados, tema de iniciação científica e
pesquisa. Vale destacar também o importante papel que desempenha no estudo da ética ambiental
das atividades profissionais a serem desenvolvidas por nossos estudantes.

Educação em Direitos Humanos
De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação em Direitos Humanos (Resolução
nº 1, de 30 de maio de 2012), o Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Civil trata deste tema em
disciplinas como Leitura e Produção Textual e Homem e Sociedade, que trata as questões
socioculturais, refletidas por meio de textos e Ética e Responsabilidade Social, além das Atividades
Acadêmicas Complementares que podem contemplar este tema, entre outros.
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3.8.2

Matriz Curricular

A título de organização, a estrutura do curso será apresentada em sua totalidade; em seguida, será
desmembrada no que se refere a seus princípios. Portanto, assim está disposta a matriz curricular:

1º SEMESTRE
Nº

Disciplinas

CH
Teórica

CH
Prática

1

Algoritmos e Programação Aplicados à Engenharia

50

10

2

Física Geral e Experimental I

50

10

3

Introdução à Engenharia

50

10

4

Leitura e Produção Textual

50

10

5

Matemática Aplicada à Engenharia

50

10

6

Projeto Integrador Orientado I

20

80

Carga Horária do 1º. Semestre

400

2º SEMESTRE
Nº

Disciplinas

CH
Teórica

CH
Prática

1

Cálculo Diferencial e Integral I

50

10

2

Expressão Gráfica e Desenho Aplicado à Engenharia Civil

50

10

3

Física Geral e Experimental II

50

10

4

Geometria Descritiva

50

10

5

Probabilidade e Estatística

50

10

6

Projeto Integrador Orientado II

20

80

Carga Horária do 2º. Semestre
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3º SEMESTRE
Nº

Disciplinas

CH
Teórica

CH
Prática

1

Cálculo Diferencial e Integral II

50

10

2

Cálculo Numérico

50

10

3

Física Geral e Experimental III

50

10

4

Geometria Analítica, Álgebra Linear e Cálculo Vetorial

50

10

5

Química Geral e Experimental

50

10

6

Projeto Integrador Orientado III

20

80

Carga Horária do 3º. Semestre

400

4º SEMESTRE
Nº

Disciplinas

CH
Teórica

CH
Prática

1

Cálculo Diferencial e Integral III

50

10

2

Eletrotécnica Geral

50

10

3

Estática e Mecânica dos Sólidos

50

10

4

Fenômenos de Transporte

50

10

5

Homem e Sociedade

50

10

6

Projeto Integrador Orientado IV

20

80

Carga Horária do 4º. Semestre

400

5º SEMESTRE
Nº

Disciplinas

CH
Teórica

CH
Prática

1

Arquitetura, Urbanismo e Legislação sobre Construções

50

10

2

Hidráulica I

50

10

3

Mecânica dos Sólidos I

50

10

4

Mecânica dos Solos, das Rochas e Elementos de Geologia

50

10

5

Topografia

50

10

6

Projeto Integrador Orientado V

20

80

Carga Horária do 5º. Semestre
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6º SEMESTRE
Nº

Disciplinas

CH
Teórica

CH
Prática

1

Engenharia Econômica

50

10

2

Fundações

50

10

3

Hidráulica II

50

10

4

Materiais de Construção Civil

50

10

5

Mecânica dos Sólidos II

50

10

6

Projeto Integrador Orientado VI

20

80

Carga Horária do 6º. Semestre

400

7º SEMESTRE
CH
Teórica

CH
Prática

Estruturas de Concreto Armado I

50

10

2

Hidrologia Aplicada e Ciências do Ambiente

50

10

3

Obras de Terra

50

10

4

Projetos de Instalações Hidráulicas e Saneamento

50

10

5

Teoria das Estruturas

50

10

6

Projeto Integrador Orientado VII

20

80

Nº

Disciplinas

1

Carga Horária do 7º. Semestre

400

8º SEMESTRE
Nº

Disciplinas

CH
Teórica

CH
Prática

1

Estruturas de Aço e Madeira

50

10

2

Estruturas de Concreto Armado II

50

10

3

Estruturas Especiais de Concreto I

50

10

4

Projeto de Instalações Elétricas

50

10

5

Técnicas de Construção Civil

50

10

6

Projeto Integrador Orientado VIII

20

80

Carga Horária do 8º. Semestre
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9º SEMESTRE
Nº

Disciplinas

CH
Teórica

CH
Prática

1

Administração, Logística e Economia de Transportes

50

10

2

Estradas

50

10

3

Estruturas de Pontes

50

10

4

Estruturas Especiais de Concreto II

50

10

5

Portos, Rios, Canais e Obras Hidráulicas

50

10

6

Trabalho de Conclusão de Curso I

20

80

7

Estágio Supervisionado I

150

Carga Horária do 9º. Semestre

550

10º SEMESTRE
Nº

Disciplinas

CH
Teórica

CH
Prática

1

Aeroportos e Ferrovias

50

10

2

Construção Pesada

50

10

3

Gerência e Planejamento de Empreendimentos

50

10

4

Pavimentação

50

10

5

Tópicos Especiais de Estruturas

50

10

6

Trabalho de Conclusão de Curso II

20

80

7

Estágio Supervisionado II

8

Optativa: Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS
Carga Horária do 10º. Semestre

Resumo da Carga horária
Disciplinas formativas (teórico-prático)
Atividades Complementares
Disciplina Optativa
Estágio Supervisionado
Total da Carga Horária do Curso

FECAF
www.fecaf.com.br
Av. Vida Nova, 166 – Jardim Maria Rosa – Taboão da Serra

150
60
610

CH
4.000
200
60
300
4.560

43

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL
Versão atualizada em julho de 2016

3.9

Ementário das Disciplinas e Bibliografia

1º Semestre

Algoritmos e programação aplicados a engenharia
Ementa

Definição de algoritmos. Conceitos introdutórios para a programação de computadores: tipos de
dados, declarações de atribuição, entrada de dados e saída de resultados. Fluxogramas. Introdução à
linguagem VBA. Estruturas de controle. Laços de repetição. Exemplos práticos de programação
aplicada a Engenharia.
Bibliografia básica

ARAÚJO, Everton Coimbra de. Algoritmos: fundamento e prática. Florianópolis: Visual books, 2007.
004.021 A658a----------12

MARTELLI, Richard; BARROS, Maria Silvia Mendonça de. Excel 2010 avançado. São Paulo - SP: Senac,
2013. 004.42 M376e--------------12
SALIBA, Walter Luiz Caram. Técnicas de programação: uma abordagem estruturada. São Paulo - SP:
Pearson Makron Books, 2005. 004.43 S165t----------13
Bibliografia complementar

JELEN, Bill; SYRSTAD, Tracy. VBA e macros: excel 2013. Rio de Janeiro, RJ: altaBooks, 2014. 004.4
J43vba------12
ALVES, William Pereira. Lógica de programação de computadores: ensino didático. 1. ed. São Paulo:
Érica, 2010. 004.421 A474l--------12
MANZANO, José Augusto N.G.; OLIVEIRA, Jayr Figueiredo de. Algoritmos: lógica para desenvolvimento
de programação de computadores. 26.ed. São Paulo - SP: Érica, 2010. 004.421 M296a ---------12
GUIMARÃES, Ângelo de Moura; LAGES, Newton Alberto de Castilho. Algoritmos e estruturas de dados.
Rio de Janeiro: LTC, 1994. 004.421 G963a---------------2
MARTELLI, Richard; BARROS, Maria Silvia Mendonça de. Excel 2010 avançado. São Paulo - SP: Senac,
2013. 004.42 M376e ----------12
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Física geral e experimental I
Ementa

Introdução: Prefixos, Notação científica, Unidades (SI); Deslocamento e velocidade média
escalar; Movimento Uniforme; Aceleração média - Movimento Uniformemente Variado; Movimento
Uniformemente Variado – Gráficos; Queda livre; Vetores; Vetor posição/ vetor deslocamento/ vetor
velocidade média; Lançamento de projéteis
Bibliografia básica

TIPLER, P. A.; MOSCA, G. Física para Cientistas e Engenheiros: Mecânica, Oscilações e Ondas,
Termodinâmica. Vol. 1, 6ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013. 53 T595f ----------------12
HALLIDAY, David; WALKER, Jearl. Fundamentos da física, volume 1: mecância. 9. ed. Rio de Janeiro:
LTC, 2013. 53 H188f -----------------2
HEWITT, Paul G. Física conceitual. 11. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. 53 H597f ---------------12
KELLER, Frederick J.; SKOVE, Malcolm J.; FARIAS, Alfredo Alves de. Física, volume 1. São Paulo: Makron
Books, 1997. 53 K29f --------------12
Bibliografia complementar

YOUNG, Hugh D.; YAMAMOTO, Sonia Midori. Física I. v.1 12. ed. São Paulo: Addison Wesley, 2008. 531
Y68f ------------------2

SERWAY, Raymond A.; JEWETT JR, John W.; ASSIS, André Koch Torres (Trad). Princípios de física:
mecânica clássica. 3.ed. São Paulo: Cengage Learning, 2012. 53 S481f --------------2
NUSSENZVEIG, H. Moyses.. Curso de Física Básica 1 - mecânica. 5 ed. São Paulo: BUCHER, 2013.

53

N975c-----------------------2

SERWAY, Raymond A.; JEWETT, Jonh W. Jr. Física para cientistas e engenheiros, volume 1: mecânica.
8. ed. São Paulo - SP: Cengage Learning, 2011. 536 J43f ------12
SERWAY, Raymond A.; JEWETT, Jonh W. Jr. Física para cientistas e engenheiros, volume 2: oscilações,
ondas e termodinâmica. 8. ed. São Paulo - SP: Cengage Learning, 2011. 536 S481f ------12
Introdução a engenharia
Ementa

Caracterização do curso de Engenharia Civil. Conceituação da Engenharia Civil. Refexão sobre o sistema
profissional. Estabelecimento de relações entre processo de estudo e a pesquisa. Aplicação da
Metodologia. Elaboração de solução de problemas.
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Bibliografia básica

BAZZO, Walter Antonio. Introdução á engenharia: conceitos , ferramentas e comportamentos. 4.ed.
Florianópolis: UFSC, 2013. 62 B362i ------------------18
HOLTZAPPLE, Mark; REECE, W. Introdução à engenharia. Rio de Janeiro: LTC, 2013. 62 H758e------------------14

SÁ, Antonio Lopes de. Ética profissional. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2013. 174 S111e --------------12
Bibliografia complementar

CUNHA, J.C.. A. História das Construções - Vol 1. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2009. 902 C972h----------------2

CUNHA, J.C.. A. História das Construções - Vol 2. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2009. 902 C972h ------------2

DAYSI, Lange Albeche. Universidade e sociedade. (BV).
FELIZARDO, Aloma Ribeiro (Org.). Ética e direitos humanos uma perspectiva profissional. (BV).
HALPIN, Daniel W., 1938- et al. Administração da construção civil. 2. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2015.
624 H195a ---------12

Leitura e produção textual
Ementa

Reconhecimento das competências e habilidades comunicativas nos níveis sintático, semântico,
pragmático e discursivo; Reflexão sobre os aspectos cognitivos e metacognitivos da leitura e sua
pertinência para o desenvolvimento da compreensão leitora; Estudo de estratégias de leitura aplicadas
a diversos gêneros textuais; Exposição do pensamento de forma coesa e coerente tendo como
recursos a paráfrase, as condições e o contexto de produção de textos; Organização e desenvolvimento
de resumos e resenhas de textos cujas temáticas contemplem a História e Cultura Afro-Brasileira e
Indígena, Educação em Direitos Humanos e Políticas de Educação Ambiental, dentre outros.
Bibliografia básica

GARCIA, Othon Moacyr. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, aprendendo a pensar.
27 ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 821.134.3(81) G216c ----------------------12
GOLD, Mirian. Redação empresarial. 4 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. 808.1:651.7 G618r --------------------12

NEVES, Roberto C. Comunicação Empresarial Integrada. 3. ed. São Paulo: Mauad, 2002. 658.1 N511c ------------------12
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Bibliografia complementar

ABREU, Antonio Suares. A arte de argumentar: Gerenciando razão e emoção. 13. ed. Cotia: Ateliê,
2009. 808.5 A162a------------------12
BECHARA, E. Moderna gramática portuguesa. 37.ed. revista ampliada atualizada pelo novo acordo
ortográfico. Rio de Janeiro: Lucerna, 1999 - 2009 reimpressão. 81'36=811.134.3 B391m--------------------2
BLIKSTEIN, Izidoro. Técnicas de comunicação escrita. 22. ed. São Paulo: Ática, 2006. 302.2244 B648t ------------------2

GNERRE, Maurizio. Linguagem, escrita e poder. 5. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2009. 81'35 G571l-----------------2

GUIMARÃES, Thelma de Carvalho. Comunicação e linguagem. Pearson (BV).
MICHAELIS. Dicionário Prático - Língua Portuguesa. São Paulo: Melhoramentos, 2010.

R 811.134.3(038)

M621d -------------------2

Matemática aplicada a engenharia
Ementa

Aplicação de Relações. Estudo de Funções: Função do 1º Grau, Função do 2º Grau, Função Modular,
Função Exponencial, Função Logarítmica, Funções Trigonométricas. Álgebra na Engenharia. Utilização
na Engenharia.
Bibliografia básica

FÁVARO, Silvio; KMETEUK FILHO, Osmir. Noções de lógica e matemática básica. Rio de Janeiro: Ciência
Moderna, 2005. 510.6 F272n----------------18
MEDEIROS, Valéria Zuma (Coord.), et al. Pré-Cálculo. 3 ed ver e atual. São Paulo: Cengage Learning,
2013. 517 P922------------------------12
POMPEO, José Nicolau. Fundamentos de matemática elementar 9: geometria plana. 9 ed. São Paulo:
Atual, 2013. 510.2 D662f -------------------12
Bibliografia complementar

BONAFINI, Fernanda Cesar. Matemática. Pearson (BV).
DANTE, Luiz Roberto. Matemática, Contexto e Aplicações. 3 ed. São Paulo: Ática, 2012. 51 D192m ------------------2

DEMANA, Franklin D. ... [et al.]. PréCálculo. (BV).
SASSO, Loreno José Dal. Matemática Lições Incompreendidas. Educs (BV).
SILVA, Sebastião Medeiros da; SILVA, Elio Medeiros. Matemática básica para cursos superiores. São
Paulo: Atlas, 2002. 510.2 S586m------------------2
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Projeto Integrador orientado I
Ementa

Elemento integrador das disciplinas ofertadas no primeiro semestre do ano letivo estruturado,
juntamente com práticas de mercado, visando a partir de atividades interdisciplinares ilustrar aos
alunos a aplicabilidade dos conceitos adquiridos.
Bibliografia básica

Será apresentada pelo professor a partir da atividade estipulada.
Bibliografia complementar

Será apresentada pelo professor a partir da atividade estipulada.
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2º Semestre

Cálculo diferencial e integral I
Ementa

Estudo das funções de uma variável real. Princípio de indução finita. A criação e análise de modelos
matemáticos como ferramenta de apoio à decisão. Noções de limite e continuidade de funções. Estudo
de limites; cálculos envolvendo limites. A declividade da reta tangente a uma curva num ponto. A
derivada de uma função. Aplicações das derivadas e diferenciais.
Bibliografia básica

HOFFMANN, Laurence D.. Cálculo: um curso moderno e suas aplicações. 10 ed. São Paulo - SP: LTC,
2014. 517 H699c---------------------12
STEWART, James. Cálculo: Volume 1 , tradução da 7 ª edição norte-americana. 7 ed. trad. v.1. São Paulo
- SP: Cengage Learning, 2014 517 S851c ------12
LARSON, R.; EDWARDS, B. H. Cálculo v.1. 8.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006 517 L334c------------------2
THOMAS, G. B. Cálculo v.1. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2012. v.1 517.5 T454c -----------------------24.

Bibliografia complementar

HUGHES-HALLET, D.; GLEASON, A. M.; MCCALLUM, W. G., et al. Cálculo de uma variável. 3.ed. Rio de
Janeiro: LTC, 2013. 517.2/.3 H936c-----------------4
SIMMONS, George F.. Cálculo com Geometria Analítica. São Paulo: Pearson Makron Books, 1987.
517:514.12 S592c--------------------2

MUNEM, Mustafá A.; FOULIS, David J.. Cálculo. Rio de Janeiro: LTC, 2013. 517.57 M963c ----------------------2
FLEMMING, Diva Marília; GONÇALVES, Mírian Buss. Cálculo A: funções, limite, derivação e integração.
6. ed., rev. e ampl São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006. 517 F599c-----------------2
ANTON, Howard. Cálculo, volume 1. 8.ed. v.1 Rio de Janeiro: LTC, 2009. 51- 3 A635c -----------------2
Expressão gráfica e desenho aplicado a engenharia civil
Ementa

Expressão de ideias através da comunicação visual. Normas gerais do Desenho Técnico (ABNT).
Conceituação básica da compreensão das figuras no espaço e sua representação através do processo
das projeções ortogonais, perspectivas, cortes e fluxogramas industriais (projetos de fluxogramas
industriais). Representação gráfica dos elementos construtivos aplicados nos projetos de Engenharia.
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Bibliografia básica

NIEZEL, Ernst. Desenho Técnico para Construção Civil. São Paulo: Epu. (grupo GEN). 2014. 72.02 N397d------------------12

KUBBA, Sam A. A. Desenho técnico para construção – série Tekne. Bookman, 2014. 72.02 K95d--------------------12

MICELI, Maria Tereza; FERREIRA, Patrícia. Desenho Técnico básico. 4 ed. Rio de Janeiro: imperial, 2010.
744 M619d------------------------12

Bibliografia complementar

RIBEIRO, C. P. B. do V.; PAPAZOGLOU, R. S.. Desenho Técnico para Engenharias. 1.ed. Editora Juruá,
2013. 624.04 B928d---------------------12
SIMMONS, D. E. M. C. H.. Desenho Técnico: problemas e soluções gerais de desenho. Editora Hemus,
2004. 744 S592d ---------12
NBR 13142. Desenho técnico - Dobramento de cópia. Rio de Janeiro: ABNT, 1999. 744 A849d------------2
NBR 8196. Desenho técnico - Emprego de escalas. Rio de Janeiro: ABNT, 1999. 744 A849de------------2
NBR 8403. Aplicação de linhas em desenhos – tipos de linhas – larguras das linhas. Rio de Janeiro:
ABNT, 1984. 744 A849a-------------2
NBR 8402. Execução de caráter para escrita em desenho técnico. Rio de Janeiro: ABNT, 1994. 744 A849e------------2

NBR 10067. Princípios gerais de representação em desenho técnico. Rio de janeiro: ABNT, 1995.

744

A849pr --------------2

NBR 10126. Cotagem em desenho técnico. Rio de Janeiro: ABNT, 1987.
NBR 10582. Apresentação da folha para desenho técnico. Rio de Janeiro: ABNT, 1988. 744 A849ap------------1

NBR 10068. Folha de desenho – Leiaute e dimensões. Rio de Janeiro, 1987. 744 A849f ------------2
MONTENEGRO, G. Desenho Arquitetônico. 4 ed. São Paulo: Edgar Blücher, 2001. 72.012 M772d----------------------11

NEUFERT, E. Arte de projetar em Arquitetura. 18 ed. São Paulo: Gustavo Gili, 2013. 72 (035) N482a---------------------14

Física geral e experimental II
Ementa

Leis de Newton/ Força Resultante; Diagrama do corpo livre / Equilíbrio do ponto; Plano Inclinado; Força
de Atrito; Trabalho de uma Força; Potência / Energia; Resultante Centrípeta; Sistemas conservativos /
Sistemas Dissipativos; Conservação da quantidade de movimento; Colisões.
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Bibliografia básica

TIPLER, P. A.; MOSCA, G. Física para Cientistas e Engenheiros: Mecânica, Oscilações e Ondas,
Termodinâmica. Vol. 1, 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013 53 T595f -----------------12.
YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, Roger A.; VIEIRA, Daniel (Trad.). Física I, Sears e Zemansky: mecânica.
14. ed. . São Paulo: Pearson Educação do Brasil, 2016. 536 Y72f --------10
BORGNAKKE, Claus; PEIXOTO, Roberto de Aguiar. Fundamentos de termodinâmica. São Paulo - SP:
Blucher, 2013. 536 B726f ---------10
YOUNG, Hugh D.; MARTINS, Cláudia Santana; FREEDMAN. Física II: termodinâmica e ondas. 12.ed. .
São Paulo: Addison Wesley, 2008. 536 Y72f -----4
Bibliografia complementar

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de Física - Mecânica. Vol. 1, 9. ed. Rio de Janeiro:
LTC, 2013. 53 H188f -----------------2
YOUNG, Hugh D. SEARS and Zemansky´s physics. Física II. 12.ed. Addison Wesley , 2008 536 Y72f ------4
SERWAY, Raymond A.. Princípios de física. 3.ed. São Paulo: Cengage Learning, 2012. 53 S481f --------------2
KELLER, F. J.; GETTYS, W. E.; SKOVE, M. J. Física., São Paulo: Makron Books, 1997. v. 2. 53 K29f -----------2
YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, Roger A. Física II: termodinâmica e ondas . 12. ed. São Paulo: Addison
Wesley, 2008. 536 Y72f ------------------4
Geometria descritiva
Ementa

Conceitos fundamentais; definições - nomenclatura ; estudo do ponto e suas projeções; estudo da
reta; estudo do plano ; segmentos e figuras planas; retas de planos não definidas por seus traços.
poliedros; noções de perspectiva; projeções cotadas.
Bibliografia básica

LACOURT, H. Noções e fundamentos de geometria descritiva.1.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2014.

514.18

L145n-----------------12

MONTENEGRO, Gildo A. Geometria Descritiva. vol. 1. Editora Edgard Blucher, 1991. 514.18 M772g----------------11

PRÍNCIPE JR, Alfredo dos Reis. Noções de geometria descritiva. vol. 1. São Paulo: Nobel, 1983.

514.18

P954n-------------------12

Bibliografia complementar

BOLDRINI, José Luiz. Álgebra Linear. São Paulo: Harper & Roow do Brasil. 3.ed.1980. 512.5 A394 ----------------12
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STEINBRUCH, Alfredo; WINTERLE, Paulo. Geometria analítica. São Paulo: Pearson Makron Books, 1987.
514.12 S819g----------------10

DE MAIO, Waldemar. Geometrias - Geometria Diferencial - Fundamentos de Matemática. Rio de
Janeiro: LTC, 2007. Geometria Diferencial--------------12
GIBILISCO, Stan. Geometria sem mistério. 2 ed. Editora Alta Books, 2013. 514 G446g---------------2
TENENBLAT, Keti. Introdução á Geometria Diferencial. 2 ed. Edgard Blucher, 2008. 514.7 T292i ----------------2

Probabilidade e estatística
Ementa

Conceitos básicos; Estudo de frequências, Resumo de dados em tabelas e gráficos; Medidas de
tendência central; Medidas de dispersão; Probabilidade; Variáveis aleatórias; Distribuições de
probabilidade; Uso do Excel na Estatística.
Bibliografia básica

MONTGOMERY, Douglas C; RUNGER, George C. Estatística aplicada e probabilidade para engenheiros.
5.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013. 519.5:621 M787e -------------12
TRIOLA, Mário F. Introdução à estatística. 11.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013. 519.2 T834i -----------------22
COSTA NETO, Pedro Luiz de Oliveira. Estatística. 3. ed. São Paulo: BUCHER, 2002 519.2 C837e -----22
Bibliografia complementar

LARSON, R.; FARBER, B. Estatística aplicada. 4.ed. São Paulo: Prentice Hall, 2010. 519.2 L318e ------------2
SALVETTI, Dirceu Douglas; BARBOSA, Lisbete Madsen. Algoritmos. São Paulo: Makron Books, 2004.
004.421 S183a--------------2

OLIVEIRA, Francisco Estevam Martins de. Estatística e probabilidade. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2010. 519.2
O48e -------------2

MORETTIN, Luiz Gonzaga. Estatística básica: volume 1 : probabilidade. 7. ed. Sao Paulo: Makron Books,
2010. 519.2 M844e ----------------2
Projeto Integrador orientado II
Ementa

Elemento integrador das disciplinas ofertadas no segundo semestre do ano letivo estruturado a partir
de atividades interdisciplinares em conformidade com a especificidade da Engenharia Civil.
Bibliografia básica

Será apresentada pelo professor a partir da atividade estipulada.
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Bibliografia complementar

Será apresentada pelo professor a partir da atividade estipulada.
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3º Semestre

Cálculo diferencial e integral II
Ementa

Derivação de função definida na forma implícita; derivadas de funções dadas na forma paramétrica;
Funções de múltiplas variáveis; aplicações de derivadas parciais; a regra de cadeia.
Bibliografia básica

BARBONI, A.; PAULETTE, W. Fundamentos de matemática – cálculo e análise – cálculo diferencial e
integral e uma variável. Rio de janeiro: Editora LTC (Grupo GEN), 2013. 517 B238c--------------12
BESSIERE, Gustavo. Cálculo Diferencial e Integral. 14 ed. Editora Hemus, 2014.

517.2/.3 B559c-----------------

--12

GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um curso de cálculo.v.2. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013. 515 G1364u-------------12

Bibliografia complementar

DEMANA, Franklin D. ... [et al.]. PréCálculo. Pearson (BV).
FINNEY, Ross L.; Weir, Maurice D.; Giordano, Frank R.. Cálculo. George B Thomas. Vol 2. 10 ed. Pearson
(BV).
FLEMMING, Diva Marília; GONÇALVES, Mirian Buss. Cálculo A: funções, limites, derivações e
integração. 6 ed. São Paulo: Pearson Education, 2006. 517 F599c ----------------2
MAURICE D. Weir e Joel Hass (George B. Thomas). Cálculo. vol 1. 12 ed. Pearson (BV).
THOMAS, George B.; WEIR, Maurice D.; HASS, Joel. Cálculo. Vol 2. 12 ed. Pearson (BV).
WEIR, Maurice D.; HASS, Joel; GIORDANO, Frank R. Cálculo. George B Thomas. Vol 2. 11 ed. Pearson
(BV).
Cálculo numérico
Ementa

Estudo dos elementos do cálculo matricial; solução numérica de um sistema linear; cálculo de uma
matriz inversa; sistemas lineares; resolução de equações algébricas e transcendentais. Análise de
localização gráfica das raízes de funções algébricas; determinação de raízes de uma equação pelo
método de Newton-Raphson.
Bibliografia básica

SPERANDIO, Decio; MENDES, João Teixeira; SILVA, Luiz Henry E. W. L. Cálculo numérico: características
matemáticas e computacionais.1.ed. São Paulo: Pearson, 2003. 519.6 S749c--------------12
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THOMAS, George B. Cálculo. vol 1. 12 ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2012. 517.5 T454c-----------------24

MANZANO, José Augusto N.G.; MANZANO, André Luiz N. G. Estudo dirigido de microsoft Excel 2013
avançado. 1.ed. São Paulo: Érica, 2013. 284 p. ((Coleção PD série estudo dirigido)). 004.42 M296e-----------------11

Bibliografia complementar

FRANCO, Neide Maria Bertoldi. Cálculo Numérico. Pearson (BV).
GONÇALVES, Mirian Buss; Flemming, Diva Marília. Cálculo B - funções de várias variáveis integrais
múltiplas integrais curvilíneas e de superfície. 2 ed. Pearson (BV).
MUNEM, Mustafá A.; FOULIS, David J. Cálculo. Rio de Janeiro: LTC, 2013. 517.57 M963c----------------2
NAGLE, R. Kent; SAFF, Edwar B. Equações Diferenciais. 8 ed. Pearson (BV).
RUGGIERO, M. A. G. Cálculo numérico: aspectos teóricos e computacionais. 2. ed. São Paulo: Makron
Books, 1997. 519.6 R931c----------------12
Física geral e experimental III
Ementa

Carga Elétrica, Eletrização, Lei de Coulomb, Campo Elétrico (linhas de força), Potencial Elétrico,
Corrente Elétrica, Densidade de Corrente, Circuito Simples, Resistência Elétrica, Lei de Ohm,
Resistividade, Associação de Resistores, Voltímetro e Amperímetro, Reostatos e Fusíveis, Efeito Joule,
Energia e Potência Elétrica, Regras de Kirchhoff, Ímã / Bússola, Linhas de Indução, Campo Magnético,
Força Magnética, Transformador, Lei de Faraday (fluxo magnético), Lei de Lenz. Eletromagnetismo.
Ondas Eletromagnéticas.
Bibliografia básica

TIPLER, P. A.; MOSCA, G. Física para Cientistas e Engenheiros: Eletricidade e Magnetismo, Ótica. Rio de
Janeiro: LTC, 2013. v.2 53 T595f -------12
WALKER, J.; HALLIDAY, D.; resnick, r. Fundamentos de Física. v.3; 9. ed., São Paulo: LTC. 2013. 53 H188f
-------------10

SEARS & ZEMANSKI. Física.v.3. 12 ed. Pearson. São Paulo, 2009. 536 Y68f-------------10
Bibliografia complementar

HALLIDAY, D.; KRANE, K. S.. Fundamentos da física. v.3 - eletromagnetismo. Tradução de Ronaldo
Sérgio de Biasi. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013. 53 H188f -------------10
KELLER, F. J.; GETTYS, W. E.; SKOVE, M. J. Física. Vol. 2. São Paulo: Makron Books, 1997. 53 K29f -----------2

YOUNG, Hugh D. SEARS & ZEMANSKI. Física.v.1. 12 ed. São Paulo: Addison Wesley , 2008 531 Y68f .---------------------------2
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JEWETT, John; serway, r.. Física para cientista e engenheiros – eletricidade e magnetismo.8.ed. v 3.
2011. 537 S481f --------------------12
YOUNG, Hugh D. SEARS and Zemansky´s physics. Física III. 12.ed. Addison Wesley , 2009. 536 Y68f -------------10

Geometria Analítica, Álgebra Linear e Cálculo Vetorial
Ementa

Geometria Analítica: estudo da reta e do plano; distâncias envolvendo ponto, reta e plano; ponto
médio; sistemas de coordenadas; cônicas e quádricas na engenharia civil.
Álgebra Linear e Cálculo Vetorial: Matrizes; operações com matrizes; sistemas lineares; Conceito de
vetor; operações com vetores; espaços vetoriais sobre o corpo dos reais; combinação linear;
dependência e independência linear; bases de espaços vetoriais; bases ortogonais e ortonormais;
mudança de base; transformações lineares; matriz de uma transformação linear.
Bibliografia básica

CAMARGO, Ivan; BOULOS, Paulo; Geometria Analítica um tratamento vetorial. 3 ed., São Paulo:
Pearson Prentice Hall, 2005. 514.12 C172g ---------------12
WINTERLE, Paulo; Vetores e Geometria Analítica. São Paulo: Makron Books, 2000. 514.12 W784v ---------------12

CAMARGO, Ivan de; BOULOS, Paulo. Geometria analitica: um tratamento vetorial. 3. ed. São Paulo:
Pearson Prentice Hall, 2005 514.12 C172g -----------12
Bibliografia complementar

HOWARD, Anton. Álgebra Linear com Aplicações. 10. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012. 512 A634a-----------------2

HOWARD, Anton; DOERING, Claus Ivo. Álgebra linear com aplicações. 10. ed. Porto Alegre: Bookman,
2012 . 512 A634a -------2
POOLE, David. Álgebra Linear. 1 ed. São Paulo: Cengage Learning, 2012 512 P821a -----------------2
MELLO, Dorival A. de.. Vetores e Iniciação a Geometria Analítica. São Paulo: Editora Livraria da física,
2011. 514.12 M527v --------------2
WINTERLE, Paulo; Vetores e Geometria Analítica. São Paulo: Makron Books, 2000. 514.12 W784v ---------------12
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Química geral e experimental
Ementa

Estudo da Matéria; Leis Ponderais; Átomos e Elementos; Distribuição Eletrônica; Tabela periódica;
Ligações Químicas e Forças Intermoleculares; Funções Inorgânicas; Reações Químicas, Balanceamento
e Cálculos Estequiométricos.
Bibliografia básica

ARKINS, Peter. Princípios de química: questionando a vida moderna e o meio ambiente. 5. ed. Porto
Alegre : Bookman , 2012. 54:502 A721p----------12
LEE, J. de. Química Orgânica não tão concisa. 5. ed. São Paulo: BUCHER, 1999. 547 L477q------------------12
RUSSELL, John Blair. Química Geral. 2 ed. v 1. São Paulo: Person Mark Book, 2008. 54 R964q ----------------12
Bibliografia complementar

BROWN, Theodore L... [et al.]. Química a ciência central. 9 ed. Pearson (BV).
BRUICE, Paula Yurkanis. Química Orgânica. Vol 1. 4 ed. Pearson (BV).
BRUICE, Paula Yurkanis. Química Orgânica. Vol 2. 4 ed. Pearson (BV).
KOTZ, John C. Química Geral e Reações Químicas. 2. ed. vol I. São Paulo: Cengage Learning, 2013. 54
K87q --------------2

MAIA, Daltamir Justino; Bianchi, J. C. de A.. Química geral. Pearson (BV).
MERCÊ, Ana Lucia Ramalho. Iniciação Química Analítica Quantitativa não Instrumental. IBPEX (BV).
Projeto Integrador orientado III
Ementa

Elemento integrador das disciplinas ofertadas no terceiro semestre do ano letivo estruturado a partir
de atividades interdisciplinares em conformidade com a especificidade da Engenharia Civil.
Bibliografia básica

Será apresentada pelo professor a partir da atividade estipulada.
Bibliografia complementar

Será apresentada pelo professor a partir da atividade estipulada.
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4º Semestre

Cálculo diferencial e integral III
Ementa

Fórmulas fundamentais de integração. Integral indefinida. Métodos de integração. Integral definida aplicações da integral definida. Integrais múltiplas; Integrais triplas em coordenadas cilíndricas e
esféricas; Cálculo vetorial; Teorema de Green; Teorema da divergência de Gauss; Teorema de Stokes.
Bibliografia básica

ANTON, Howard - Cálculo. vol 2, 8 ed. Porto Alegre: Editora Bookman, 2007. 51-3 A634c----------------12
HOFFMANN, Laurence D. Cálculo: um curso moderno e suas aplicações. 10 ed. São Paulo - SP: LTC,
2014. 517 H699c------------------12
THOMAS, George B. Cálculo. vol 1. 12 ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2012. 517.5 T454c----------------24

Bibliografia complementar

BARBONI, Ayrton; PAULETTE, Walter. Cálculo e Análise - Cálculo Diferencial e Integral a uma Variável.
Editora LTC (Grupo GEN), 2013. 517 B238c -------------12
BOULOS, Paulo. Introdução ao Cálculo - Cálculo Diferencial. vol 1. Editora Edgard Blucher, 1983. 517.2
B763i------------2

CASTILHO, Flavio Freitas. Cálculo para Cursos de Engenharia-uma Abordagem Computacional - vol. 1.
Editora Ciencia Moderna, 2011. 510.57 C352c ------------2
HUGLES, Hallett Deborah. Cálculo de uma variável. 3 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013. 517.2/.3 H936c----------------4

THOMAS, George B. Cálculo. vol 2. 12 ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2012. 517 C141 -----------------2

Eletrotécnica geral
Ementa

Análise de circuitos elétricos em CC: Leis de Kirchoff; análise modal; circuitos elétricos em CA:
ressonância; filtros passivos; potência em CA; correção de fator de potência; transformadores;
instalações elétricas; sistemas trifásicos; motores elétricos.
Bibliografia básica

GUSSOW, MILTON. Eletricidade Básica. 2 ed. Porto Alegre: Bookman, 2009. 621.3 G982e----------------12
PETRUZELLA, Frank D. Eletrotécnica I. Porto Alegre: AMGH, 2014. 621 P498e--------12
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SAY, M. G. Eletricidade geral: eletrotécnica. Hemus, 2004. 537 S274e--------------12
Bibliografia complementar

ALEXANDER, Charles k.. Fundamentos de circuitos elétricos. 5.ed. Porto Alegre: AMGH, 2013.

621.37

A375f ---------------10

BOYLESTAD, Robert. Introdução a Análise de Circuitos. 10 ed. Pearson (BV).
EDMINISTER, JOSEPH A.. Circuitos Elétricos. Rio de Janeiro: McGraw-Hill do Brasil, 2014. 621.37 N153c-------------10

GRIFFITHS, David J.. Eletrodinâmica. 3 ed. Pearson (BV).
GUSSOW, Milton. Eletricidade Básica. 2.ed. Porto Alegre: Bookman, 2009. 621.3 G982e----------------12
ROBERT L. Boylestad. Introdução a Análise de Circuitos. Pearson (BV).
Estática e mecânica dos sólidos
Ementa

Estudo das grandezas vetoriais; equilíbrio de corpos extensos; momento de uma força: teorema de
Varignon; centro de massa. Fundamentação de equilíbrio de esforços. Estática dos pontos materiais.
Estática dos corpos rígidos. Características geométricas dos corpos.
Bibliografia básica

HIBBELER, R. C. Estática: mecânica para engenharia. 12 ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil,
2011. 621:531.2 H624e--------------12
MERIAM, J. L. KRAIGE, L.G. Mecânica para engenharia: estática, vol 1. Rio de Janeiro: LTC, 2013.

621

M561m----------------12

WICKERT, Jhonathan. Introdução à Engenharia Mecânica. São Paulo: Cengage Learnig, 2011. 621 W636i----------------12

Bibliografia complementar

FRANÇA, Luis Novaes Ferreira; MATSUMURA, Amadeu Zenjiro. Mecânica geral. 3. ed. São Paulo - SP:
Blucher, 2011. 531 F814m-------2
HIBBELER, R. C. Estática mecânica para engenharia. 10 ed. Pearson (BV).
HIBBELER, R. C.. Estática mecânica para engenharia. 12 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.
621:531.2 H624e--------------12

MERIAM, J. L.. Mecânica para engenharia: estática, v.1 Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2013. 621 M561m---------------12

SHAMES, Irving Herman. Estática mecânica para engenharia. Vol 1. 4 ed. Pearson (BV).
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Fenômenos de transporte
Ementa

Estudo das propriedades dos fluidos; teorema de Stevin; lei de Pascal; equação manométrica; número
de Reynolds. Aplicação da equação da continuidade; balanço em massa e de energia; condução de
calor.
Bibliografia básica

BRUNETTI, FRANCO, mecânica dos fluidos. 2.ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall. 2008. 532 B895m --------------12

MUNSON, B.. Fundamentos de mecânica dos fluidos. 4.ed. São Paulo: Edgard blücher, 2004. 532 M969f -----------------20

ROMA, W. N. L. fenômenos de transporte para engenharia. 2.ed. São Carlos: Rima, 2006. 532 R756f ------------12

Bibliografia complementar

BRUNETTI, Franco. Mecânica dos Fluidos. 2 ed rev. Pearson (BV).
FOX, Robert W. Introdução à Mecânica dos Fluidos. 8 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2014. 531.3 F791i ------------2

GRIFFITHS, David J. Mecânica Quântica. 2 ed. Pearson (BV).
HIBBELER, R. C.. Dinâmica mecânica para engenharia. 12 ed. Pearson (BV).
SHAMES, Irving Herman. Dinâmica mecânica para engenharia. vol 2. 4 ed. Pearson (BV).
Homem e sociedade
Ementa

Fundamentação da Sociologia como Ciência. Estudo das principais correntes do pensamento
sociológico. Reflexões sobre conceitos sociológicos básicos: cultura e sociedade, controle, processos,
mudança social, ideologia e senso comum. Definição de Antropologia. Análise da construção de
identidade sócio-cultural. Exame de questões sobre ética, responsabilidade social, direitos humanos,
meio ambiente e das relações étnico-raciais.
Bibliografia básica

COSTA, C. Sociologia: Introdução à ciência da sociedade. 4 ed. São Paulo: Moderna, 2010. 316 C838s---------12

LAKATOS, Eva Maria. Sociologia Geral. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2014. 316 L192s--------------12
MAUSS, M. Ensaios de Sociologia. 2 ed. São Paulo: Perspectiva, 2013. 316.42 M447e------------12
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Bibliografia complementar

ADORNO, Theodor W.. Introdução à sociologia (1968). São Paulo: UNESP, 2007. 316 A241i ----------2
ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. 6 ed. São Paulo: Martin Claret, 2013. 17 A716e-------------2
DAYSI, Lange Albeche. Universidade e sociedade. (BV).
KIELING, Francisco dos Santos [et al.]. Ciências sociais nas organizações. (BV)
MARTINS, C. B. O que é Sociologia. 6.ed. São Paulo: Brasiliense. (Primeiros passos) 2006 316 M379q ----12

Projeto Integrador orientado IV
Ementa

Elemento integrador das disciplinas ofertadas no quarto semestre do ano letivo estruturado a partir
de atividades interdisciplinares em conformidade com a especificidade da Engenharia Civil.
Bibliografia básica

Será apresentada pelo professor a partir da atividade estipulada.
Bibliografia complementar

Será apresentada pelo professor a partir da atividade estipulada.
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5º Semestre

Arquitetura, urbanismo e legislação sobre construções
Ementa

Apresentação de síntese da evolução da arquitetura e do urbanismo. Análise do papel do engenheiro
e os projetos de edificações. Estudo da influência das formas arquitetônicas, regras básicas para a
aprovação de plantas de acordo com legislação sobre as construções e o zoneamento urbano.
Bibliografia básica

CHING, Francis D. K. Arquitetura, Espaço e Ordem. 3 ed. Bookman, 2013. 72.01 C539a-----------10
FRAMPTON, Kenneth; História crítica da arquitetura moderna. Tradução de Jefferson Luiz Camargo.
São Paulo: Martins Fontes, 2003, 470 p. 72.03(091) F813h -----12
NEUFERT, E. Arte de Projetar em arquitetura. 18 ed. São Paulo: Gustavo Gili do Brasil, 2013.

72 (035)

N482a------------14

Bibliografia complementar

ALMEIDA, Washington Carlos de. Direito de Propriedade limites ambientais no código civil. Manole
(BV).
AUGUSTIN, Sérgio; STEINMETZ, Wilson. Direito Constitucional do Ambiente. Educs (BV).
AZEREDO, Hélio Alves. O edifício e seu acabamento - Prática de construção civil. São Paulo: Edgard
Blücher, 1995. 180pg. 69.035.4 A993e ----2
CARLOS, Ana Fani Alessandri; CARRERAS VERDAGUER, Carles (orgs.) Urbanização e Mundialização
estudos sobre a metrópole. Contexto (BV).
DUARTE, Fábio. Planejamento Urbano. IBPEX (BV).
MASCARÓ, Juan Luis. O custo das decisões arquitetômicas. 5. ed. Porto Alegre: Masquatro Editora,
2014. 69.003.12 M395c---------2
SERPA, Angelo. O Espaço Público na Cidade Contemporânea. Contexto (BV).
Hidráulica I
Ementa

Fundamentação dos princípios gerais da hidráulica, orifícios bocais e vertedores. Detalhamento sobre
perda de carga, estudo de orifícios, tipos de escoamentos uniformes e variados.
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Bibliografia básica

AZEVEDO NETTO, J. M. Manual de Hidráulica. 9.ed. São Paulo: Edgar Blücher, 2015. 626 A994m -----------10

GRIBBIN, John E. Introdução à Hidráulica, Hidráulica e Gestão de Águas Pluviais. Tradução da 3 ed.
norte-americana. Cengage Learning. 628.2 G846i------10
PORTO, Rodrigo de Melo. Hidráulica Básica. Ed. Departamento de Hidráulica da Escola de Engenharia
de São Carlos /USP. EPUSP, 1998.
Bibliografia complementar

AKAN, A. Osman; HOUGHTALEN, Robert J. Engenharia Hidráulica. 4 ed. Pearson Education – Br. 2012.
626 H838e -----2

CIRILO, J.A., BAPTISTA, M. B., COELHO, M. M. L. P. Hidráulica Aplicada. 2.ed. Porto Alegre: ABRH, 2014.
V.8 626 H632-----2
FIALHO, A. Bustamente. Automação Hidráulica – PROJETOS, Dimensionamento e Análise de Circuitos.
Erica, 2011. 621.2 F438a---------2
GARCEZ, Lucas Nogueira. Elementos de Engenharia Hidráulica e Sanitária. São Paulo: Edgar Blücher,
2004. 626/628 G215e---------2
HOUGHTALEN, Robert J., AKAN, Osman A. Engenharia Hidráulica. 4 ed. Pearson (BV).
Mecânica dos Sólidos I
Ementa

Estudo de vínculos; cálculo de treliças; equilíbrio do ponto; Ritter e Cremona; Esforços internos
solicitantes; Pórticos Isostáticos; Tensão Normal, Tensão de cisalhamento; características geométricas
de figuras planas.
Bibliografia básica

GERE, JAMES M. Mecânica dos Materiais. 2.ed. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2014. 621 C886m-----------10

HIBBELER, Russell Charles. Resistência dos Materiais. 7 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010. 621 H624r---------------10

NASH, WILLIAM A. Resistência dos Materiais. 5.ed. Porto Alegre : Bookman, 2014. 620.17 N253r-----------12

Bibliografia complementar

ALVES, AVELINO FILHO. Elementos Finitos.1.ed. São Paulo: Érica, 2012. 624.042 A474e-----------------------2
CRAIG JR, ROY R. Mecânica dos Materiais. 2.ed. São Paulo: Livros Técnicos e Científicos, 2014.

621

C743m--------------4

KOMATSU, José Sergio. Mecânica dos Sólidos. São Paulo: Edufscar, 2006. ESGOTADO
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MELCONIAN, SARKIS Mecânica Técnica e Resistência dos Materiais.19.ed. São Paulo: Érica, 2012. 620.17
M518m-------------10

POPOV, Igor. Introdução à Mecânica dos Sólidos. São Paulo: Edgard Blucher, 2013. 620.17 P829i--------------14

Mecânica dos Solos, das Rochas e Elementos de Geologia
Ementa

Caracterização dos elementos de mecânica das rochas. Origem, formação e pedologia dos solos.
Composição química e mineralógica dos solos. Análise das Propriedades das partículas sólidas do solo.
Índices físicos. Análise granulométrica dos solos. Fundamentação da estrutura dos solos. Plasticidade
e consistência dos solos. Compactação dos solos.
Bibliografia básica

KINGSLEY, Rebeca. Rochas e Minerais – Guia Prático. São Paulo: Nobel, 1998.
KNAPPETT, J. A.; KURBAN, Amir Elias Abdalla (trad.); CRAIG, R. F. Craig mecânica dos solos 8.ed. Rio de
Janeiro, RJ : LTC , 2015 624.131 K67c-----10
PINTO, C.S. Curso Básico de Mecânica dos Solos em 16 lições. São Paulo: Oficina de Textos, 2000. v.1.
SCHUMANN, Walter. Guia dos minerias. Barueri: Disal Editora, 2008. 54 S392g -----12
Bibliografia complementar

CAPUTO, H. P. Mecânica dos Solos e suas Aplicações. Exercícios e problemas resolvidos.7.ed. Rio de
Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2015.. v.3 624.131 C255m---------2
CAPUTO, H. P. Mecânica dos Solos e suas Aplicações: Fundamentos. 7. Ed. Rio de Janeiro: Livros
Técnicos e Científicos, 2015. v.1 624.131 C255m--------2
CAPUTO, H. P. Mecânica dos Solos e suas Aplicações: Mecânica das Rochas, Fundações.7.ed. Obras de
Terra. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2015. v.2 624.131 C255m ---------2
MACIEL FILHO, C. L. Introdução à geologia de engenharia. 5.ed. Santa Maria UFSM 2014. 624.131.1 M152i--------2

MASSAD, Faiçal. Obras de terra - Curso básico de geotecnia. 2.ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2010.
624.131 M419c---------2

SANTOS, Silvio dos. Aspectos da Navegação Interior. Florianópolis. LabTrans/UFSC, 2014. Disponível em:
http://www.dtt.ufpr.br/Sistemas/Arquivos/Livro_Aspectosnavegacaointerior.pdf
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Topografia
Ementa

Conceituação de Topografia. Levantamentos. Estudo do Norte Magnético e Norte Verdadeiro. Erros.
Levantamento e cálculo de poligonal. Aplicação de cálculo de área. Estudo das curvas horizontais.
Estudo de altimetria. nivelamento geométrico. Caracterização de curvas de nível. Levantamento
planialtimétrico. Taqueometria. Desenho topográfico.
Bibliografia básica

BORGES, A. C. Exercícios de Topografia. 3 ed. São Paulo: Edgard Blücher, 1975. 528.425 B732e-----------12
BORGES, A. C. Topografia Aplicada a Eng. Civil. 2.ed.São Paulo: Edgard Blücher, 2013.v.2

528.425 B732t -

------12

TULLER, Marcelo; SARAIVA, Sérgio. Fundamentos de Topografia. Bookman, 2014. 528.425 T917f --------12

Bibliografia complementar

BORGES, Alberto de Campos. Exercícios de Topografia. 3 ed. Edgard Blucher, 2013. 528.425 B732e----------12

BORGES, Alberto de Campos. Topografia – aplicada a Engenharia Civil. vol 2. 2 ed. Edgard Blucher,
2013. 2 528.425 B732t -------12
CASACA, João M. Topografia Geral. 4. ed. LTC (Grupo GEN).2007. 528.425 C334t -----------12
TULLER, Marcelo; SARAIVA, Sérgio. Fundamentos de topografia. Porto Alegre: Bookman, 2014. 528.425
T917f -----12

MCCORMICK. Topografia. 6 ed. São Paulo: LTC, 2016. 528.425 M131t -----2
Projeto Integrador orientado V
Ementa

Elemento integrador das disciplinas ofertadas no quinto semestre do ano letivo estruturado a partir
de atividades interdisciplinares em conformidade com a especificidade da Engenharia Civil.
Bibliografia básica

Será apresentada pelo professor a partir da atividade estipulada.
Bibliografia complementar

Será apresentada pelo professor a partir da atividade estipulada.
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6º Semestre

Engenharia econômica
Ementa

Conceitos básicos de economia, de mercado e suas forças nos domínios micro e macroeconômico.
Principais variáveis econômicas e sua vinculação com a política econômica. Visão geral dos
fundamentos de economia importantes para a compreensão da conjuntura econômica nacional.
Introdução a Finanças: Método de Amortização; Método de Decisão; Variável tempo (juros simples e
compostos); Métodos de amortização; Equivalência de métodos; Taxa Interna de Retorno; Riscos.
Bibliografia básica

MANKIW, N. G. Introdução à Economia.6.ed. São Paulo: Cengage Learning, 2013. 330 M266i----------12
PINHO, Diva. B.; VASCONCELLOS, Marco A. (Orgs.). Manual de Economia. 6 ed. São Paulo: Saraiva,
2011. 330(035) M294------------12
VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval de. Economia: micro e macro. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2011.
330.101.54(07) V331e--------12

Bibliografia complementar

MANKIW, N. G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2014. 330.101.541 M266m------------12
GIMENES, Cristiano Marchi, Matemática Financeira com HP 12c e Excel. Editora: PEARSON EDUCATION
DO BRASIL. 2.ed., 2009. 51-7 M425--------2
ROSSETTI, J.P. Introdução à Economia. 20 ed. São Paulo: Atlas, 2013. 330 R823i-------------2
VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval de. Fundamentos de Economia. 5. ed. São Paulo: Saraiva,
2008. 330.1 V331f ---------2
WONNACOTT, P. Economia. 2 ed. São Paulo: Makron Books, 1994. 330.1 W837e --------2
Fundações
Ementa

Estudo da Teoria da capacidade de carga, principais tipos de fundações, recalques. Análise das
vantagens e desvantagens técnicas dos diversos tipos de fundações.
Bibliografia básica

HACHICH, W. et al. Fundações: Teoria e Prática. São Paulo: PINI, 1996. 624.15 F981-------------.6
ALONSO, U. R. Fundações: Exercícios de Fundações. 2.ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2010. 624 A441e -----12
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VELLOSO, Dirceu. LOPES, Francisco. Fundações. 2.ed. volume 1 São Paulo: Oficina de Textos, 2011. 624
V441f -----16

VELLOSO, Dirceu de Alencar; LOPES, Francisco de Rezende. Fundações, volume 2: fundações
profundas. São Paulo: Oficina de textos, 2010. 624 V441f -----8
Bibliografia complementar

ABNT NBR 12069/1991 - Solo - Ensaio de penetração de cone in situ (CPT) http://professor.pucgoias.edu.br/SiteDocente/admin/arquivosUpload/16538/material/NBR%208036
%20-%20Programa%C3%A7%C3%A3o%20de%20sondagens.pdf
ABNT NBR 6122/2010 - Projeto e execução de fundações http://edificios.eng.br/NBR%2061222010.pdf
ABNT NBR 6484/2001 - Solo - Sondagens de simples reconhecimentos com SPT - Método de ensaio
http://professor.pucgoias.edu.br/SiteDocente/admin/arquivosUpload/16538/material/SPTMetodo_de_Ensaio_NBR_6484.pdf
ABNT NBR 6489/1984 - Prova de carga direta sobre terreno de fundação.
file:///C:/Users/Bibliotec%C3%A1rio/Downloads/NBR%206489.pdf
ABNT NBR 8036/1983 - Programação de sondagens de simples reconhecimento do solos para
fundações de edifícios – Procedimento
http://professor.pucgoias.edu.br/SiteDocente/admin/arquivosUpload/16538/material/NBR%208036
%20-%20Programa%C3%A7%C3%A3o%20de%20sondagens.pdf
ALONSO, Urbano Rodriguez. Previsão e Controle das Fundações. 2 ed. Edgard Blucher, 2011. 624 A454p ---2

CINTRA, José Carlos; AOKI, Nelson; ALBIEIRO, José Henrique. Tensão admissível em fundações diretas.
São Paulo: Rima, 2003.
Manual de Especificações de produtos e procedimentos da ABEF. São Paulo: Pini/ABEF, 2004.
SCHNAID, F. Ensaios de Campo e suas Aplicações na à Engenharia de Fundações.2.ed. São Paulo:
Oficina de Textos. 2012. 624.151 S393e---------2
SCHNAID, Fernando; MILITITSKY, Jarbas; CONSOLI, N. C. Patologia de Fundações. 2.ed. São Paulo:
Oficina de Textos, 2015. 624 M618p ----------2
Hidráulica II
Ementa

Estudo dos Movimentos uniformes e variados. Escoamento em condutos forçados, Cálculo dos
condutos forçados, Perdas localizadas. Vertedouros e canais. Temas diversos a respeito dos condutos
forçados, Condutos equivalentes, Redes de condutos, Hidráulica dos sistemas de recalque, Bombas,
Cavitação, Curvas características das tubulações, Curvas características das bombas centrífugas,
Associação de bombas centrífugas, Transitório hidráulico (Golpe de Ariete).
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Bibliografia básica

AZEVEDO NETTO, J. M. Manual de Hidráulica. 8 ed. São Paulo: Edgar Blücher, 2015. 626 A994m--------10
BOTELHO, M. H. C.; RIBEIRO JUNIOR, G. de A. Instalações Hidráulicas Prediais Utilizando Tubos e
Plásticos. 4 ed. Edgard Blucher, 2014. 691.1 B748i ------------12
CARVALHO JUNIOR, Roberto de. Instalações Hidráulicas e o Projeto de Arquitetura. 7. ed. Edgard
Blucher, 2016. 626 C331i----------------10
Bibliografia complementar

AZEVEDO NETTO, J. M. Manual de Hidráulica. 8. ed. São Paulo: Edgar Blücher, 1998. 628.1 A994me-------2

CIRILO, J.A., BAPTISTA, M. B., COELHO, M. M. L. P. Hidráulica Aplicada. 2.ed. Porto Alegre: ABRH, 2014.
V.8 626 H632-----2
ERBISTE, Paulo. Comportas Hudráulicas. 2 ed. Editora Interciências. ESGOTADO
GARCEZ, Lucas Nogueira. Elementos de Engenharia Hidráulica e Sanitária. 2 ed. São Paulo: Edgar
Blücher, 1976. 626/628 G215e--------2
HOUGHTALEN, Robert J., AKAN, Osman A. Engenharia Hidráulica. 4 ed. Pearson (BV).
Materiais de construção civil
Ementa

Estudo dos materiais de construção. Detalhamento do ponto de vista macroscópico. Análise de
agregados, aglomerantes. Produção de concretos e seu controle tecnológico. Análise de materiais de
construção existentes no mercado. Estudo da Normalização, potencial de utilização. Caracterização de
plásticos, madeiras e materiais cerâmicos, materiais de acabamentos, tintas e vernizes, metais ferrosos
e não ferrosos.
Bibliografia básica

BAUER, L. A. F. Materiais de construção. 5.ed. São Paulo: Livros Técnicos e Científicos, 2005. v.1 e v.2.
691 M425--------------12

BERTOLINI, Luca. Materiais de Construção – Patologia, Reabilitação, Prevenção. Oficina de Textos.
2010. 69 B546m -------------12
HIBBERLER, R. C. Resistência dos Materiais. 7 ed. Pearson Education – Br. 2010. 621 H624r --------------10
Bibliografia complementar

AMBROZEWICZ, Paulo H. Laporte Materiais de Construção. (Normas, Especificações, Aplicação e
Ensaios de Laboratório). São Paulo: Editora PINI, 2015. 691 A495m --------------2
ADDIS, Bill. Reúso de Materiais e Elementos de Construção. Oficina de Textos. 2010. 624 A222r---------2
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BARROS, Alexandre Rodrigues de; GOMES, Paulo César Correia. Métodos de Dosagem de Concreto
Autoadensável. 1º Ed. São Paulo. PINI, 2009. 624.012.4 B277m-----------2
RIBEIRO, Carmen Couto; PINTO, Joana Darc da Silva; STARLING, Tadeu. Materiais de construção civil.
4. ed. São Paulo: UFMG, 2013. 691 R484m---------4
ABNT NBR 5738/2015 - Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos de prova
file:///C:/Users/Bibliotec%C3%A1rio/Downloads/NBR_5738_-_Moldagem_e_cura_de_corpos-deprova_cilindricos_ou_prismaticos_de_concreto.pdf
ABNT NBR 5739 - Concreto - Ensaios de compressão de corpos-de-prova cilíndricos.
file:///C:/Users/Bibliotec%C3%A1rio/Downloads/NBR%205739-2007%20%20Ensaio%20de%20compressao%20cp%20cilindrico.pdf
ABNT NBR 11579 - Cimento Portland — Determinação do índice de finura por meio da
peneira...http://www.ebah.com.br/content/ABAAABUs4AH/nbr-11579-mb-3432-cimento-portlanddeterminacao-finura-por-meio-peneira-75-micrometros
ABNT NBR 6467 - Agregados - Determinação do inchamento de agregado miúdo
http://professor.pucgoias.edu.br/SiteDocente/admin/arquivosUpload/17827/material/NBR06467_2
006_Agregados%20%20Determina%C3%A7%C3%A3o%20do%20inchamento%20de%20agregado%20mi%C3%BAdo%20%20M%C3%A9todo%20de%20ensaio.pdf
ABNT
NBR
7214
Areia
Normal
para
http://www.areiaovitoria.com.br/download/NBR%207214.pdf

ensaio

de

cimento

ABNT NBR 7215 Cimento Portland - Determinação da resistência à Compressão
http://pt.slideshare.net/sheyqueiroz/nbr-721596-cimento-portland-resistncia-a-compresso
ABNT NBR 7218 - Agregados - Determinação do teor de argila em torrões e materiais friáveis
http://professor.pucgoias.edu.br/SiteDocente/admin/arquivosUpload/17827/material/Nbr_7218_19
87.pdf
ABNT NBR 9775 - Agregado Miúdo - Determinação do teor de umidade superficial por meio do frasco
de Chapman http://docslide.com.br/documents/nbr-9775-1987.html
ABNT NBR 11582 - Cimento Portland - Determinação da expansividade Le Chatelier
http://docslide.com.br/documents/ensaio-nbr-11582-2012-determinacao-da-expansibilidade-de-lechatelier.html
ABNT NBR NM 23 - Cimento Portland e outros materiais em pó - Determinação da massa especifica
http://docslide.com.br/documents/nbr-nm-23-2001-cimento-portland-e-outros-materiais-em-podeterminacao-.html
ABNT NBR NM 43 Cimento Portland - Determinação da pasta de consistência normal
http://pt.slideshare.net/sheyqueiroz/nbr-nm-4303-cimento-portland-determinao-da-pasta-deconsistncia-normal
ABNT NBR NM 45 - Agregados - Determinação da massa unitária e do volume de vazios
http://docslide.com.br/documents/nbr-nm-45-2006-agregados-determinacao-da-massa-unitaria-edo-volume-de-vazios.html
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ABNT
NBR
NM
65
Determinação
do
tempo
de
pega
http://professor.pucgoias.edu.br/SiteDocente/admin/arquivosUpload/17827/material/NBR%20NM%
2065%20-.pdf
ABNT NBR NM 76 - Cimento Portland - Determinação da finura pelo método de permeabilidade ao ar
http://professor.pucgoias.edu.br/SiteDocente/admin/arquivosUpload/17827/material/NBR%20NM%
2076%20-.pdf
ABNT
7217
Agregados
determinação
da
composição
granulométrica
http://licenciadorambiental.com.br/wp-content/uploads/2015/01/NBR-7.217Determina%C3%A7%C3%A3o-da-composi%C3%A7%C3%A3o-granulom%C3%A9trica.pdf
Mecânica dos sólidos II
Ementa

Caracterização de torção; flexão simples; flexão oblíqua; flexão composta; Linha Elástica;
Determinação de Vigas hiperestáticas através da Linha Elástica; Flambagem; Critérios de Resistência.
Bibliografia básica

POPOV, Egor Paul. Introdução à Mecânica dos sólidos. Edgard Blucher.2013. 620.17 P829i--------------12
GERE, J. M. Mecânica dos Materiais. 2.ed. São Paulo: Pioneira Thomson Learning Ltda., 2014. 621 C886m------------ 10

HIBBELLER, R. C. Resistência dos Materiais. 7. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil., 2010.

621

H624r----------------12

Bibliografia complementar

BEER, F. P.; Johnston Jr., E. R. Resistência dos Materiais. 3 ed. São Paulo: Makron Books, 1995
FURLAN JUNIOR, Sydney. Introdução à Mecânica aplicada à Engenharia e à Mecânica dos sólidos –
coleção UAB. EdUfscar.
NAGALLI, André. Gerenciamento de resíduos sólidos na contrução civil. Oficina de Textos, 2014. . 628.4
N147g-----------12

CRAIG JR, R. R. Mecânica dos Materiais. 2 ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos Editora S.A.
2014. 621 C743m-----------------4
NASH, W. A. Resistência dos Materiais. Tradução de Giorgio e o Giacaglia; 5 ed. São Paulo: Mc-GrawHill do Brasil, 2014. 620.17 N253r -------------12

FECAF
www.fecaf.com.br
Av. Vida Nova, 166 – Jardim Maria Rosa – Taboão da Serra

70

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL
Versão atualizada em julho de 2016

Projeto Integrador orientado VI
Ementa

Elemento integrador das disciplinas ofertadas no sexto semestre do ano letivo estruturado a partir de
atividades interdisciplinares em conformidade com a especificidade da Engenharia Civil.
Bibliografia básica

Será apresentada pelo professor a partir da atividade estipulada.
Bibliografia complementar

Será apresentada pelo professor a partir da atividade estipulada.
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7º Semestre

Estruturas de concreto armado I
Ementa

Conceitos básicos do concreto estrutural e suas aplicações. Normas de execução e projeto.
Durabilidade. Ações nas Estruturas. Segurança e Estados Limites. Lançamento da Estrutura. Hipóteses
de Cálculo na Ruína. Solicitações Normais - Flexão Simples, Flexão Normal Composta, Flexão Composta
Oblíqua. Projeto de pilares e vigas. Detalhamento estrutural
Bibliografia básica

BOTELHO, Manuel Henrique C. Concreto Armado Eu Te Amo. 7.ed. v. 1 São Paulo: Edgard Blücher,
2013 624.012.45 B748c ----------8
BOTELHO, Manuel Henrique C. Concreto Armado Eu Te Amo. 4.ed. v.2 São Paulo: Edgard Blücher, 2013
624.012.45 B748c ----------12

GUERRIN, André; LAVAUR, Roger C. Tratado de concreto armado, v.1: cálculo do concreto armado. São
Paulo - SP: Hemus, 2002. v.1. 624.012.45 G935t ---------8
GUERRIN, André; LAVAUR, Roger C. Tratado de concreto armado, v.2: as fundações. São Paulo - SP:
Hemus, 2002. v.2. 624.012.45 G935tr-------8
Bibliografia complementar

CARVALHO, Roberto Chust; FIGUEIREDO FILHO, Jasson Rodrigues de. Cálculo e Detalhamento de
Estruturas Usuais de Concreto Armado.4.ed. São Carlos: Ed. UFSCar. 2015. 624.012.45 C331c-------12
GUERRINI, A.; LAVAUR, Roger C. Tratado de concreto armado: muros de arrimo e muros de cais. v.6
São Paulo: Hemus, 2003. 624.012.45 G935t v.6--------5
HELENE, Paulo R. & TERZIAN P. Manual de dosagem e controle de concreto. São Paulo: Pini, SENAI.
1992.
MULTIPLUS Roteiro prático para a elaboração do projeto de um edifício no CYPECADLT2000. São Paulo,
2002.
SANCHEZ, E. Nova normalização brasileira para o concreto estrutural. Rio de Janeiro: Interciência,
2013. 624.012.4 N935--------2
Hidrologia Aplicada e Ciências do Ambiente
Ementa

Caracterização do ciclo hidrológico. Estudo de Bacia hidrográfica. Recursos Hídricos. Dimensionamento
e Operação de Reservatórios. Análise da Hidrologia Urbana e Reservatórios. Fundamentação de
ecologia, poluição ambiental e seu controle. Análise dos aspectos legais e institucionais do controle
FECAF
www.fecaf.com.br
Av. Vida Nova, 166 – Jardim Maria Rosa – Taboão da Serra

72

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL
Versão atualizada em julho de 2016

ambiental, Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) e
Gerenciamento ambiental.
Bibliografia básica

GARCEZ, L. N.; COSTA, A. G. Hidrologia. 2 ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2016. 556 G215h------------12
GRIBBIN, John E. Introdução à Hidráulica, Hidrologia e Gestão de Águas Pluviais. Cengage Learnig,
2016. 628.2 G846i --------10
BRAGA, B. et al. Introdução à engenharia ambiental. 2 ed. São Paulo: Prentice Hall, 2005. 628 B813i-----------12

SANCHEZ, L.E. Avaliação de impacto ambiental: conceitos métodos. 2 ed. São Paulo: Oficina de Textos,
2013. 502:37 S211a--------------22
Bibliografia complementar

FIALHO, A. Bustamente. Automação Hidráulica – PROJETOS, Dimensionamento e Análise de
Circuitos.6.ed. Erica, 2011. 621.2 TAB F438a-------2
MANCUSO, Pedro Caetano Sanches; SANTOS, Hilton Felício dos (ed.). Reúso de Água. Manole (BV).
PINTO, Nelson L. de Souza et al. Hidrologia básica. São Paulo: Blucher, 2015,1976. 556 H632 --------2
SILVA, I. da S. Sistemas Hidráulicos Industriais. 2 ed. Col. Informações Tecnológicas. Senai, 2012.

532

I64s --------2

SILVEIRA, André L.L. da (organizador); TUCCI, Carlos E. M. (organizador). Hidrologia: ciência e
aplicação. 4. ed. Porto Alegre: UFRGS, 2015. ((Coleção ABRH de Recursos hídricos; v.4) 556.01/.56 H632--------2

BRAGA, Benedito...[et al.]. Introdução Engenharia Ambiental o desafio do desenvolvimento
sustentável. 2 ed. Pearson (BV).
CAMPOS, L. M. S.; LERÌPIO, A. Á. Auditoria ambiental: uma ferramenta de gestão. São Paulo: Atlas,
2009. 502 C198a---------2
PEARSON EDUCATION DO BRASIL. Gestão Ambiental. Pearson (BV).
PHILIPPI JÚNIOR, Arlindo; ROMÉRIO, Marcelo de Andrade; BRUNA, Gilda Collet (ed.). Curso de Gestão
Ambiental. Manole (BV).
Obras de terra
Ementa

Análise da estabilidade de taludes. Estudo das escavações de valas e seus escoramentos. Previsões de
deslocamentos. Caracterização da Instrumentação e monitoramento de obras de terra.
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Bibliografia básica

GUIDICINI & NIEBLE C.M. Estabilidade de Taludes Naturais e de Escavação. 2 ed. São Paulo: Edgard
Blücher, 1983. 624.15 G947e ---------12
KINGSLEY, Rebeca. Rochas e Minerais – Guia Prático. São Paulo: Nobel, 1998.
MASSAD, Faiçal. Escavações céu aberto em solos tropicais. São Paulo: Oficina de textos, 2005. 624
M414e---------24

Bibliografia complementar

CATALANI, G. Manual prático de escavação: terraplenagem e escavação de rocha. 3.ed. São Paulo:
Pini, 2007. 624.15 R488m--------2
CRUZ, Paulo Teixeira da. 100 barragens brasileiras: casos históricos, materiais de construção, projeto.
2. ed. São Paulo: Oficina de textos, 1996. 627.82(81) C955b---------8
GERALDI, José Lúcio Pinheiro. O ABC das escavações de Rocha. Interciência, 2011.

551 G314a--------2

MASSAD, Faiçal. Obras da terra: curso básico de geotecnia. 2. ed. São Paulo: Oficina de textos, 2010.
624.131 M419c-------2

MOLITERNO A. Caderno de Muros de Arrimo. 2 ed. São Paulo: Edgard Blücher, 1984. 624.164.6 M725ca--------2

Projetos de instalações hidráulicas e saneamento
Ementa

Elaboração de planejamento e execução de um projeto de instalações hidráulicas, gás e combate de
incêndio automático para residenciais, indústria e comércio. Cálculo e dimensionamento de
instalações hidro sanitárias. Caracterização das Águas de Abastecimento, Captação das Águas de
Abastecimento, Redes de Distribuição de Água, Sistemas de Esgotos Sanitários - Redes e Unidades de
Tratamento, Saneamento Rural, Drenagem Urbana. Estudo dos aspectos legais e institucionais em
Saneamento Básico.
Bibliografia básica

CREDER, Hélio, 1926-2005. Instalações hidráulicas e sanitárias. 6. ed. São Paulo: LTC, 2014.

626/628

C912i ---------20

CARVALHO JUNIOR, R. C. E outros. Instalações Hidráulicas e o Projeto de Arquitetura. 9. edição. São
Paulo: Ed. Blucher, 2015. 626 C331i ---------10
GALVÃO JR, A. de C.; MELO, A. J. M.; MONTEIRO, M. A. P. Regulação do saneamento básico. Manole,
2013. 628(81) G182r--------12
LEME, Edson Jose de Arruda. Manual Prático de Tratamento de Águas Residuárias. 2º Ed. EDUFSCAR,
2014. 664.038.8 L551m ---------2
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Bibliografia complementar

ANJOS JR, Ary Haro dos. Gestão Estratégica do Saneamento. Manole, 2011. 658:504.06 H292g---------2
GARCEZ, Lucas Nogueira. Elementos de Engenharia - Hidráulica e Sanitária. 2.ed. São Paulo: Edgard
Blücher, 1976. 626/628 G215e--------2
CARRANZA, Edite Galote; CARRANZA, Ricardo. Escalas de representação em arquitetura. 3.ed. São
Paulo - SP: G & C, 2013. ISBN 978-85-66616-00-2.
NUVOLARI, Ariovaldo. Dicionário de saneamento ambiental. Oficina de textos, 2013. R628 N989dic--------2

PHILIPPI JR., Arlindo; GALVÃO JR., Alceu de Castro. Gestão do Saneamento Básico abastecimento de
água e esgotamento sanitário. Manole (BV).
Teoria das estruturas
Ementa

Estudo da morfologia das Estruturas. Caracterização de vigas Gerber. Treliças Planas. Pórticos
Isostáticos. Arcos isostáticos. Deflexões em Estruturas Isostáticas. Linhas de influência e Cargas
Móveis. Deformação em Estruturas Isostáticas. Descrição dos fatores de forma e carga.
Bibliografia básica

GUERRINI, A.; LAVAUR, Roger C. Tratado de concreto armado: muros de arrimo e muros de cais. São
Paulo: Hemus, 2003. (v.6). 624.012.45 G935t v.6-------5
HIBBELER, R. C. Análise das estruturas. 8 ed. Pearson–Prentice Hall, 2013. 624.01 H624a-------------12
SORIANO, Humberto Lima; LIMA, Silvio de Souza. Método das Forças e dos Deslocamentos. 2 ed. São
Paulo: Ciência Moderna, 2006.
Bibliografia complementar

BUDHU, Muni. Fundações e estruturas de contenção.1.ed. LTC (Grupo GEN), 2015. 69.03 B927f---------2
CARVALHO, Roberto Chust; FIGUEIREDO FILHO, Jasson Rodrigues de. Cálculo de detalhamento de
estruturas usuais de concreto armado. 4 ed. EdUfscar, 2015. 624.012.45 C331c ---------12
DUARTE FILHO, Luiz Alberto. Teoria das estruturas 2. Univali (universidade do Vale do Itajaí).
OLIVEIRA, Odete Maria de. Teorias globais e suas revoluções: elementos e estruturas. Ijuí: Unijuí,
2004.v.1(Coleção Relações internacionais e Globalização; 6) 339 O48t-------2
FONSECA, Antonio Carlos da. Estruturas Metálicas - cálculos, detalhes, exercícios e projetos. 2. ed.
Edgard Blucher, 2005. 624.014 P654e-----------2
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Projeto Integrador orientado VII
Ementa

Elemento integrador das disciplinas ofertadas no sétimo semestre do ano letivo estruturado a partir
de atividades interdisciplinares em conformidade com a especificidade da Engenharia Civil.
Bibliografia básica

Será apresentada pelo professor a partir da atividade estipulada.
Bibliografia complementar

Será apresentada pelo professor a partir da atividade estipulada.
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8º Semestre

Estruturas de aço e madeira
Ementa

Análise do dimensionamento de peças e elementos estruturais em madeira e aço, esforços solicitantes,
flexão, compressão, flambagem. Forças devidas ao vento em edificações. O uso da madeira.
Caracterização do material. Ações e segurança. Dimensionamento. Ligações. Estudo dos sistemas
estruturais para coberturas. Fôrmas e escoramentos. Propriedades Físicas e Mecânicas dos Aços
Estruturais. Ligações: Comportamento, Soldadas, Parafusadas. Caracterização do comportamento de
peças tracionadas, peças comprimidas, vigas Contidas, vigas sem travamento lateral, peças com
esforços combinados de flexão e solicitações axiais de compressão e tração, vigas Compostas de aço e
concreto.
Bibliografia básica

BELLEI, Ildony H. Edifícios Industriais em Aço, Projeto e Cálculo. 6. ed. São Paulo: Pini, 2010. 672.11 B439e------12

PFEIL, Walter; PFEIL, Michele. Estruturas de madeiras: Estruturas de madeiras dimensionamento
segundo as normas brasileiras NBR 7190/97 e os modernos critérios das normas alemãs e americanas.
6. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2015. 624.011.1 P525e--------------10
PFEIL, Walter; PFEIL, Michele. Estruturas de aço: dimensionamento prático. 8. ed. Rio de Janeiro, RJ:
LTC, 2014. 624.014 P525e -----12
Bibliografia complementar

CALIL JUNIOR, Carlito; MOLINA, Julio Cesar. Coberturas em estruturas de madeira – exemplos de
cálculo. Pini, 2010. 694.3 C652--------------2
MOLITERNO, A. Caderno de Projetos de Telhados em Estruturas de Madeira. 4. ed. São Paulo: Edgard
Blücher, 2010. 624.024 M725c--------------4
SILVA, Valdir Pignatta; PANNONI, Fabio Domingos. Estruturas de aço para edifícios: aspectos
tecnológicos e de concepção. São Paulo: Blucher, 2010. 624.014 S586e-------------2
SOUZA, Alex Sander Clemente de. Ligações em estruturas de aço. São Carlos - SP: Edufscar, 2015. 100
p. (Série apontamentos). 624.014 S729l -----2
SÜSSEKIND, José Carlos. Curso de Análise Estrutural: Processo de Cross. v. 3, 4 ed. Porto Alegre: Globo,
1980.
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Estruturas de concreto armado II
Ementa

Lajes maciças e nervuradas: definições, determinação das ações e dos esforços solicitantes, cálculo e
detalhamento das armaduras. Vigas parede. Peças estruturais com aberturas. Ação do vento e da
variação da temperatura. Elementos complementares das estruturas de edifícios. Provas de carga.
Recuperação e reforço de estruturas.
Bibliografia básica

BOTELHO, Manuel Henrique C. Concreto Armado Eu Te Amo. 7.ed. v. 1 São Paulo: Edgard Blücher,
2013. 624.012.45 B748c ----------8
BOTELHO, Manuel Henrique C. Concreto Armado Eu Te Amo. 4.ed. v. 2. São Paulo: Edgard Blücher,
2013. 624.012.45 B748c ----------12
LEONHARDT, Fritz, 1919-; MONNING, Eduard; VILLAS BOAS, José de Moura (trad.). Construções de
concreto, vol. 3: princípios básicos sobre a armação de estruturas de concreto armado. Rio de Janeiro,
RJ: Editora interciência, 2007. 624.015.45 L579c----------------12
GUERRIN, André; LAVAUR, Roger C. Tratado de concreto armado, v.3: estruturas de residências e
indústrias, lajes, escadas, balanços, construções diversas,SP: Hemus, 2002. v.3.
Bibliografia complementar

FUSCO, P. B. Tecnologia do Concreto Estrutural. 2ª edição. Editora PINI, 2012. 624.012.4 F993t-----2
GUERRIN, A.; LAVAUR, R. C.; LAUAND, C. A. Tratado de Concreto Armado. Volumes 1 a 6. 1ª edição.
Editora Hemus, 2003. 624.012.45 G935t v.6----5
LEONHARDT, Fritz; MONNING, Eduard; FRIDMAN, David (trad.). Construções de concreto, vol. 1:
princípios básicos do dimensionamento de estruturas de concreto armado. Rio de Janeiro, RJ: Editora
interciência, 2008. 624.015.45 L579c----2
FUSCO, Péricles Brasiliense. Estruturas de concreto: solicitações tangenciais. São Paulo: Pini, 2008.
624.012.4 F993e-----------12

KIMURA, A. E. Informática Aplicada em Estruturas de Concreto. 1ª edição. Editora PINI, 2007.

624.04

K49in---------2

Estruturas especiais de concreto I
Ementa

Estudo do dimensionamento e cálculo de estruturas de concreto armado, sapatas, vigas alavancas,
blocos de fundação, tubulões, muros de contenção, estruturas de reservatórios - NBR 6118.
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Bibliografia básica

CARVALHO, Roberto Chust; FIGUEIREDO FILHO, Jasson Rodrigues de. Cálculo e Detalhamento de
Estruturas Usuais de Concreto Armado. 4.ed. São Carlos: Ed. UFSCar. 2015. 624.012.45 C331c---------12
GRAZIANO, Francisco Paulo. Projeto e execução de estruturas de concreto armado. São Paulo: O nome
da rosa, 2005. 160 p. ((Coleção primeiros passos da qualidade no canteiro de obras)). 624.012.45 G785p------------12

GUERRIN, A. Tratado de concreto armado. v.6 São Paulo: Hemus, 2003.

624.012.45 G935t v.6-----------5

624.012.45 G935tratad--------8

GUERRIN, André; LAVAUR, Roger C. Tratado de concreto armado, v.5: reservatórios, caixas d'água,
piscinas. v.5. 624.012.45 G935trata ---------8
Bibliografia complementar

CALIL JUNIOR, Carlito; MOLINA, Julio Cesar. Coberturas em estrutura de madeira – exemplos de
cálculo. Pini, 2010. 694.3 C652----2
CALIL JÚNIOR, Carlito; LAHR, Francisco Antônio Rocco; DIAS, Antonio Alves. Dimensionamento de
elementos estruturais de madeira. São Paulo: Manole, 2003 624.011.1 C153d -------12
CHAMBERIAN PRAVIA, Zacarias M. (Zacarias Martin); FARBEANE, Ricardo; FICANHA, Ricardo. Projeto e
cálculo de estruturas de aço: edifício industrial detalhado. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 624 C442p-------------2

LEONHARDT, Fritz; MONNING, Eduard; FRIDMAN, David (trad.). Construções de concreto, vol. 1, 3:
princípios básicos do dimensionamento de estruturas de concreto armado. Rio de Janeiro, RJ: Editora
interciência, 2008. 624.015.45 L579c----------2
PARETO, Luis; SOARES, Joshuah de Bragança. Mecânica e cálculo de estruturas: formulário técnico. São
Paulo - SP: Hemus, 2003. 531:624.04 P228m --------2
Projeto de instalações elétricas
Ementa

Introdução e conceitos de instalações elétricas. Proteção e controle de circuitos. Instalações elétricas
para força motriz. Riscos e segurança das instalações. Sistemas Prediais de Segurança contra Incêndios
- Detecção e Alarme I. Detecção e Alarme II. Distribuição de Energia Elétrica. Comunicações. Sistemas
Prediais de Condicionamento de Ar . Sistemas Prediais de Segurança Patrimonial. Gestão de Sistemas
Prediais. Operação e Manutenção. Outras Instalações: Instalações de gás. Instalações elétricas.
Instalações de telefone. Normas técnicas, legislação e documentação específica. Desenvolvimento de
projeto. Técnicas Construtivas e Tecnologia da Construção, Técnicas Prospectivas.
Bibliografia básica

CARVALHO JR. R. Instalações Elétricas e o Projeto de Arquitetura. 5.ed. Editora Edgar Blucher, 2014.
621.316.17 C331i---------10
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NISKIER, J. Instalações Elétricas.6.ed.. Editora LTC, 2014. 621.316.1 N724i --------12
CREDER, Hélio. Instalações elétricas. 16. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2016.

621.3 C912i -----8

Bibliografia complementar

COTRIN, Ademaro A.m.b.,1939-2000. Instalações elétricas. 5.ed. São Paulo: Pearson, 2009.

621.315

C845i----2

LIMA FILHO, D. Projeto de Instalações Elétricas Prediais. 12. ed. Editora Erica, 2011. 621.616 L732p----------2

MAMEDE FILHO, J. Instalações Elétricas Industriais. 8.ed. Editora LTC, 2015 621.3 M264i -----2
NISKIER, J. Instalações Elétricas.6.ed.. Editora LTC, 2014. 621.316.1 N724i --------12
LIMA FILHO, Domingos Leite. Projetos de instalações elétricas prediais. 12. ed. São Paulo - SP: Érica,
2011. 272 p. (Coleção estude e use. Série instalações elétricas) 621.616 L732p----2
CAVALIN, Geraldo; CERVELIN, Severino. Instalações elétricas prediais: conforme Norma NBR
5410:2004. 22. ed. São Paulo: Érica, 2014. 621.3 C376i ---------2
Técnicas de construção civil
Ementa

Estudo de edifícios residências, edifícios industriais, instalação do canteiro, cronograma de obras.
Análise da movimentação dos materiais, estruturas contratação de serviços de terceiros, obras de
alvenaria e concreto, serviços de acabamento, impermeabilizações.
Bibliografia básica

AZEREDO, Hélio Alves de. O edifício até sua cobertura. 2. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 1997. 69 A993e -----------12

GOMIDE, T. L. F.; FAGUNDES, J. C. P.; GULLO, M. A. Normas técnicas para engenharia diagnóstica em
edificações. 2 ed. PINI, 2013. 624 G631n-------------10
YAZIGI, W. Técnica de Edificar. 15. ed. São Paulo: PINI, 2016. 69.032 Y35t

------8

Bibliografia complementar

ALLEN, Edward; IANO, Joseph. Fundamentos da Engenharia de edificações – materiais e métodos. 5
ed. Bookman, 2013. 624.01 A425f -----2
BORGES, Alberto de Campos; SIMÃO NETO, José; COSTA FILHO, Walter. Práticas da pequenas
construções, volume 2. 6. ed. São Paulo: Blucher, 2010. 69 B732pr-------------2
DIAS, Luís Andrade de Mattos. Aço e arquitetura: estudo de edificações no Brasil. São Paulo: Zigurate
Editora, 2001. 72.012 D541a --------------2
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KEELER, Marian; BURKE, Bill; SALVATERRA, Alexandre (trad.). Fundamentos de projeto de edificações
sustentáveis. Porto Alegre: Bookman, 2010. 728 K26f-------------2
ROAF, Sue et al. A adaptação de edificações e cidades às mudanças climáticas. Porto Alegre: Bookman,
2009 72:551.588 R628a-------------2
Projeto Integrador orientado VIII
Ementa

Elemento integrador das disciplinas ofertadas no oitavo semestre do ano letivo estruturado a partir de
atividades interdisciplinares em conformidade com a especificidade da Engenharia Civil.
Bibliografia básica

Será apresentada pelo professor a partir da atividade estipulada.
Bibliografia complementar

Será apresentada pelo professor a partir da atividade estipulada.
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9º Semestre

Administração, Logística e Economia de Transportes
Ementa

Estudo da teoria geral da administração, escolas administrativas conceitos administrativos tempos e
métodos. Explicitação da Gestão de estoque. Caracterização de Planejamento e controle.
Fundamentação de Empreendedorismo. Estudo dos conceitos e métodos de planejamento e economia
de transportes; modelagem de demanda e oferta; custos e tarifas, mercados e competitividade;
avaliação econômica e operacional.
Bibliografia básica

CAIXETA-FILHO, Jose Vicente e outros. Pesquisa operacional: Técnicas de otimização aplicadas a
sistemas agroindustriais. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2012. 519.85 C133p------------12
CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. 8 ed. Rio de Janeiro: Campus,
2011. 005.1(07) C532i-------------12
VALENTE, Amir Mattar et al. Gerenciamento de Transporte e Frotas. 2. ed. São Paulo: Cengage
Learning, 2011. 658.788 G367-------------14
Bibliografia complementar

ANDRADE, Eduardo Leopoldino de. Introdução à pesquisa operacional: métodos e modelos para
análise de decisões.4.ed. Rio de Janeiro: LTC.2009. 519.8 A553i ---------2
CAMPOS, Luiz Fernando Rodrigues; BRASIL, Caroline V. de Macedo. Logística teia de relações. IBPEX
(BV).
RAZZOLINI FILHO, Edelvino; Berté, Rodrigo. O Reverso da Logística e as Questes Ambientais no Brasil.
IBPEX (BV).
MAXIMIANO, Antonio Cesar Amarau. Teoria Geral da Administração; 2. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 005.1
M464t ----------12

SCHIRATO, Vitor Rhein; AGUILLAR, Fernando Herren (coord.). Transportes aquaviários: doutrina,
jurisprudência, legislação e regulação setorial. São Paulo: Saraiva, 2012 34:656.615(81)(094) S337t ----------2
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Estradas
Ementa

Projeto geométrico de rodovias, ferrovias e aeroportos. Interseções. Projeto de Terraplenagem.
Drenagem superficial e subterrânea. Capacidade de rodovias. Construção de aterros. Impactos
ambientais de rodovias e ferrovias.
Bibliografia básica

ANTAS, Gonçalo; VIEIRA, Lopes. Estradas - Projeto Geométrico e de Terraplenagem. Interciência.
LEE,SHU Han. Introdução ao projeto geométrico de rodovias. 4. ed. Florianópolis: UFSC, 2015.

625.7

L477i -----------12

AZEREDO, Hélio Alves de Azevedo. Edifício até sua cobertura. 2.ed. São Paulo - SP: Blucher, 1997.
69.035.4 A993e---------12

Bibliografia complementar

BALBO, José Tadeu. Pavimentação asfáltica: materiais, projeto e restauração. Oficina de Textos, 2007.
625.81 B173p-------12

http://www1.dnit.gov.br/ipr_new/..%5Carquivos_internet%5Cipr%5Cipr_new%5Cmanuais%5CMAN
UAL_DE_PROJETO_DE_INTERSECOES_Versao_Final.pdf
FERRAZ, Ant. Clóvis Coca Pinto; Isaac. Transporte Público Urbano. Rima, 2005. ESGOTADO
SAULE JUNIOR, Nelson (org.). Direito urbanístico: vias jurídicas das políticas urbanas. Porto Alegre:
Editora Sergio Antonio Fabris, 2007. 34:711.4 (81) D598------2
ZUPPOLINI NETO, Alexandre; VILLIBOR, Douglas Fadul; NOGAMI, Job Shoji. Pavimentos de baixo custo
para vias urbanas. Arte e Ciência. ESGOTADO
Estruturas de pontes
Ementa

Introdução ao estudo de pontes; Elementos para a elaboração de um projeto. Considerações sobre
construções de pontes. Caracterização das ações nas pontes. Estudo da superestrutura das pontes.
Lajes. Mesoestrutura das pontes. Apresentação de grandes obras, pontes e viadutos, concepção
princípios de cálculo e noções de métodos construtivos.
Bibliografia básica

ALONSO, Urbano Rodrigues. Dimensionamento de fundações profundas. 2.ed. São Paulo: Edgar
Blücher ltda, 2013. 624.15 R696d ----------12
FREITAS, Moacyr de. Infraestrutura de Pontes e Vigas. São Paulo: Edgard Blücher, 2001.
MARCHETTI, Osvaldemar. Pontes de concreto armado. São Paulo: Blucher, 2008. 624.21 M317p--------12
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Bibliografia complementar

CALIL JUNIOR, Carlito et al. Manual para o projeto e construção de passarelas em estruturas de
madeira. São Paulo: Pini, 2012. 694.3 M294-------2
CUNHA, Albino Joaquim P. da; SOUZA; Vicente Custódio M. de. Lajes em concreto armado e
protendido. Rio de Janeiro: Niterói: EDUFF, 1998.
FREITAS, Moacyr. Infraestrutura de pontes de vigas. Edgard Blucher.
GUERRINI, A.; LAVAUR, Roger C. Tratado de concreto armado: muros de arrimo e muros de cais. São
Paulo: Hemus, 2003. 624.012.45 G935t v.6-------------5
GUSMÃO FILHO; Jaime de Azevedo. Fundações de Pontes. UFPE, s.d.
Estruturas especiais de concreto II
Ementa

Fundamentação dos critérios de Projeto. Análise de perdas de protensão. Estados Limites Últimos:
Solicitações normais e solicitações tangenciais. Estudo da flexão composta e oblíqua. Estudos dos
pilares e das paredes estruturais. Estudo da torção e da flexo-torção. Estudo das lajes de concreto
armado. Estados limites de utilização. Elementos do projeto estrutural.
Bibliografia básica

CARVALHO, Roberto Chust. Cálculo e detalhamento de estruturas usuais de concreto armado:
segundo a NBR 6118:2014. 4. ed. São Carlos - SP: Edufscar, 2015. 624.012.45 C331c-----12
GRAZIANO, Francisco Paulo. Projeto e execução de estruturas de concreto armado. São Paulo: O nome
da rosa, 2005. 160 p. ((Coleção primeiros passos da qualidade no canteiro de obras) 624.012.45 G785p--------12

GUERRINI, A.; LAVAUR, Roger C. Tratado de concreto armado: muros de arrimo e muros de cais. São
Paulo: Hemus, 2003. 624.012.45 G935t v.6-------------5
GUERRIN, André; LAVAUR, Roger C. Tratado de concreto armado, v.4: coberturas, arcos, cúpulas. São
Paulo - SP: Hemus, 2003. v.4. 624.012.45 G935trat -------8
GUERRINI, A.; LAVAUR, Roger C. Tratado de concreto armado, v.6: muros de arrimo e muros de cais.
São Paulo: Hemus, 2003. v.6. 624.012.45 G935tratad------------8
Bibliografia complementar

CHAMBERIAN PRAVIA, Zacarias M. (Zacarias Martin); FARBEANE, Ricardo; FICANHA, Ricardo. Projeto e
cálculo de estruturas de aço: edifício industrial detalhado. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 624 C442p ---------2

FREITAS, Moaçyr de. Infraestrutura de Pontes e Vigas. São Paulo: Edgard Blücher, 2001. ESGOTADO
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LEONHARDT, Fritz; MONNING, Eduard; FRIDMAN, David (trad.). Construções de concreto, vol. 1:
princípios básicos do dimensionamento de estruturas de concreto armado. Rio de Janeiro, RJ: Editora
interciência, 2008. 624.015.45 L579c---------2
LEONHARDT, Fritz, 1919-; MONNING, Eduard; VILLAS BOAS, José de Moura (trad.). Construções de
concreto, vol. 3: princípios básicos sobre a armação de estruturas de concreto armado. Rio de Janeiro,
RJ: Editora interciência, 2007. 624.015.45 L579c-------12
PARETO, Luis; SOARES, Joshuah de Bragança. Mecânica e cálculo de estruturas: formulário técnico.
São Paulo - SP: Hemus, 2003. 531:624.04 P228m------------2
Portos, rios, canais e obras hidráulicas
Ementa

Caracterização das obras Fluviais. Projeto e implantação de grandes canais de drenagem. Exame de
questões sobre a implantação de barragens e seu impacto ambiental. Projeto dos componentes de
uma barragem. Detalhamento das obras civis de Usinas Hidrelétricas. Dimensionamento hidráulico de
suas principais estruturas típicas.
Bibliografia básica

CRUZ, Paulo Teixeira da. 100 barragens brasileiras: casos históricos, materiais de construção, projeto.
2. ed. São Paulo: Oficina de textos, 1996. 627.82(81) C955b----8
ERBISTE, Paulo. Comportas Hidráulicas. 2 ed. Interciência.
ALFREDINI, Paolo; ARASAKI, Emilia. Engenharia portuária. São Paulo - SP: Blucher, 2014. 627.2 A392e----------10

Bibliografia complementar

MARQUES, M. G.; CHAUDHRY, F. H.; REIS, L. F. R. Estruturas hidráulicas para aproveitamento de
recursos hídricos. vol 2. Rima.
SANTOS, Sérgio Rocha. Notas de aula da disciplina Eclusas e Navegação interior (Pós-Graduação) da
EPUSP, 1994.
SOUSA, Zulcy de. Projeto de máquinas de fluxo: tomo III, bombas hidráulicas com rotores tipo Francis.
1. ed. Rio de Janeiro, RJ: Editora interciência, 2011. 621 S713p---------2
SOUSA, Zulcy de. Projeto de máquinas de fluxo: tomo IV, turbinas hidráulicas com rotores axiais. 1. ed.
Rio de Janeiro, RJ: Editora interciência, 2011. 621 S713p ---------2
USSAMI, H. Comportamento Hidráulico dos Sistemas de Enchimento e Esgotamento de Eclusas de
navegação. Dissertação de Mestrado apresentada à EPUSP, 1980.
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Trabalho de conclusão de curso I
Ementa

Elaboração de trabalho de conclusão de curso sobre temas pertinentes à área da Engenharia Civil, sob
orientação e acompanhamento por docente orientador. Planejamento da pesquisa.
Bibliografia básica

CERVO, A. L; BERVIAN, P. A. Metodologia científica. 6 ed. São Paulo: Makron, 2007. 001.8 C419m------------12

MARTINS, Gilberto de Andrade. Guia para elaboração de monografias e trabalhos de conclusão de
curso. 2 ed. São Paulo - SP: Editora Atlas, 2013. 001.8 M379g-------------11
SEVERINO, A.J. Metodologia do Trabalho Científico. 23 ed. São Paulo: Cortez, 2007. 001.42 S498m-------------12

Bibliografia complementar

BARROS, Aidil Jesus da Silveira. Fundamentos da metodologia científica: um guia para iniciação
científica. 3 ed. São Paulo: Afiliada, 2010. 001.42 B277f --------2
LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 001.42 L192f --------2
MARCONI, Marina de Andrade. Técnicas de pesquisa: planejamento e execução de pesquisas
amostragens e técnicas de pesquisa, elaboração, análise e interpretação de dados. 7 ed. São Paulo:
Atlas, 2013. 001.42 M321t-----------2
RUDIO, Franz Victor. Introdução ao projeto de pesquisa científica. 41 ed. Petrópolis: Vozes, 2013.
001.891 R916i----------2

RUIZ, Álvaro João. Metodologia científica: um guia para eficiência nos estudos. 6 ed. São Paulo: Atlas,
2013 001.8 R934m--------2
Estágio supervisionado I
Ementa

Pesquisa e investigação em organizações públicas ou privadas. Desenvolvimento de atividades na
forma de diagnóstico. Apresentação de soluções e alternativas para melhoria das condições
diagnosticadas. Prática profissional.
Bibliografia básica

GIL, Antonio Carlos. Como Elaborar projeto de pesquisa. 4 ed. São Paulo: Editara Atlas. 2010 001.8 G463c---------14

RODRIGUES, A. F. Como elaborar referência bibliográfica. 8. ed. rev. ampl. São Paulo: Humanitas,2012.
001.89 R696c-------------12

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. Revista e atualizada. São
Paulo: Cortez, 2007. 001.42 S498m------------12
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Bibliografia complementar

BARROS, Aidil J. S.; LEHFELD, Neide A. S. Fundamentos da metodologia científica: um guia para
iniciação científica. 3. ed. São Paulo: MAKRON Books 2010. 001.42 B277f -------------2
KERLINGER, F. Metodologia da pesquisa em ciências sociais: um enfoque conceitual. São Paulo: EPU,
2009. 303.1 K39m------------2
LUNA, S. V. de. Planejamento de pesquisa: uma introdução.2.ed. São Paulo: EDUC, 2011. 001.42 L961p-------2

MEDEIROS, J. B. Redação Científica. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2014. 001.8 M488r-----------------12
RUDIO, F.V. Introdução ao projeto de pesquisa científica. 41. ed. Petrópolis: Editora Vozes., 2013.
001.891 R916i----------------2
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10º Semestre

Aeroportos e ferrovias
Ementa

Caracterização do transporte Ferroviário: Veículos de transporte ferroviários. Geometria, Elementos
físicos, Superestrutura, Sistema veículo-via, Instabilidade da infraestrutura, Modelos de
dimensionamento estrutural da via. Resistências ao movimento e lotação dos trens. Licenciamento,
capacidade e sinalização de via. Pátios, terminais e economia da operação.
Caracterização do transporte aéreo: Produtividade de aeronaves, custos e receitas, fator de
aproveitamento. Padronização internacional, OACI. Comprimento de pista. Controle de tráfego aéreo
e capacidade de pistas. Plano diretor e localização de sítio. Orientação de pistas e meteorologia
aeroportuária. Heliportos e helipontos. Projeto geométrico de pistas, critérios dimensionais.
Pavimentos de pistas. Terminal de passageiros.
Bibliografia básica

BRINA. Helvécio Lapertosa. "Estradas de Ferro", Vols I e II, Editora da UFMG
DUARTE, Fabio Marcelo de Rezende. Orientações jurídicas sobre a infraestrutura de transportes: uma
gestão de desafios. Belo Horizonte, MG: Fórum, 2013. 342.92 D812o -----12
TADEU, Hugo Ferreira Braga et al. Logística aeroportuária: análise setoriais e o modelo de cidades aeroportos. São Paulo: Cengage Learning, 2010. 656.7 T121l --------12
Bibliografia complementar

ABRAPEX - Asociação Brasileira expandido. Manual de utilização EPS na construção civil. São Paulo:
Abrapex, 2006. 620.1 M294------2
CAIXETA-FILHO, J. V.; GAMEIRO. Sistemas de gerenciamento de transportes. Atlas.
CAMPOS, Vânia Barcellos Gouvêa. Planejamento de transportes: conceitos e modelos. Rio de Janeiro,
RJ: Editora interciência, 2013. 629 C21p--------------2
CHUCK, Eastman; AYRES FILHO, Cervantes Gonçalves (trad.). Manual de BIM: um guia de modelagem
da informação da construção para arquitetos, engenheiros, gerentes, construtores e incorporadores.
Porto Alegre: Bookman, 2014. 69 M294 -----------2
VALENTE, Amir Mattar et al. Qualidade e produtividade nos transportes. São Paulo: Cengage Learning,
2015. 656.1/.5 Q1---------2
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Construção pesada
Ementa

Estudo da tecnologia e novos métodos de construção. Análise de casos em obra atuais. Obras de
superfície, subterrâneas, grandes estruturas. Utilização de Equipamentos para construção pesada.
Impermeabilização, isolamento acústico e térmico, drenagem, sistemas de escoramento, translado de
edificações, fundações especiais. Técnias de proetensão. Muros de arrimo. Reservatórios. Aeroportos,
pavilhões industriais, escolas, hospitais, hotéis.
Bibliografia básica

GUIMARÃES, Nelson. Equipamentos de construção e conservação. Curitiba, PR: Atual, 2001.

621.8

G963e --------12

GUERRINI, A.; LAVAUR, Roger C. Tratado de concreto armado, v.6: muros de arrimo e muros de cais.
São Paulo: Hemus, 2003. v.6. 624.012.45 G935tratad v.6 -------8
NAGALLI, André. Gerenciamento de resíduos sólidos na construção civil. São Paulo: Oficina de textos,
2014. 628.4 N147g-----------12
Bibliografia complementar

DANIEL, Emílio et al. Vistorias na construção civil: conceitos e métodos. São Paulo: Pini, 2009. 624 V822-------------------2

FREIRE, Wesley Jorge. Tecnologias e materiais alternativos de construção. Unicamp.2013. 691 F866t -------------2

THOMAZ, Ercio. Tecnologia, Gerenciamento e Qualidade na Construção. São Paulo: Ed. Pini, 2001. 691
T655t ---------1

SACOMANO, J. B.; GUERRINI, F. M.; SANTOS, M. T. S.; VITTOR, J. Administração de Produção na
Construção Civil - o Gerenciamento de Obras Baseado em Critérios Competitivos. Arte e Ciência.
SOUZA, Ubiraci Espinelli Lemes de. Como Reduzir Perdas Nos Canteiros: Manutenção De Gestão Do
Consumo De Materiais Na Construção Civil. Pini.
VIEIRA NETO, Antonio. Construção civil e produtividade - ganhe pontos contra o desperdício. São
Paulo: Pini, 1993.
Gerência e planejamento de empreendimentos
Ementa

Caracterização do setor da construção civil. Estudo do gerenciamento de Empresas de construção civil.
Técnicas de planejamento, cronogramas redes PERT/CPM, cronograma de barras. Análise de
composições de preços e orçamentos.
Bibliografia básica
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AVILA, Antonio Victorino. Gerenciamento da Construção Civil. São Paulo: Argos, 2006.
HALPIN, Daniel W., 1938- et al. Administração da construção civil. 2. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC,
2015. 624 H195a ---------12
TISAKA, Maçahico. Orçamento na construção civil: consultoria, projeto e execução. 2. ed. São Paulo:
Pini, 2011 69:65.011.42 T598o ------------------15
Bibliografia complementar

BERNARDES, Maurício Moreira e silva. Planejamento e controle da produção para empresas de
construção civil. Rio de Janeiro: LTC, 2015. 658.5 B518p--------2
DURAN, Orlando. Engenharia de Custos Industriais. São Paulo: UPF, 2004.
HIRSCHFELD, Henrique. Engenharia econômica e análise de custos. 7. ed. São Paulo: Editora Atlas,
2015. 658.15 H669e-------------2
GOLDMAN, Pedrinho. introdução ao planejamento e controle de custos na construção civil brasileira.
4. ed. São Paulo: Pini, 2004. 69:65(81) G619i -----------2
CARVALHO, Raymundo Freire de; PINI, Mário Sérgio. Elementos de Engenharia de Custos. 1º ED. Pini,
2012. 69.05 C331e-------2
http://paulorobertovileladias.com.br/wp/collection.html
Pavimentação

Ementa

Classificação de pavimentos; movimentação de terra; tipos de materiais; mecanismos de ruptura;
estudo de tráfego; dimensionamento de pavimentos; dimensionamento da superestrutura ferroviária;
avaliação funcional, estrutural e de segurança; projeto de reabilitação de pavimentos; técnicas de
manutenção das vias: preventivas e corretivas.
Bibliografia básica

BALBO, J. T. Pavimentação Asfáltica: materiais, projetos e restauração. Ed. Oficina de Textos. São
Paulo.2007. 625.81 B173p------------12
SENÇO, Wlastermiler de, 1929 -. Manual de técnicas de pavimentação: volume 1. 2. ed. São Paulo - SP:
Pini, 2007. 625.8 S474m--------------10
SENÇO, Wlastermiler de. Manual de técnicas de pavimentação: volume 2. São Paulo - SP: Pini,
2001. 625.8 S474m -------------10
SENÇO, Wlastemiler de. Manual de Técnicas de Pavimentação - Vol. I e II - 2ª edição. São Paulo. PINI,
2010. 625.8 S474m------10
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Bibliografia complementar

ANTAS, Gonçalo; VIEIRA, Lopes. Estradas - Projeto Geométrico e de Terraplenagem. Interciência.
BUENO, Benedito. Dutos enterrados: aspectos geotécnicos. 2. ed. São Paulo: Oficina de textos, 2012.
624.131 B928d---------------2

MUDRIK, Chaim. Caderno de encargos: terraplenagem, pavimentação e serviços complementares. 2.
ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2006. 624.15 M945c v. 1 --------------------2
CHIOSSI, Nivaldo José. Geologia de engenharia. 3. ed. São Paulo: Oficina de textos, 2013. 550:62 C532g-------------2

SANTOS, Álvaro Rodrigues dos. Geologia de engenharia: conceitos, métodos e prática. 2. ed. São Paulo:
O nome da rosa, 2009. 550:62 S237g--------2
Tópicos especiais de estruturas
Ementa

Estudo das estruturas Hiperestáticas: Conceituação Geral. Princípio dos Trabalhos Virtuais.
Fundamentação do método da Carga Unitária. Aplicação do Método das Forças. Método dos
Deslocamentos e Aplicações. Grelhas de Vigas. Análise Matricial de Estruturas.
Bibliografia básica

ALONSO, Urbano Rodrigues. Dimensionamento de fundações profundas. 2.ed. São Paulo: Edgar
Blücher ltda, 2013. 624.15 R696d -------------12
CUNHA, Albino Joaquim P. da; SOUZA; Vicente Custódio M. de. Lajes em concreto armado e
protendido. Rio de Janeiro: Niterói: EDUFF, 1998.
FREITAS, Moacyr de. Infraestrutura de Pontes e Vigas. São Paulo: Edgard Blücher, 2001.
Bibliografia complementar

CHAMBERIAN PRAVIA, Zacarias M. (Zacarias Martin); FARBEANE, Ricardo; FICANHA, Ricardo. Projeto e
cálculo de estruturas de aço: edifício industrial detalhado. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 624 C442p--------------2

GOLDMAN, Pedrinho. introdução ao planejamento e controle de custos na construção civil brasileira.
4. ed. São Paulo: Pini, 2004. 176 p. ((Orçamento, NBR 12721, incorporação imobiliária, gerenciamento)
69:65(81) G619i ----------2

GUERRINI, A.; LAVAUR, Roger C. Tratado de concreto armado: muros de arrimo e muros de cais. São
Paulo: Hemus, 2003. 624.012.45 G935t v.6 ------------5
LEONHARDT.Construções de Concreto. São Paulo: Interciência, 1979. v.6. ESGOTADO
PARETO, Luis; SOARES, Joshuah de Bragança. Mecânica e cálculo de estruturas: formulário técnico. São
Paulo - SP: Hemus, 2003 531:624.04 P228m -----------------2
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Trabalho de conclusão de curso II
Ementa

Elaboração de trabalho de conclusão de curso sobre temas pertinentes à área da Engenharia Civil, sob
orientação e acompanhamento por docente orientador.
Bibliografia básica

CERVO, A. L; BERVIAN, P. A. Metodologia científica. 6. ed. São Paulo: Makron, 2007. 001.8 C419m---------12

MARTINS, Gilberto de Andrade. Guia para elaboração de monografias e trabalhos de conclusão de
curso. 2. ed. São Paulo - SP: Editora Atlas, 2013. 001.8 M379g--------------11
SEVERINO, A.J. Metodologia do Trabalho Científico. 23. ed. São Paulo: Cortez, 2007. 001.42 S498m-------------12

Bibliografia complementar

BARROS, Aidil Jesus da Silveira. Fundamentos da metodologia científica: um guia para iniciação
científica. 3 ed. São Paulo: Afiliada, 2010. 001.42 B277f ----------2
LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 001.42 L192f-------------2

MARCONI, Marina de Andrade. Técnicas de pesquisa: planejamento e execução de pesquisas
amostragens e técnicas de pesquisa, elaboração, análise e interpretação de dados. 7 ed. São Paulo:
Atlas, 2013. 001.42 M321t----------2
RUDIO, Franz Victor. Introdução ao projeto de pesquisa científica. 41. ed. Petrópolis: Vozes, 2013.
001.891 R916i -----------2

RUIZ, Álvaro João. Metodologia científica: um guia para eficiência nos estudos. 6 ed. São Paulo: Atlas,
2013. 001.8 R934m-----------2

Estágio supervisionado II
Ementa

Apresentação de soluções e alternativas para melhoria das condições diagnosticadas. Estudo
monográfico (estudo exploratório, estudo descritivo, estudo aplicado, estudo com verificação de
hipóteses e causas ou de definição metodológica). Prática profissional.
Bibliografia básica

GIL, Antonio Carlos. Como Elaborar projeto de pesquisa. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 001.8 G463c------------14

RODRIGUES, A. F. Como elaborar referência bibliográfica. 8. ed. rev. ampl. São Paulo: Humanitas, 2012.
001.89 R696c--------------12
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SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. Revista e atualizada. São
Paulo: Cortez, 2007. 001.42 S498m-------12
Bibliografia complementar

BARROS, Aidil J. S.; LEHFELD, Neide A. S. Fundamentos da metodologia científica: um guia para
iniciação científica. 3. ed. São Paulo: Afiliada, 2010. 001.42 B277f --------------2
KERLINGER, F. Metodologia da pesquisa em ciências sociais: um enfoque conceitual. São Paulo: EPU,
2009. 303.1 K39m-------------2
LUNA, S. V. de. Planejamento de pesquisa: uma introdução.2.ed. São Paulo: EDUC. 2011. 001.42 L961p----------2

MEDEIROS, J. B. Redação Científica. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2014. 001.8 M488r------------10
RUDIO, F.V. Introdução ao projeto de pesquisa científica. 41. ed. Petrópolis: Vozes, 2013. 001.891 R916i---------2

Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS
Ementa

Parâmetros em libras; noções lingüísticas de libras; sistema de transcrição; tipos de frases em libras;
teoria de tradução e interpretação; classificadores de LIBRAS; técnicas de tradução da
libras/português; técnicas de tradução de português/LIBRAS, conteúdos básicos de libras; expressão
corporal e facial; alfabeto manual; gramática de libras; sinais de nomes próprios; soletração de nomes;
localização de nomes; percepção visual.
Bibliografia básica

LACERDA, Cristina B. F. de. Intérprete de libras: em atuação na educação infantil e no ensino
fundamental. 7.ed. Porto Alegre: Editora Meditação, 2015. 376.33 L131i ----------------12
GESSER, Audrei. Libras?:: que língua é essa?. São Paulo: Parábola, 2016. 376.33 G392l --------------------24
PEREIRA, Maria Cristina da Cunha et al. Libras conhecimento além dos sinais. 1.ed. São Paulo: Pearson
Prentice Hall, 2011. 376.33 L697--------------12
Bibliografia complementar

CASTRO, Alberto Rainha de; CARVALHO, Ilza Silva de. Comunicação por Língua Brasileira de Sinais. 4.
ed. Brasília, DF: Senac, 2013. 376.33 C355c-----2
FERNANDES, Sueli. Educação de Surdos. IBPEX (BV).
SABATOVSKI, Emílio (organizador); FONTOURA, Iara P. (organizadora); MILEK, Emanuelle
(organizadora). LDB: lei 9.394/96, lei de diretrizes da educação nacional. 4. ed. 37.01 S113l ------2
NOGUEIRA, M. A. M. Interação professor-ouvinte e pré-escolares surdos em duas alternativas
metodológicas/ Marilene de Almeida Monteiro Nogueira – Brasília:
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VELOSO, Éden. Aprenda libras com eficiência e rapidez. Curitiba: Mão sinais, 2012.
www.dicionariolibras.com.br
http://www.fonojp.hpgvip.com.br/libras/lib05.pdf
http://www.ines.gov.br/libras/principal.asp?ASSU_id=13
http://www.acessobrasil.org.br/libras
http://www.libras.org.br/
http://www.editora-arara-azul.com.br

FECAF
www.fecaf.com.br
Av. Vida Nova, 166 – Jardim Maria Rosa – Taboão da Serra

94

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL
Versão atualizada em julho de 2016

3.10 Projeto Integrador Orientado (PIO)
A Faculdade FECAF entende que, durante o curso de graduação, o aluno deve ser estimulado a produzir
trabalhos acadêmicos que lhe propiciem o desenvolvimento de um conjunto de habilidades e
competências na área de sua atuação profissional, por meio de atividades teóricas e práticas
desenvolvidas em sala de aula ou fora dela.
Assim, o Projeto Integrador Orientado (PIO) encontra sua razão na certeza da necessidade de
envolvimento dos alunos em atividades que exijam a habilidade de correlacionar o aprendizado
concretizado na sinergia decorrente dos diversos componentes curriculares e a resolução de
problemas reais na relação ensino-aprendizagem no cotidiano profissional.
Nesse sentido, o Projeto Integrador Orientado (PIO) no Curso de Engenharia Civil objetiva:


capacitar o discente à elaboração e exposição de seus trabalhos por meio de metodologias
adequadas;



contribuir para a ampliação de conhecimentos e/ou compreensão de certos questionamentos
podendo servir de modelo e fonte para outras pesquisas;



estimular a construção do conhecimento coletivo, a interdisciplinaridade e a inovação;



fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa individual e coletiva;



possibilitar a permuta de informações, a cooperação metodológica e o diálogo em igualdade;



proporcionar oportunidades de reflexão sobre a tomada de decisões mais adequadas à prática
profissional, com base na integração dos conteúdos ministrados em cada período letivo;



tornar o conhecimento mais real e atrativo por meio de atividades integradoras e
contribuições entre duas ou mais disciplinas do currículo;



trabalhar todas as linguagens necessárias para a constituição de conhecimentos, comunicação
e negociação de significados e registro sistemático dos resultados.

O Projeto Integrador Orientado (PIO) do Curso de Engenharia Civil, componente curricular obrigatório
desenvolvido a partir do primeiro semestre do curso, é uma exigência curricular na formação
acadêmica e profissional do discente, consistindo no desenvolvimento de um trabalho, e
representando um fim em cada módulo de composição do curso. A cada semestre são trabalhadas as
competências essenciais para a aplicação dos conhecimentos adquiridos. As atividades desenvolvidas
em equipe ou individualmente são apresentadas para o professor orientador e para a comunidade
acadêmica. Esse procedimento possibilita ao longo do curso que o discente desenvolva seu perfil
profissional de modo mais consciente e crítico.
A metodologia do Projeto Integrador Orientado (PIO) está baseada na interdisciplinaridade e tem
como finalidade propiciar aos discentes consolidar as competências primordiais para o
FECAF
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desenvolvimento das habilidades para um mercado profissional cada vez mais competitivo,
globalizado e, portanto, mais exigente e seletivo.
O PIO possui um regulamento próprio que define as etapas a serem cumpridas pelo aluno, em regime
presencial e/ou semipresencial (assistidas por computador) para cumprimento da carga horária. A
metodologia escolhida para a realização das atividades no Projeto Integrador Orientado inclui
orientações de professores acerca da estrutura e construção dos projetos, bem como tempo específico
para desenvolvê-los. Em cada um desses períodos os projetos envolvem, no mínimo, duas disciplinas.
As atividades de estudo e pesquisa interdisciplinar possibilitam ao educando ter a noção de cada etapa
de desenvolvimento de um projeto, bem como a necessidade de organização e de qualidade em cada
etapa de produção para que possa ser dada à continuidade necessária, ou seja, a cada nova etapa
depende da qualidade e finalização da etapa anterior.
O PIO é desenvolvido em caráter demonstrativo, pré-produzido, que passa, porém, por todas as etapas
de uma produção acadêmica. Para a realização de cada Projeto Integrador Orientado são
fundamentais algumas fases distintas, as quais, em seguida, serão especificadas.


Intenção: fase em que os professores de cada módulo curricular se reúnem e pensam sobre os
objetivos e finalidades das disciplinas, as necessidades de aprendizagem de cada turma e sobre
os encaminhamentos do projeto. Com isso, os professores instrumentalizar-se-ão para
problematizar o conteúdo e canalizar as curiosidades e os interesses dos alunos na concepção
do(s) projeto(s). As atividades de elaboração deverão ser sempre coletivas e socializadas entre
alunos e professores. Estes deverão conjuntamente escolher os temas significativos a serem
problematizados e questionados;



Preparação e planejamento: fase na qual são estabelecidas as etapas de execução. Alunos e
professores devem identificar as estratégias possíveis para atingir os objetivos propostos;
coletar materiais bibliográficos necessários ao desenvolvimento da temática escolhida;
organizar os grupos e/ou duplas de trabalho por suas indagações afins e suas respectivas
competências, podendo ser organizados grupos com tarefas específicas; buscar informações
em livros, Internet, etc.; programar pesquisas laboratoriais; organizar instrumentos de
investigação; programar a coleta de dados; analisar resultados, escrever relatórios; definir
duração das pesquisas; buscar outros meios necessários para a solução das questões e/ou
hipóteses levantadas na fase anterior; aprofundar e/ou sistematizar os conteúdos necessários
ao bom desempenho do projeto. Em conjunto, alunos e professores devem planejar a
divulgação do projeto com apresentação pública, exposição de trabalhos, bem como planejar
a apresentação dos resultados finais do projeto;



Execução ou desenvolvimento: fase de realização das atividades, das estratégias programadas,
na busca de respostas às questões e/ou hipóteses definidas anteriormente. A turma ou os
grupos de trabalho planejam e executam sua tarefa, trazendo com frequência à apreciação da
turma o que se está fazendo, as dificuldades que encontra e os resultados que são alcançados.
Os alunos deverão ter a oportunidade de seguir o trabalho dos diversos grupos e cooperar com
eles. Relatórios parciais orais ou escritos serão elaborados a fim de acompanhar o
desenvolvimento do tema (ou dos temas) e implementar a participação dos alunos. Os alunos
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e os professores deverão criar um espaço de confronto acadêmico, científico e profissional de
discussão de pontos de vista diferentes, pois são condições fundamentais para a construção
do conhecimento;


Resultados finais: fase posterior à associação entre ensino e pesquisa, em que se contribui
para a construção da autonomia intelectual dos futuros graduados, avaliando os conteúdos ou
saberes que foram programados e desenvolvidos de maneira integrada por meio de projetos
de ensino e aprendizagem, oportunizando ao aluno verbalizar seus sentimentos sobre o
projeto: O que foi mais importante? Quais as novidades proporcionadas? Como foi a
participação individual e dos grupos nas atividades do(s) projeto(s) integrador(es)? O que se
pode melhorar para os próximos projetos? Quais foram as conclusões elaboradas e o
crescimento evidenciado pelos alunos durante a realização do(s) projeto(s)?. A avaliação dos
projetos poderá ser realizada pelos professores orientadores do PIO e pelo Colegiado de Curso
e por uma autoavaliação dos discentes, tendo em vista os critérios de: domínio do conteúdo;
linguagem (adequação, clareza); postura; interação com a turma; nível de participação e
envolvimento; e material didático (recursos utilizados e roteiro de apresentação) e produto
final.

No Curso de Engenharia Civil da FECAF, o Projeto Integrador Orientado tem tratamento de prática
curricular, isto é, as atividades além de possibilitar aos alunos a resolução de problemas reais, por meio
de “casos simulados”, proporcionam experiências de aplicação de conhecimentos ou de
desenvolvimento de procedimentos próprios ao exercício profissional em circunstâncias próximas às
de um ambiente real, minimizando os impactos da exposição às condições reais de sua futura atuação
profissional. Desta forma, são colocados em uso, no âmbito do ensino, os conhecimentos e as
habilidades adquiridos nas diversas atividades formativas que compõem o currículo do Curso.
Assim, o modelo de integração de conhecimentos proposto no Curso de Engenharia Civil permite o
desenvolvimento de competências a partir da aprendizagem pessoal e não somente o ensino
unilateral.
3.10.1 Regulamento do Projeto Integrador Orientado
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º - Este Regulamento dispõe sobre a finalidade, a estruturação, orientação do processo de
planejamento, desenvolvimento e avaliação do Projeto Integrador Orientado (PIO) do Curso de
Engenharia Civil da Faculdade FECAF.
Art. 2º - O Projeto Integrador Orientado (PIO) do Curso de Engenharia Civil é componente curricular
obrigatório desenvolvido a partir do primeiro semestre do Curso e visa contribuir para uma
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aprendizagem significativa que contemple o estudo das linguagens e das formações discursivas
pertinentes a diversos gêneros textuais e às esferas sociais.
Art. 3º - O aproveitamento das atividades do PIO – Projeto Integrador Orientado do Curso de
Engenharia Civil será validado por meio das disciplinas Projeto Integrador Orientado I, II, II, IV, V, VI,
VII e VIII contempladas na matriz curricular do Curso.
Parágrafo 1º - As disciplinas que compõem o semestre/período da matriz curricular, obrigatoriamente,
integram o Projeto Integrador Orientado (PIO) de forma interdisciplinar.
Parágrafo 2º - O Projeto Integrador Orientado (PIO) é componente obrigatório para que o acadêmico
possa integralizar a carga horária total do Curso e, portanto, obter o grau.
CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS
Art. 4º - O Projeto Integrador Orientado (PIO) visa desenvolver a interdisciplinaridade ao estabelecer
a integração dos conhecimentos desenvolvidos em cada disciplina no semestre, de forma integrada a
todas as demais constantes da matriz curricular do Curso de Engenharia Civil, além de incentivar a
pesquisa, como necessário prolongamento da atividade de ensino e como instrumento para a iniciação
científica.
Art. 5º - O Projeto Integrador Orientado (PIO) tem por objetivos:
I - Integrar as áreas de formação de cada curso ofertado pela Faculdade FECAF;
II - Promover a capacidade pessoal de articular, mobilizar e colocar em ação as informações, atitudes,
habilidades adquiridas como forma de construir o conhecimento necessário para formação do perfil
profissional;
III - Possibilitar a interdisciplinaridade através de projetos, possibilitando a vivência das experiências
necessárias para atuação profissional do discente, o que facilitará a articulação de competências e
habilidades desenvolvidas no decorrer de cada Curso ofertado.
CAPÍTULO III
DO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E SUPERVISÃO DA PRÁTICA DO PROJETO INTEGRADOR
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Art. 6º - O Coordenador do Curso de Engenharia Civil, juntamente com o Professor Orientador deverão
definir as atividades de orientação ao aluno e de administração dos atos relativos ao planejamento,
organização e supervisão da prática do Projeto Integrador.
Art. 7º - É de competência do Coordenador de Curso e do Professor Orientador:
I – Estabelecer os temas base do PIO, para o período do semestre seguinte, buscando principalmente
atender o perfil de formação do egresso quanto às competências e habilidades;
II – Assegurar a realização das atividades do PIO em Grupo de Alunos;
III – Organizar seminários de apresentação das atividades realizadas no PIO;
IV – Solucionar as dúvidas dos acadêmicos ao longo da sua execução;
V – Possibilitar, quando a proposta exigir, parcerias para a realização das visitas técnicas nas empresas
ajustando suas condições de realização.
Art. 8º - O Projeto Integrador Orientado (PIO) obedecerá às seguintes etapas que serão dirigidas pelo
professor responsável:
I - Processo de Iniciação
a) Divulgação dos temas e apresentação do projeto para os acadêmicos e análise do regulamento;
b) Organização dos grupos participantes sendo até 6 acadêmicos por grupo;
c) Nomeação do acadêmico que será gerente do projeto.
II - Processo de Planejamento e Execução
a) Definição das atividades desenvolvidas por cada grupo;
b) Elaboração do cronograma para desenvolvimento das atividades;
c) Execução do PIO conforme o planejamento e este regulamento;
e) Avaliação do PIO.
Art. 9º - O PIO, obrigatoriamente, terá o seguinte formato:
I - Elementos pré-textuais (cada um iniciando em folha distinta)
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a) Capa;
b) Folha de rosto;
c) Sumário;
II - Elementos textuais (cada um iniciando em folha distinta)
a) Introdução;
b) Desenvolvimento contendo duas partes. A primeira parte será teórica, contendo os conceitos
relativos ao tema e discutidos em sala de aula; a segunda parte será prática, análise da organização
escolhida pelo grupo, utilizando os conceitos da primeira parte;
c) Considerações Finais;
III - Elementos pós-textuais (cada um iniciando em folha distinta)
a) Referências Bibliográficas;
b) Anexo (se tiver).
Art. 10 - É de competência do Coordenador de Curso:
I - Indicar Professor Orientador, dentre professores do quadro de docentes do Curso de Engenharia
Civil da Faculdade FECAF, para o exercício conjunto de atividades de orientação ao aluno e de
administração dos atos relativos ao planejamento e desenvolvimento do Projeto Integrador Orientado;
II - Apoiar o trabalho dos professores orientadores, assistindo-lhes nos diversos aspectos relevantes
para a orientação do Projeto Integrador Orientado;
III - Estabelecer procedimento permanente de discussão e de avaliação das atividades relativas ao
Projeto Integrador, convocando reuniões regulares entre professores orientadores e orientandos.
Art. 11 - Compete ao Professor Orientador:
I - Acompanhar o PIO, supervisionar e orientar o aluno na execução de suas atividades;
II - Assegurar a observância da carga horária das atividades do Projeto Integrador Orientado;
III - Registrar as reuniões e atividades de orientação;
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IV - Elaborar relatórios mensais de seus orientandos e encaminhar à Coordenação de curso;
V - Controlar a frequência e a assiduidade dos alunos;
VI - Encaminhar à coordenação de curso os documentos atinentes ao Projeto Integrador Orientado;
VII - Apresentar relatório conclusivo das atividades de orientação ao Coordenador do Curso.
Parágrafo Único: O relatório compreenderá registro de todas as atividades desenvolvidas, da avaliação
ensino-aprendizagem e da atuação do discente no desenvolvimento do projeto.
Art. 12 - Compete aos discentes executores do Projeto Integrador Orientado:
I - Cumprir e exigir a observância das regras e compromissos estabelecidos por este Regulamento.
II. Assumir a autoria, originalidade e o compromisso pela produção do trabalho, considerando as
dimensões éticas e técnicas e a articulação entre as diversas práticas acadêmicas, desenvolvidas no
percurso do Projeto Integrador Orientado;
III. Frequentar e participar ativamente dos encontros de orientação para fins de discussão formativa e
de planejamento do Projeto Integrador Orientado;
IV. Manter estreito contato com o Professor Orientador do Projeto Integrador Orientado e demais
professores das disciplinas que compõe o período em curso, com vistas a ampliar os espaços legítimos
de discussão e de deliberação acerca dos problemas teóricos, metodológicos e materiais de seu
trabalho;
V. Entregar o trabalho final nos prazos estipulados pelo professor orientador
CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 13 - A avaliação do Projeto Integrador Orientado (PIO), terá por resultado uma nota que será
aferida e expressa em grau numérico variando entre 0 (zero) e 10 (dez) pontos no semestre letivo,
processando-se da seguinte forma:
I – O professor responsável pelo PIO distribuirá 10 (dez) pontos, sendo:
Até 4 pontos – elaboração do trabalho;
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Até 6 pontos – atribuído pelo Trabalho Final (apresentação em evento acadêmico do semestre, entrega
do material escrito conforme estrutura, pelo acadêmico gerente, conforme cronograma definido pela
Coordenação do Cursos.
II - Para ser considerado aprovado no PIO o acadêmico deverá alcançar, no mínimo, 6 pontos e 75% de
frequência.
III - O Grupo e/ou acadêmico que não conseguir os 6 pontos para promoção terá uma segunda
oportunidade, podendo refazer o trabalho cumprindo as etapas, sendo que a apresentação deverá
ocorrer no período de prova semestral, descrito no calendário oficial da IES.
IV - A nota entre 0 (zero) e 10 (dez) pontos do Projeto Integrador Orientado (PIO), é única, não
admitindo prova substitutiva ou exame.
Art. 14 - Os Projetos Integradores Orientados de todos os períodos atenderão o cronograma
determinado pela Coordenação do Curso e Professor Orientador, que deve ser cumprido pelos
acadêmicos e deverá ser, rigorosamente, supervisionado pelos docentes e coordenador de curso.
Art. 15 - O acompanhamento do Projeto Integrador Orientado (PIO), será realizado pelo professor
responsável pela disciplina integrante na matriz curricular de cada curso ofertado pela Faculdade
FECAF
Art. 16 - Os professores responsáveis pelas disciplinas dispostas na matriz curricular de cada curso
deverão auxiliar na solução das dúvidas dos acadêmicos no âmbito da sua unidade, bem como manter
o coordenador do Curso informado sobre o desempenho dos acadêmicos.
Art. 17 - Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pelo Colegiado do Curso de Engenharia
Civil.
Art. 18 - Este Regulamento entrará em vigor na data de sua aprovação, revogadas as disposições em
contrário.
3.11 Regulamento de ofertas de disciplinas optativas
Art. 1º O presente Regulamento institui a oferta de disciplinas optativas nos cursos de Graduação
Bacharelado, Licenciatura e Tecnológico da Faculdade FECAF.
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Art. 2º As disciplinas optativas representam uma oportunidade de aprofundamento de conteúdos
pertinentes à profissão, ou de direcionamento de estudo na área temática de interesse dos alunos que
agreguem conceitos de diferentes áreas de formação, buscando a diversificação de saberes.
Parágrafo único: As optativas não são disciplinas direcionadas exclusivamente a alunos de um único
curso, mas aos estudantes de todos os cursos e de todos os períodos, sem restrições temáticas ou de
pré-requisitos.
Art. 3º As optativas são disciplinas que buscam complementar e diversificar a formação dos alunos da
Faculdade FECAF e podem ser aproveitadas como horas de Atividades Complementares.
Art. 4º O rol das disciplinas optativas deverá constar dos respectivos Projetos Pedagógicos dos Cursos
– PPC, acrescidos das respectivas ementas e bibliografias básica e complementar, indicando-se ainda
o momento da oferta.
Art. 5º É de responsabilidade das Coordenações de Cursos a oferta de disciplinas curriculares optativas
que integram os Projetos Pedagógicos de cada curso de Graduação, modalidade presencial, dentro dos
prazos previstos nas matrizes curriculares vigentes em cada um dos cursos de graduação.
Art. 6º O processo de oferta das disciplinas optativas será promovido automaticamente no final de
cada semestre letivo pelas Coordenações de Cursos.
Parágrafo único: As Coordenações de Cursos encaminharão simultaneamente à Direção Acadêmica e
à Secretaria Acadêmica, o conjunto de disciplinas e/ou atividades curriculares, turmas e horários
disponibilizados para efetivo de registro acadêmico em período equivalente do ano/semestre letivo.
Art. 7º A Secretaria Acadêmica divulgará informativo sobre os procedimentos de matrícula em
disciplinas e/ou atividades curriculares junto aos alunos e Coordenações de Curso.
Parágrafo único: A Secretaria Acadêmica estabelecerá os meios e as formas como se dará o processo
de registro eletrônico, no período previsto no Calendário Acadêmico.
Art. 8º Ao final do semestre letivo que anteceder aquele em que consta a previsão de oferta de
disciplinas optativas, as Coordenações de Cursos submeterão aos alunos o elenco das disciplinas, de
que tratam os artigos anteriores, para deliberação e escolha dos alunos destinatários.
Art. 9º A escolha se fará por votação direta do aluno na disciplina, sendo selecionada aquela que
alcançar preferência, por maioria simples.
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Art.10 Após o período de escolha das disciplinas optativas, as Coordenações de Cursos comunicam aos
Colegiados para que providenciem a indicação de docentes qualificados; e, à Secretaria Acadêmica
para que providenciem os registros legais pertinentes.
Art. 11 Todas as optativas ofertadas obedecerão aos mesmos critérios avaliativos previstos no
Regimento Geral da Faculdade FECAF.
Art. 12 O Colegiado de Curso poderá ofertar, além das disciplinas eleitas pelos alunos, outras disciplinas
optativas e/ou atividades complementares no semestre.
Art.13 A(s) carga(s) horária(s) correspondente(s) à(s) disciplinas optativas selecionadas pelos alunos
deverá(ão) ser acrescida(s) à carga horária da(s) matriz(es) curricular(es) para os cursos de graduação
bacharelado, licenciatura e tecnológico.
Art. 14 A inclusão ou desativação de qualquer disciplina optativas no currículo de um curso não
constitui, necessariamente, mudança curricular e será procedida por análise e avaliação do Colegiado
do Curso que a encaminhará ao NDE para deliberação sobre a matéria.
Art.15 O presente conjunto de normas só pode ser alterado mediante voto da maioria absoluta dos
membros dos Colegiados dos Cursos e aprovado pelo Conselho Superior Acadêmico da FECAF.
Art.16 Esta norma entra em vigor a partir desta data.
3.12 Atividades Práticas Supervisionadas - APS
As Atividades Práticas Supervisionadas (APS), previstas pelo Ministério da Educação e Cultura – MEC
na Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, no Parecer CNE/CES nº 575, de 04 de abril de 2001, no
Parecer CNE/CES nº 261, de 09 de novembro de 2006, e na Resolução MEC CNE/CES nº 3, de 02 de
julho de 2007, determinam que o trabalho acadêmico efetivo compreenda: preleções e aulas
expositivas; e, atividades práticas supervisionadas, tais como laboratórios, atividades em biblioteca,
iniciação científica, trabalhos individuais e em grupo, e outras atividades.
Previstas nos Projetos Pedagógicos dos Cursos da FECAF, as Atividades Práticas Supervisionadas (APS)
constituem parte da carga horária das disciplinas às quais se vinculam, juntamente com as aulas
teóricas presenciais e as atividades práticas presenciais; por isso, não podem ser utilizadas para
reposição de aulas presenciais não ministradas pelos docentes.
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As APS são detalhadas nos Planos de Ensino das disciplinas às quais se vinculam, registradas no Diário
de Classe e aprovadas pela Coordenação de Curso, a quem compete acompanhar o seu
desenvolvimento.
Na Faculdade FECAF, as Atividades Práticas Supervisionadas (APS) são realizadas extraclasses pelo
aluno e orientadas pelos professores responsáveis respectivamente pela disciplina regular, e de acordo
com a carga horária e as especificações previstas no Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Civil,
não cabendo o seu aproveitamento como Atividades Complementares.
As Atividades Práticas Supervisionadas visam o desenvolvimento da autonomia do aluno e da
capacidade de aprender a aprender. Assim sendo, são objetivos das APS:


Criar mecanismos para que o discente desenvolva as competências e as habilidades
profissionais requeridas pelo mercado de trabalho através da prática efetiva de estudos
independentes;



Estimular o discente para a prática do raciocínio crítico e a emancipação intelectual;



Oportunizar situações de troca de experiências e vivências adquiridas, assegurando
aprofundamentos e diversificação de estudos;



Orientar o discente para a prática de organização de estudos independentes e sistemáticos;



Possibilitar ao discente uma vivência prática das teorias aprendidas no decorrer do Curso,
integrando as disciplinas de cada semestre;



Promover a aplicação da teoria e conceitos para a solução de problemas práticos relativos à
área de formação;



Promover o estudo, a convivência e o trabalho em grupo e o fortalecimento de parcerias.



No Curso de Engenharia Civil as Atividades Práticas Supervisionadas contemplarão:



Atividades em laboratório de informática envolvendo busca, seleção e sistematização de
informações na internet;



Atividades de consulta e de pesquisa na biblioteca;



Desenvolvimento de pré-projetos;



Elaboração de resumos e resenhas;



Estudos dirigidos;



Organização de seminários;



Organização e participação de oficinas;



Pesquisas de campo, pesquisa bibliográfica ou estudo de caso;



Produção de relatórios, artigos científicos;



Trabalhos em grupo ou individuais;



Visitas técnicas e de estudo.
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3.12.1 Regulamento das APS – Atividades Práticas Supervisionadas
Capítulo I
DA LEGISLAÇÃO
Art. 1º. O presente Regulamento normatiza a execução das Atividades Práticas Supervisionadas (APS)
da Faculdade FECAF, obedecendo ao disposto na Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, no Parecer
CNE/CES nº 571, de 04 de abril de 2001, no Parecer CNE/CES nº 261, de 09 de novembro de 2006, e na
Resolução CNE/CES nº 3, de 02 de julho de 2007.
Capítulo II
DA ORGANIZAÇÃO
Art. 2º. As Atividades Práticas Supervisionadas (APS) são atividades acadêmicas desenvolvidas sob a
orientação, supervisão e avaliação de docentes e realizadas pelos discentes.
§ Único – As APS são previstas nos Projetos Pedagógicos dos Cursos.
Art. 3º. As APS constituem parte da carga horária das disciplinas às quais se vinculam.
Art. 4º. Para efeitos deste Regulamento, são consideradas Atividades Práticas Supervisionadas (APS):
estudos dirigidos, trabalhos individuais, trabalhos em grupo, desenvolvimento de projetos, atividades
em laboratório, atividades de campo, oficinas, pesquisas, estudos de casos, seminários,
desenvolvimento de trabalhos acadêmicos, dentre outros.
§1º – As APS são detalhadas nos Planos de Ensino das disciplinas às quais se vinculam e aprovadas pela
Coordenação de Curso, a quem compete acompanhar o seu desenvolvimento.
§2º – As APS são atividades acadêmicas desenvolvidas sob a orientação, supervisão e avaliação de
docentes, não cabendo o seu aproveitamento como Atividades Complementares.
Capítulo III
DA SUPERVISÃO E AVALIAÇÃO
Art. 5o. Cabe aos docentes responsáveis pelas APS supervisionar e avaliar o desempenho dos alunos.
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Art. 6o. A avaliação de desempenho dos alunos nas APS comporá a avaliação das disciplinas às quais
se vinculam, cabendo à Coordenação do Curso juntamente com o Núcleo Docente Estruturante,
quando houver, definir a ponderação aplicável a essas atividades.
Capítulo IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 7º. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação, em conjunto com a Coordenação
Pedagógica, ouvidas as partes interessadas.
Art. 8º. O presente Regulamento entra em vigor, após a sua aprovação pelos órgãos colegiados
superiores da Instituição.
3.13 Programa de Tópicos Transversais na Educação das Relações Étnicos-Raciais
Os Tópicos Transversais integrantes da proposta curricular para Ensino de História e Cultura AfroBrasileira e Africana da Faculdade Capital Federal visam articular a Educação nas Relações ÉtnicoRaciais, bem como o tratamento de questões e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes,
nos termos explicitados na Resolução nº. 01/2004 e no Parecer CNE/CP 3/2004, estabelecendo
adequações aos programas de ensino e seus conteúdos em diferentes disciplinas nos Cursos
Superiores de nossa Instituição.
O Programa Tópicos Transversais será desenvolvido a partir do trabalho conjunto com os
coordenadores e professores, planejando projetos interdisciplinares voltados para a compreensão da
complexidade das Relações Étnico-Raciais e atuantes no seio da sociedade multicultural e pluriétnica
do Brasil, buscando relações positivas, rumo à construção de uma nação democrática.
Além dos Tópicos Transversais serem objeto de estudo na articulação e planejamento das disciplinas
dos vários semestres em todos os cursos, também serão abordados através de assessoria direta do
professor responsável, com possibilidades de atuação conjunta frente ao grupo de alunos, rompendo
com a forma tradicional de trabalho docente para um trabalho cooperativo e comprometido com a
função social do ensino, pesquisa e extensão.
Assim, o Programa Tópicos Transversais para Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana na
Faculdade Capital Federal irá basear-se nos dispositivos legais, bem como nas reivindicações e
propostas do Movimento Negro ao longo do século XX, que apontam para a necessidade de projetos
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empenhados na valorização da história e cultura dos afro-brasileiros e dos africanos, assim como na
missão e filosofia institucional, que tais conteúdos devem conduzir.
O Programa Tópicos Transversais oferecerá aos alunos, ações afirmativas de políticas de reparações, e
de reconhecimento e valorização da história, cultura e identidade. Promoverá uma estrutura
curricular, fundada em dimensões históricas, sociais, antropológicas oriundas da realidade brasileira,
e buscará combater o racismo e as discriminações que atingem particularmente os negros. Além disso,
a Faculdade Capital Federal apoiará a realização do Seminário de Estudos Afro aberto à comunidade
interna e externa, organizando com múltiplas atividades que possibilitem a refflexão em debates e
oficinas de arte.
É importante salientar que o Programa Tópicos Transversais terá como meta o direito dos negros se
reconhecerem na cultura nacional, expressarem visões de mundo próprio, manifestar com autonomia,
individual e coletiva, seus pensamentos.
Este princípio deve conduzir:


À igualdade básica de pessoa humana como sujeito de direitos;



À compreensão de que a sociedade é formada por pessoas que pertencem a grupos étnicoraciais distintos, que possuem cultura e história próprias, igualmente valiosas e que em
conjunto constroem, na nação brasileira, sua história;



Ao conhecimento e à valorização da história dos povos africanos e da cultura afrobrasileira na
construção histórica e cultural brasileira;



À superação da indiferença, injustiça e desqualificação com que os negros, os povos indígenas
e também as classes populares às quais os negros, no geral, pertencem, são comumente
tratados;



À desconstrução, por meio de questionamentos e análises críticas, objetivando eliminar
conceitos, idéias, comportamentos veiculados pela ideologia do branqueamento, pelo mito da
democracia racial, que tanto mal fazem a negros e brancos;



À busca, da parte de pessoas, em particular de professores não familiarizados com a análise
das relações étnico-raciais e sociais com o estudo de história e cultura afrobrasileira e africana,
de informações e subsídios que lhes permitam formular concepções não baseadas em
preconceitos e construir ações respeitosas;



Ao diálogo, via fundamental para entendimento entre diferentes, com as finalidades de
negociações, tendo em vista objetivos comuns; visando a uma sociedade justa.



O desencadeamento de processo de afirmação de identidades, de historicidade negada ou
distorcida;



O rompimento com imagens negativas forjadas por diferentes meios de comunicação, contra
os negros e os povos indígenas;



Os esclarecimentos a respeito de equívocos quanto a uma identidade humana universal;



O combate à privação e violação de direitos;
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A ampliação do acesso a informações sobre a diversidade da nação brasileira e sobre a
recriação das identidades, provocada por relações étnico-raciais;



A conexão dos objetivos, estratégias de ensino e atividades com a experiência de vida dos
alunos e professores, valorizando aprendizagens vinculadas às suas relações com pessoas
negras, brancas, mestiças, assim como as vinculadas às relações entre negros, indígenas e
brancas no conjunto da sociedade;



Condições para professores e alunos pensarem, decidirem, agirem, assumindo
responsabilidade por relações étnico-raciais positivas, enfrentando e superando
discordâncias, conflitos, contestações, valorizando os contrastes das diferenças;

Além disso, o Programa Tópicos Transversais objetiva:


Acompanhar a discussão do corpo docente e discente, junto à coordenação do Curso,
em torno do planejamento, organização, desenvolvimento e avaliação do trabalho
pedagógico, com o propósito de conhecer as necessidades que surgirem em torno da
adequação entre a ação docente e as finalidades sociais do Ensino de História e Cultura
Afro-Brasileira e Africana, definidas na missão institucional, nos objetivos e no perfil
do egresso pretendido na concepção dos Cursos da Faculdade Capital Federal;



Participar da discussão do grupo de professores, junto à coordenação, para refletir
sobre os problemas que surgem no desenvolvimento do trabalho docente e colaborar
na construção de alternativas de soluções, que superem as contradições percebidas
entre a prática educativa e as intenções do projeto;



Orientar e subsidiar os professores com informações, material de estudo, quando
necessário, para aprofundar o conhecimento didático pedagógico, diante das
problemáticas que estarão sendo tratadas a respeito do Ensino de História e Cultura
Afro-Brasileira e Africana;



Participar de grupos que elaboram instrumentos de avaliação do Curso ou das
disciplinas e subsídios para o desenvolvimento dos projetos interdisciplinares dos
semestres;



Propor uma concepção de tópico transversal como uma estratégia de apoio
pedagógico às disciplinas do Curso, que articule as diferentes disciplinas que irão
compor cada semestre, em torno da temática: “História e Cultura Afro-Brasileira e
Africana”, fomentando a construção de projetos interdisciplinares semestrais;



Acompanhar o desenvolvimento do trabalho docente junto às turmas, para
diagnosticar necessidades e, quando adequado, intervir com proposições
metodológicas tendo em vista o tópico transversal proposto.

3.14 Disciplina de LIBRAS (Decreto Nº 5.626, de dezembro de 2005)
Considerando pessoa surda aquela que, por ter perda auditiva, compreende e interage com o mundo
por meio de experiências visuais, manifestando sua cultura principalmente pelo uso da Língua
Brasileira de Sinais – LIBRAS, a Faculdade Capital Federal, em cumprimento ao Decreto nº 5.626, de 22
de dezembro de 2005, declara a inclusão da Disciplina de LIBRAS obrigatória aos currículos dos cursos
de Licenciatura, e disciplina curricular optativa nos demais cursos de educação superior (bacharelado)
e na educação profissional (tecnólogo), que serão ministrados na IES.
FECAF
www.fecaf.com.br
Av. Vida Nova, 166 – Jardim Maria Rosa – Taboão da Serra

109

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL
Versão atualizada em julho de 2016

A disciplina de LIBRAS será divulgada na matriz curricular dos cursos, seguindo orientações de
procedimento previstas na Portaria Normativa nº. 40, de 12 de Dezembro de 2007.
Para o Curso Superior de Bacharelado em Engenharia Civil a disciplina de LIBRAS será dimensionada
na matriz curricular do curso, conforme entendimento da Coordenação, do Colegiado de Curso, da
Legislação vigente, DCNs e devida aprovação do Ministério da Educação aos atos autorizativos,
previstos no Decreto nº 5.773, de 09 de Maio de 2006.
A disciplina de LIBRAS para os cursos superiores de Bacharelado ou Tecnólogo deverá ser ofertada
como optativa para todos os alunos regularmente matriculados, respeitando-se todos os
procedimentos estabelecidos no Regimento Interno da Faculdade Capital Federal no que se refere a
calendário, frequência, regime disciplinar, avaliação e plano de aula.
O Plano de aula, conteúdo programático e bibliografia indicada para a disciplina de LIBRAS, deverão
ser elaborados e apresentados, pelo professor contratado, no início do semestre letivo, seguindo as
orientações, diretrizes e métodos compatíveis com os patrões de qualidade da FECAF.
No que couber, o professor deverá cumprir as orientações metodológicas estabelecidas no
regulamento específico de apoio aos portadores de necessidades especiais da FECAF, para sua devida
operacionalidade.
3.15 Adequação da Metodologia de Ensino
O currículo do Curso de Engenharia Civil da Faculdade FECAF é caracterizado por um rico elenco de
disciplinas, que abrange aspectos essencialmente teóricos indo até as de natureza fundamentalmente
práticas. Dada à diversidade de temas abordados, e a inerente especificidade que as distinguem
enquanto tópicos isolados, a integração de ensino solicita procedimentos metodológicos que
favoreçam a interdisciplinaridade dos temas estudados ao longo das dez séries.
Nesse sentido, a matriz curricular do Curso de Engenharia Civil privilegia os procedimentos
metodológicos que dão ênfase às relações interpessoais, possibilitando as trocas de experiências entre
os sujeitos envolvidos no processo educativo. Por meio do diálogo constante, os alunos são
estimulados a contribuírem com suas experiências, em todos os momentos do processo ensinoaprendizagem, num constante movimento de ação-reflexão-ação sobre o aprender a aprender,
aprender a conviver, aprender a fazer e aprender a ser.
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As estratégias metodológicas adotadas pela FECAF propiciam a simulação de situações-problemas que
exigem a criatividade do aluno na resolução e busca de soluções-problema individuais e em grupo. As
atividades estimulam o planejamento das ações e possibilitam a construção de uma atitude positiva
perante os erros, uma vez que as situações se sucedem rapidamente e podem ser corrigidas de forma
natural, no decorrer da ação. Desta maneira, o planejamento integrado promove as relações entre as
unidades temáticas, por meio de atividades interdisciplinares em que se articulam o ensino, a pesquisa
e a extensão.
A constante reflexão sobre o seu processo de formação também é garantida na sala de aula pelo
trabalho de acompanhamento de cada professor e pela apresentação, no final do curso, do Trabalho
de Conclusão de Curso.
Os professores da FECAF privilegiam metodologias de ensino que permitem a autonomia dos estudos
e da aprendizagem, e o desenvolvimento cognitivo voltado para a pesquisa e para a curiosidade
investigativa, e, contam com o apoio de tecnologia educacional de ponta, além de exposições de
conteúdo. Trata-se, assim, de investir na criação de competências suficientemente amplas que
possibilitam aos alunos ter uma atuação efetiva na produção de bens e serviços, tomar decisões
fundamentadas no conhecimento, operar com fluência os novos meios e ferramentas em seu trabalho,
bem como aplicar criativamente as novas mídias, seja em usos simples e rotineiros, seja em aplicações
mais sofisticadas.
Os conteúdos são apresentados partindo sempre de uma postura questionadora em relação aos
assuntos a serem estudados, de modo a fornecer ao professor uma constante atualização do perfil do
aluno, dos diferentes níveis de ganhos, bem como o grau de dificuldade identificado durante o
processo de ensino-aprendizagem. Este procedimento possibilita ao professor a implementação das
ações que se fazem necessárias à minimização das dificuldades constatadas.
Atividades práticas são desenvolvidas ao longo do curso, a fim de formar profissionais críticosreflexivos de modo a serem capazes de lidar positivamente com a contínua e acelerada transformação
da base tecnológica. Para tanto, são propostos estudos de casos, seminários, painéis, jornadas
acadêmicas, trabalhos em grupo, visitas a empresas com reconhecida competência.
Considerando as especificidades dos objetivos para o Curso de Engenharia Civil e a matriz curricular
proposta, as ações pedagógicas são pautadas pelas seguintes diretrizes:


planejamento das ações de ensino a partir de levantamento das reais necessidades sendo
continuadamente reestruturadas;
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uso de suportes tecnológicos e linguagens compatíveis com o perfil e exigências do curso;



desenvolvimento de uma base teórico-cultural de competências e habilidades;



manutenção de um sistema educativo altamente participativo e interativo;



difusão e socialização das atividades criativas desenvolvidas que reflitam o processo de
aprendizagem.

Cada aula parte de um plano com objetivos explícitos e possui um plano de ação fundamentado por
referenciais bibliográficos, de forma a garantir uma aprendizagem de qualidade. Da mesma forma, a
avaliação do aluno incidi sobre os procedimentos e aspectos qualitativos, incluindo a verificação das
atividades de estudo individual e coletiva, e o desempenho do aluno nas várias propostas pedagógicas
desenvolvidas.
O processo de ensino, que é basicamente uma função do tempo, deve ser tão ou mais importante que
os conteúdos. É necessário dirigir o processo com a devida sensibilidade de forma que este dê lugar à
aprendizagem e, portanto, a uma mudança de comportamento.
O planejamento integrado deve promover as relações entre as unidades temáticas, por meio de
atividades multidisciplinares e da proposta de projetos em que se articulem o ensino, a pesquisa e a
extensão. Além disso, o aluno deve elaborar, junto com o coordenador do curso e/ou com os demais
docentes seu plano de atividades complementares, propondo, ele mesmo, as atividades que julgar
significativas para a sua formação.
3.16 Práticas Pedagógicas inovadoras
As práticas pedagógicas empregadas no Curso de Engenharia Civil são apoiadas em quatro concepções
de ensino-aprendizagem: aprendizagem auto-dirigida; aprendizagem baseada em problemas ou
estudos de casos; aprendizagem em pequenos grupos; aprendizagem apoiada em simulação,
conforme descritas a seguir.
A) Aprendizagem autodirigida
A busca e a aquisição de conhecimentos constituem um processo contínuo ao longo da vida de cada
indivíduo. Nesse sentido, os estudantes devem conhecer os primeiros passos do caminho para
aprender a aprender. Durante o curso, serão encorajados a definir seus próprios objetivos de
aprendizagem e a avaliar seus progressos pessoais no sentido de quanto estão se aproximando dos
objetivos formulados.
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Esses procedimentos devem incluir a habilidade de reconhecer necessidades educacionais pessoais,
desenvolver um método próprio de estudo, utilizar adequadamente uma diversidade de recursos
educacionais e avaliar criticamente os progressos obtidos.
B) Aprendizagem baseada em problemas ou estudos de casos
Na aprendizagem baseada em problemas ou estudos de casos, o caso será utilizado como estímulo à
aquisição de conhecimento e compreensão de conceitos. Nesta metodologia deve-se buscar:


aclarar o problema oferecido, explorando os dados apresentados e refletindo se existe alguma
pergunta sobre a descrição do problema que possa ser formulada para melhor explicá-lo;



resumir os dados oferecidos no problema, especificando: o que é o problema? Do que trata o
problema?



identificar os pontos importantes do problema, definindo quais são as áreas de conhecimento
relevantes;



identificar o conhecimento atual relevante ao problema, frente aos objetivos de aprendizagem
propostos;



desenvolver hipóteses, a partir da explicação dos dados apresentados no problema;



identificar o conhecimento adicional requerido para melhorar a compreensão do problema,
baseado nas necessidades de aprendizagem individual e/ou grupo;



identificar os recursos de aprendizagem apropriados, dentre uma diversidade: livros,
periódicos, base de dados local ou remota, programas interativos multimídia, entrevistas com
professores; profissionais ou usuários, vídeos, laboratórios, comunidade, isto é, quais são as
fontes de recursos mais apropriadas à exploração deste problema?;



procurar novos conhecimentos, utilizando recursos de aprendizagem apropriados, o que
implica em ampliar os horizontes de busca além dos limites institucionais (outras bibliotecas,
outros acervos, outros locais passíveis de utilização no processo ativo de ensinoaprendizagem);



sintetizar os conhecimentos prévios e novos em relação ao problema, isto é, baseado em
sólidas evidências científicas, como pode explicar o problema agora?;



repetir alguns ou todos os passos anteriores, se necessário;



reconhecer o que foi identificado como uma necessidade de aprendizagem, mas que não foi
adequadamente explorado, para incursões complementares; e,



sintetizar os conhecimentos auferidos e, se possível, testar a compreensão do conhecimento
adquirido por sua aplicação em outro caso ou problema.

C) Aprendizagem em pequenos grupos
A aprendizagem baseada em problemas pode ocorrer tanto de maneira individual como em pequenos
grupos. As atividades desenvolvidas tendem a encorajar o pensamento crítico e a estimular a
construção de ideias de maneira criativa, permitindo a análise coletiva de problemas que espelhem a
prática profissional futura.
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O aluno deve desenvolver competências para tornar-se um integrante ativo, com contribuições para
o grupo, seja este um grupo de aprendizagem, de pesquisa ou de trabalho formado por profissionais.
O grupo representa, portanto, um laboratório para aprendizagem sobre a integração humana, onde
alunos podem desenvolver habilidades de comunicação, relacionamento interpessoal e a consciência
de suas próprias reações no trabalho coletivo, constituindo uma oportunidade para aprender a ouvir,
a receber e assimilar críticas, e por sua vez, oferecer análises e contribuições produtivas ao grupo.
O grupo promove a oportunidade para a auto avaliação, na qual o aluno pode analisar seu próprio
progresso, seus pontos fortes e as áreas que requerem atenção.
D) Aprendizagem apoiada em simulação
As práticas simuladas serão sistemas capazes de reproduzir diversas atividades inerentes à realidade
da profissão, e podem criar situações que envolvam a solução de problemas.
Desta forma, será dada aos participantes uma alternativa para vivenciar situações que darão
oportunidade à prática de conhecimentos adquiridos e ao desenvolvimento de diversas habilidades.
As práticas simuladas se caracterizam como uma técnica alternativa e única de ensino, onde o
participante pode assumir um papel ativo, por meio do exercício virtual de funções e papéis num
contexto de atividades em grupo, desenvolvendo diversas competências de forma integrada e
simultânea, como a intelectual (criatividade), a pessoal e interpessoal (perseverança e sociabilidade),
e a estratégia (empreendedora e inovadora).
Tendo em vista que a prática simulada é uma virtualização da realidade, o grau de abstração e a
sofisticação teórica contida no seu algoritmo de processamento devem ter um efeito sobre o grau de
aprendizado e fixação dos conhecimentos decorrentes de utilização da simulação.
É muito pequena a quantidade de pesquisas desenvolvidas na apuração desta correlação, porém, em
todas as situações analisadas, podem ser constatados ganhos na fixação de conceitos quando da
aplicação de simulações.
Um dos aspectos essenciais na utilização de práticas simuladas é o que diz respeito ao ganho
decorrente da discussão interna, em cada grupo, destinada a avaliar a atitude mais adequada a ser
adotada em cada esquema (dados de entrada do simulador).
É de se destacar que o tamanho da equipe deve ser estudado para que se possa determinar o seu ideal,
pois, em grupos muito grandes a exigida intercomunicação de seus componentes pode gerar situações
FECAF
www.fecaf.com.br
Av. Vida Nova, 166 – Jardim Maria Rosa – Taboão da Serra

114

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL
Versão atualizada em julho de 2016

muito demoradas e desgastantes e um intenso trabalho de sua liderança; em contrapartida, equipes
muito pequenas tendem a possuir poucas experiências pessoais que possam enriquecer as trocas
dentro do grupo.
Segundo as técnicas de comunicação intergrupal, o tamanho das equipes deve ser fruto de uma análise
dos treinandos que leve em consideração, principalmente: formação teórica; vivência e experiência
profissional; grau de complexidade da prática simulação; número e dificuldade das decisões a serem
tomadas; disponibilidade de tempo dos participantes; quantidade e qualidade do material de apoio
distribuído e forma de composição do grupo (natural ou imposta).
Dentro deste aspecto, a prática simulada, ao ser aplicada em um grupo de alunos, divididos em
equipes, explora as características do ensino em grupo que, por ação do Animador, deve ter ampliada
a interação entre seus membros e onde o aprendizado ocorre em função de importantes variáveis
interdependentes, com destaque a:


percepção de todos os membros da equipe sobre as finalidades do grupo e a atitude deles
esperada;



conhecimento teórico que os membros dispõem sobre o tema que rege as ações simuladas;



conhecimento a respeito da prática simulada propriamente dita, suas regras de competição,
os efeitos das ações dos esquemas sobre os resultados e as variáveis que são trabalhadas pelas
equipes;



volume de troca de informações entre os membros da equipe;



a formulação das alternativas para aplicação em uma determinada realidade;



a metodologia empregada para avaliação das alternativas viáveis e de escolha daquela que
melhor se ajuste à situação;



as experiências pessoais dos membros do grupo e suas habilidades no estabelecimento de um
clima harmônico e de confiança mútua no andamento dos trabalhos requeridos pelas práticas
simuladas; e,



a estratégia adotada para negociação entre os membros do grupo, destinada à escolha das
ações que representam o pensamento da equipe.

O emprego de uma prática simulada como suporte ao professor apresenta uma vantagem adicional
no processo ensino/aprendizagem, pois permite uma aferição imediata dos conhecimentos teóricos
fixados pelos alunos.
O trabalho do animador, ao participar ativamente das discussões nas equipes, terá a possibilidade de
avaliar diretamente a fixação dos conceitos teóricos expostos, a habilidade dos alunos no uso das
ferramentas exigidas para a preparação dos esquemas e, também, o comportamento do aluno para
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expor seus pontos de vista e, principalmente, sua capacidade de analisar o problema enfrentado e
quais os procedimentos mais adequados para análise da situação e avaliação das alternativas viáveis.
De posse desta avaliação, o Animador deverá montar o relatório de avaliação do aproveitamento dos
alunos e estruturar sua avaliação do processo ensino/aprendizagem, salientando os pontos fortes e os
fracos da disciplina e sugerindo as alterações que se fizerem necessárias (feedback do processo).
Finalmente, tendo em vista que uma disciplina é um conjunto de "conteúdos" e de "técnicas", o
desenvolvimento de uma prática simulada para apoio ao professor e sua posterior utilização junto aos
alunos deverá levar em consideração estes dois parâmetros; caso contrário poderá terminar com
resultados duvidosos, perdendo, portanto, sua principal finalidade
3.17 Atividades Acadêmico-Científico-Culturais Complementares (AC)
As atividades complementares são caracterizadas pelo aproveitamento de conhecimentos, adquiridos
pelo estudante, através de estudos e práticas independentes presenciais e/ou à distância, tais como,
monitorias, estágios, programas de iniciação científica ou de extensão, estudos complementares e
cursos realizados em outras áreas afins. Possibilitam o reconhecimento, por avaliação, de habilidades,
conhecimentos e competências do aluno, adquiridas dentro ou fora do ambiente escolar; possibilitam
ainda o incentivo à construção de conhecimentos, consubstanciando a flexibilização curricular por
meio da formação complementar do estudante.
As Atividades Acadêmico-Científico-Culturais Complementares, também registradas como Atividades
Complementares (AC) são componentes curriculares que devem ser desenvolvidas de maneira a
promover a interação teórica e prática e as relações de interdisciplinaridade e multidisciplinaridade,
com a finalidade de complementarem o perfil do egresso proposto do Curso.
Como atividades complementares, podem ser consideradas:


Disciplinas extracurriculares, cursos de extensão aprovados pela Coordenação do curso;



Estudos e trabalhos dirigidos extraclasse, avaliados por docente responsável pela atividade;



Estudos individuais ou em grupo, com textos produzidos e apresentados com avaliação de
docente responsável pela disciplina;



Eventos científicos diversos (congressos, simpósios, palestras, conferências e similares)
organizados ou não pela Instituição;



Leitura e fichamento de livro relacionado ao Curso, indicado e avaliado pelos docentes para o
aprofundamento da aprendizagem;



Monitoria voluntária, supervisionada e avaliada por docente responsável pela disciplina;
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Pesquisa de Iniciação Científica, com monografia ou texto de conclusão do trabalho com
parecer de docente responsável pela disciplina/área;



Preparação e apresentação de projetos experimentais, individuais ou em grupo, mediante
projeto e acompanhamento da Coordenação do Curso;



Trabalho ou projeto de ação social, comunitária ou de caráter extensionista, mediante projeto
aprovado pelo Colegiado do Curso;



Trabalhos de assuntos relacionados aos conteúdos da disciplina, prescritos pelos professores;



Visita técnico-científica, aprovada pela Coordenação mediante projeto de um docente;



Outros trabalhos práticos relevantes que demonstrem domínio do objeto de estudo, projetos,
análise ou estudos de caso, produção científica ou artística, a critério da Coordenação e
aprovados pelo Colegiado do Curso.



Atividades culturais também são estimuladas para promover uma formação cidadã e
consciente. Todas as atividades culturais devem ser justificadas através de um relatório onde
o aluno deve apresentar a motivação cultural que despertou o interesse. A coordenação do
curso de Engenharia Civil estimula que a busca destas atividades seja realizada através da
leitura dos cadernos culturais de jornais e revistas de grande circulação com o objetivo de
aumentar a autonomia intelectual de nossos alunos.



Atividades filantrópicas e religiosas também são aceitas, desde que devidamente justificada
através do relatório desenvolvido pelo aluno, com o objetivo de estimular o aluno a
desenvolver sua consciência cidadã dentro da sociedade.

Deve ser ressaltado que:


cada atividade deverá ter uma pontuação que corresponderá a um número de horas para
contagem de carga horária das Atividades Complementares;



os trabalhos prescritos por docentes, trabalhos extraclasse ou outros congêneres, poderão ser
definidos na época da respectiva realização;



a entrega dos trabalhos ou documentos comprobatórios das atividades deverá ser feita aos
professores solicitantes, com assinatura e comprovação do ato, para que tenha condições de
validade;



a Coordenação do Curso deverá tomar ciência, periodicamente, do andamento das atividades
dos alunos, individualmente ou em grupos, pelos seus professores, para efeito de avaliação
parcial e registro, com vistas à avaliação final;



ao final do período letivo, a Coordenação deverá enviar à secretaria geral a documentação
final comprobatória do cumprimento das atividades;



os documentos comprobatórios das atividades desenvolvidas, depois de sua avaliação pelo
docente responsável, serão devolvidas aos alunos, após a devida assinatura de ata própria;



os impressos e documentos necessários à comprovação das respectivas atividades serão
elaborados em conjunto com os docentes do Colegiado;



os trabalhos produzidos por alunos que forem considerados relevantes para divulgação e
conhecimento público terão cópia na biblioteca ou serão divulgados por meio compatível;



as atividades de prática como componente curricular deverão obedecer aos mesmos critérios
de registro para que, ao final do curso, o aluno e os órgãos oficiais possam ter um registro fiel
da formação obtida pelo estudante.
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Os alunos do Curso de Engenharia Civil são constantemente estimulados a participar, tanto nos
eventos patrocinados pela Coordenação do Curso e FECAF como também, fora do ambiente
acadêmico, incluindo a prática de estudos e atividades independentes e transversais de interesse da
formação do profissional tais como: atividades acadêmicas à distância, seminários, iniciação à
pesquisa, monitorias, programas de extensão, vivência profissional complementar; workshops,
simpósios, congressos, conferências, trabalhos orientados de campo, viagens de estudos, visitas
técnicas, entre outros.
As atividades complementares são organizadas para viabilizar ao graduando uma diversidade
curricular, além daquelas constantes nas disciplinas. São propostos fórum, colóquios, congressos e
palestras. Outra atividade complementar é oferecida nos projetos extencionistas, por meio de
seminários e congressos, pois proporciona aos alunos momentos de profunda reflexão.
Há, também, a possibilidade do discente requerer o aproveitamento dos estudos de nível superior já
realizados. O deferimento ou não será dado após uma análise do histórico, ementas, conteúdo
programático, bibliografias e aprovação nos cursos/disciplinas realizados.
A carga horária das Atividades Acadêmico-Científico-Culturais Complementares (AC) para o Curso de
Engenharia Civil é de 210 (duzentas e dez) horas, obedecendo aos critérios estabelecidos no
Regulamento da Instituição e o seu cumprimento é obrigatório para a integralização do currículo. A
carga horária cumprida das Atividades Complementares é registrada, em horas relógio, no histórico
escolar dos alunos.
As Atividades Complementares também podem ser realizadas fora de período letivo, durante as férias.
Sendo assim, após cumprir cada etapa, o aluno deve apresentar à Coordenação de seu Curso a
documentação comprobatória de sua participação em cada atividade. A confirmação do
aproveitamento se fará mediante análise da Atividade Complementar pela Coordenação.
Cumpre esclarecer que as Atividades Complementares integram a parte flexível do currículo dos cursos
de graduação, ministrados pela FECAF, sendo o seu integral cumprimento indispensável para a
obtenção do respectivo diploma.
As Atividades Complementares devem atender às seguintes normas gerais:
I – São consideradas disciplinas extracurriculares do Curso, para validação como Atividades
Complementares, as disciplinas oferecidas pela FECAF ou outras Instituições de Ensino Superior (IES),
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fora do horário regular das aulas e cujo conteúdo não esteja integralmente contemplado por nenhuma
disciplina do currículo;
II – As disciplinas de áreas afins, assim definidas pelo Colegiado do Curso, pertencentes aos demais
cursos da FECAF ou de outras IES, são consideradas disciplinas extracurriculares;
III – A validação de qualquer das atividades, definidas no item anterior, depende de prévia aprovação
do Coordenador do Curso;
IV – As atividades, referidas nos itens III e IV são automaticamente validadas, respeitada a carga horária
máxima fixada, para cada uma;
V – À presença, devidamente comprovada, em defesas de monografias, de dissertações de mestrado
ou de teses de doutorado, na área do curso, atribui-se, respectivamente, duas, três e cinco horasatividade, por sessão.
Cabe ao aluno comprovar a sua participação nas atividades previstas, em formulário próprio, virtual
ou físico, disponibilizado pela Coordenação do Curso
3.17.1 Regulamento das Atividades Acadêmicas Complementares
REGULAMENTO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES DOS CURSOS DE
GRADUAÇÃO: BACHARELADOS E SUPERIORES DE TECNOLOGIA

Art. 1º As Atividades Acadêmico Cientifico Culturais, denominadas Atividades Complementares (AC) neste
Regulamento, integram o Projeto Pedagógico dos Cursos de Graduação: BACHARELADOS E SUPERIORES DE
TECNOLOGIA, como requisitos obrigatórios para a integralização do currículo.
Art. 2º As Atividades Complementares são de natureza acadêmica, científica, cultural e social, e devem criar
mecanismos de aproveitamento de conhecimentos, adquiridos pelo estudante, em atividades extracurriculares
e de interesse para sua formação pessoal e profissional.
Art. 3º As Atividades Complementares, previstas nos Projetos Pedagógicos de Cursos, devem ser desenvolvidas
de maneira a promover relações de interdisciplinaridade e multidisciplinaridade com a finalidade de
complementarem o perfil do egresso proposto pela Faculdade Capital Federal.
Art. 4º A carga horária total das Atividades Complementares estará definida nas matrizes curriculares dos cursos
de graduação, aos quais se aplica, e deve ser cumprida no período de integralização do curso.
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Art. 5º São consideradas Atividades Complementares nas modalidades científico-acadêmicas, sócio-culturais e
prática profissional, com as respectivas cargas horárias e documentação comprobatória necessária, as descritas
no quadro a seguir:

Tabela 4 - Atividades Complementares aceitas e suas cargas horárias
MODALIDADE:

CH

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO EXIGIDO

Até

Certificado

ATIVIDADES CIENTIFICO-ACADÊMICAS
Apresentação de trabalho em evento científico
60h
Apresentação de trabalho em feira
Até

Relatório

40h

responsável

Cursos de Extensão, Aprofundamento, Aperfeiçoamento e

Até

Certificado de participação, com freqüência,

Complementação de Estudos, Minicursos, Oficinas, Idiomas

140

se for o caso

organizados ou não pela FECAF

com

assinatura

do

professor

h

Disciplina de outro curso ou instituição

Até

Certificado de participação, com nota e

80h

freqüência.

Até

Comprovante de aprovação na disciplina

Disciplinas Optativas
60h
Eventos Científicos diversos organizados ou não pela
FECAF: Colóquio, Conferência, Congresso, Fórum de
Debates, Jornada, Palestra, Semana da Educação, Semana
de Apresentação de TCC, Seminário, Simpósio, etc.
Ouvinte em Apresentação/defesa
Monografia, Dissertação e Tese

de

Até

Certificado de participação

80h

TCC,
Até

Relatório

com

assinatura

do

professor

responsável
40h
Pesquisa de Iniciação Científica (PIC/FECAF), Estudo
Dirigido ou Estudo de Caso

Até

Declaração do Professor Orientador

40h
Resenha de obra na área do seu curso, por indicação
e supervisão de um professor

Até

Cópia da resenha e assinatura do professor

80h

responsável
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Visita técnica

MODALIDADE:

Até

Relatório

com

assinatura

do

professor

80h

responsável

CH

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO EXIGIDO

Até

Ingresso ou comprovante e breve relatório

80h

descritivo

ATIVIDADES SÓCIO-CULTURAIS
Estudos e trabalhos dirigidos extraclasse, orientados
e avaliados por docente responsável pela atividade: cinema,
peça teatral, filme em vídeo/cd, exposições, workshop,
feira, mostra, etc.

com assinatura

do

professor

responsável

Projetos promovidos pela Secretaria Estadual de Educação

Até

Relatório das atividades desenvolvidas e

ou Secretaria Municipal de Educação: Projeto Ler e Escrever,

80h

assinatura do responsável

Campanha e/ou trabalho de ação social, comunitária ou

Até

Relatório das atividades desenvolvidas e

extensionista como voluntário

100

declaração do responsável

Escola da Família dentre outros

h
Resenha de obra literária

MODALIDADE:

Até

Cópia da resenha e assinatura do Coordenador

80h

do Curso

CH

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO EXIGIDO

Até

Relatório das atividades desenvolvidas e

40h

declaração do professor responsável

Até

Relatório das atividades desenvolvidas e

20h

declaração

Até

Relatório das atividades desenvolvidas e

40h

declaração do professor responsável

ATIVIDADES DE PRÁTICA PROFISSIONAL
Atividades docentes (não concomitantes com o
Estágio Supervisionado na Licenciatura)

Docência em mini-curso, palestra e oficina

Monitoria

supervisionada

responsável pela disciplina

e

avaliada

por

docente
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Parágrafo único A carga horária descrita no Art. 5º corresponde à carga horária máxima atribuída à atividade ou
ao conjunto de atividades da mesma natureza. Outras atividades, que não as descritas nesse artigo, estão sujeitas
aos critérios e especificidades de cada Projeto Pedagógico do Curso.
Art. 6º Os professores pertencentes ao quadro dos Cursos poderão encaminhar às respectivas Coordenadorias
sugestão de Atividades Complementares, diferentes daquelas descritas no Artigo 5º, com antecedência de no
mínimo quinze dias, a fim de que se possa providenciar e divulgar o evento para a comunidade acadêmica.
Parágrafo único As sugestões deverão ser preenchidas em formulário próprio para esse fim e protocoladas na
Secretaria que, por sua vez, analisará a viabilização ou não dos pedidos.
Art. 7º As Atividades Complementares poderão ser realizadas a qualquer momento, inclusive durante as férias
escolares, desde que respeitados os procedimentos estabelecidos neste Regulamento e no Projeto Pedagógico
de Cursos.
Art. 8º O aluno não poderá cumprir toda a carga horária em um único semestre; nem poderá cumprir toda a
carga horária em uma única modalidade de atividades.
Art. 9º São consideradas somente as Atividades Complementares realizadas no período no qual o aluno está
regularmente matriculado ou que tenha sido cursado em outra Instituição de Ensino Superior, desde que a carga
horária cumprida esteja devidamente Registrada em documento oficial da Instituição.
Art. 10º A FECAF, por meio das Coordenações dos Cursos, disponibilizará ao corpo discente, na Central do Aluno
e na Central de Cópias da Faculdade dois tipos de documentos para os devidos registros. A saber:
I – Relatório de Atividade Complementar (descrição das atividades realizadas);
II – Relatório Consolidado de Atividades Complementares (quadro resumo dos respectivos registros).
Art. 11º Os documentos serão entregues pelo aluno ao docente responsável pela atividade, que procede a
avaliação e validação de horas, nos campos específicos dos respectivos documentos.
Art. 12º Aos Professores compete indicar (quando for o caso), avaliar os estudos ou atividades realizadas pelo
aluno, conferir e assinar os respectivos registros.
Art. 13º A entrega do Relatório de Atividade Complementar deverá ser feita diretamente para o professor
responsável em data previamente estipulada pela Coordenação do Cursos.
Art. 14º O aluno registrará, no Relatório Consolidado de Atividades Complementares, as Atividades realizadas
em ordem cronológica; anexará ao Relatório de Atividades Complementares, quando necessário, os documentos
comprobatórios.
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Parágrafo 1 Consideram-se documentos comprobatórios: Atestado, Declaração, Certificado, ingresso de teatro
e cinema, ingresso de exposição em museus e feiras.
Parágrafo 2 Quando o aluno apresentar um dos documentos citados no parágrafo anterior como comprovante
de participação em congressos, seminários acadêmicos, cursos de extensão, cursos de idiomas, não haverá
necessidade da descrição das atividades, devendo, entretanto, relacioná-las no Relatório Consolidado de
Atividades Complementares (quadro resumo); exceto para as atividades de teatro, cinema e exposições, para
as quais se devem elaborar relatório.
Parágrafo 3 Na falta de um dos documentos citados no parágrafo primeiro deve o aluno elaborar um relatório
de participação em atividades segundo as orientações de um professor responsável pela indicação da atividade
e em formulário próprio (Relatório de Participação em Atividades Complementares).
Parágrafo 4 O Relatório de Atividade Complementar só terá validade se constar todas as assinaturas dos
professores responsáveis pelas atividades e da Coordenadoria de Curso ou Professor por ela Indicado.
Art. 15º O acompanhamento e o controle das Atividades Complementares serão da responsabilidade do
Coordenador do Curso ou de um professor do Curso por ele designado, a quem cabe:
I – manter atualizadas as informações sobre as propostas de atividades;
II – encaminhar ao corpo discente os respectivos campos de atividade;
III – sensibilizar o corpo docente para a participação das atividades acadêmicas ofertadas e realizadas no campus
da FECAF;
IV – assinar certificações e/ou declarações, quando for o caso;
V – informar ao aluno, quando for o caso, a não convalidação de horas e devolver-lhe os documentos não aceitos.
Art. 16º É da responsabilidade do aluno:
I – cumprir as exigências para a realização das Atividades Complementares;
II – cumprir integralmente a carga horária de Atividades Complementares previstas no Projeto Pedagógico do
respectivo Curso ao qual está vinculado;
III – cumprir os prazos estabelecidos para o cumprimento das Atividades Complementares;
IV – preencher adequadamente os registros que comprovam a realização das atividades ofertadas;
V – manter sob sua guarda os documentos comprobatórios das Atividades Complementares convalidadas pelo
Coordenador de Curso.
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Art. 17º Os casos omissos serão avaliados pelas Coordenadorias de Curso.
Art. 18º Estas normas devem ser submetidas ao Conselho Superior Acadêmico (CONSUP) que deliberará
providências destinadas a garantir a execução das normas para a realização das Atividades Complementares.
Art. 19º Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho Superior Acadêmico.

3.18 Estágio Curricular Supervisionado
O estágio curricular supervisionado é concebido como conteúdo curricular obrigatório, com
regulamento próprio, abrangendo diferentes modalidades de operacionalização, programado e
diretamente supervisionado por membros do corpo docente do Curso de Engenharia Civil da FECAF; e
procuram assegurar a consolidação e a articulação das competências estabelecidas.
O estágio supervisionado visa assegurar o contato do formando com situações, contextos e
instituições, permitindo que conhecimentos, habilidades e atitudes se concretizem em ações
profissionais, sendo recomendável que suas atividades sejam distribuídas a partir do nono semestre
do Curso. A FECAF poderá reconhecer e aproveitar atividades realizadas pelo aluno em Instituições,
desde que contribuam para o desenvolvimento das habilidades e competências previstas no Projeto
Pedagógico do Curso.
O Estágio Curricular Supervisionado faz parte do eixo articulador entre teoria e prática e, como tal,
será desenvolvido atendendo a diferentes etapas. Nesse momento de sua formação, o estudante terá
contato com a realidade profissional onde irá atuar não apenas para conhecê-la, mas também para
desenvolver as competências e habilidades específicas a formação profissional.
Seguindo as Diretrizes Curriculares Nacionais, os estágios curriculares são desenvolvidos sob a
orientação e supervisão docente de forma articulada ao longo do processo de formação.
NA FECAF, as orientações de estágio são contempladas na matriz curricular do curso; e, as atividades
podem ser desenvolvidas em estabelecimentos dos setores público e privado. Os procedimentos de
acompanhamento e avaliação dar-se-ão sob a orientação e supervisão de um professor vinculado à
disciplina de Estágio Supervisionado e se constituirá na elaboração de relatórios escritos conforme
orientação do professor.
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O Núcleo de Estágios da FECAF é responsável pelo cadastramento e orientação da parte burocrática
nos campos de estágio, nos serviços de engenharia e análises clínicas da FECAF e extramuros. A
orientação e a supervisão dos alunos serão exercidas por professores designados pela Coordenadoria
do Curso. Além do estágio curricular, o aluno poderá participar de estágios extracurriculares. Em
ambos os casos o objetivo é propiciar ao aluno a capacitação necessária para o futuro desempenho de
sua profissão.
Como normas gerais para o desenvolvimento do estágio supervisionado, a Coordenação do Curso de
Engenharia Civil adotará os seguintes procedimentos quanto à caracterização e o funcionamento:


O estágio curricular do curso de Engenharia Civil dar-se-á nos dois últimos semestres
letivos do curso, planejado, executado e avaliado em conformidade com as normas
específicas aprovadas pelo Colegiado de Curso e os planos de ensino;



A Coordenadoria do Curso indicará docentes engenheiros para exercerem o cargo de
supervisor de estágio;



O estágio desenvolve-se por meio de atividades práticas reais intramuros e/ou em
empresas relacionadas a projetos, obras e consultorias da indústria da construção e
suas variações como empresas de infraestrutura urbana e concessionarias de serviços
públicos e outras empresas públicas ou privadas, obedecendo ao disposto na
legislação específica e nas diretrizes curriculares nacionais, fixadas pelo Ministério da
Educação;



São consideradas áreas para desenvolvimento do estágio aquelas pertencentes ao
âmbito profissional de engenharia: projeto, obras, consultoria, gestão e administração
pública ou privada;

3.18.1 Supervisores de estágio, técnicos, docentes e estagiários
O Professor Orientador indicado pela Coordenação de Curso para o campo de estágio exercerá o papel
de Supervisor Técnico e deverá ser engenheiro com formação e/ou experiência na área de atuação a
que se propõe o estágio e terá as seguintes competências:


elaborar as normas específicas do Estágio Supervisionado, suas revisões e modificações, assim
como o Plano de Ensino da disciplina, submetendo-os ao parecer do Coordenador do Curso e
à posterior aprovação no Colegiado de Curso;



supervisionar e assistir aos estagiários em todas as atividades do estágio;



assessorar o aluno na elaboração do plano individual de estágio e relatório final, sempre
dentro dos prazos preestabelecidos pelo Coordenador do Curso;



avaliar o estagiário conforme as normas em vigor;



participar do planejamento, execução e avaliação da programação anual de atividades;



enviar à Coordenação do Curso, dentro dos prazos previstos, o horário de trabalho, os
relatórios de atividades de supervisão, a avaliação final dos estagiários e outros instrumentos
solicitados;
FECAF
www.fecaf.com.br
Av. Vida Nova, 166 – Jardim Maria Rosa – Taboão da Serra

125

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL
Versão atualizada em julho de 2016



participar de reuniões, encontros ,treinamentos, seminários e cursos promovidos por esta IES;



dar parecer em questões relacionadas aos estágios do curso e exercer outras atribuições no
âmbito de sua competência;



desenvolver o processo de supervisão desde o início do ano letivo, através de contatos,
entrevistas, encontros, reuniões palestras e seminários com os alunos/estagiários, nesta
Instituição e campos de estágio, para orientação, acompanhamento, controle, correção e
avaliação;



entrar em contato com os Supervisores Técnicos, quantas vezes se fizerem necessárias, para
obter subsídios sobre o desempenho do estagiário;



colaborar na viabilização de convênios de novos campos de estágio e capacitação de vagas
para a realização de novos estágios.

Compete ao Supervisor Docente sugerir ao Supervisor Técnico as seguintes atribuições:


definir com o Supervisor Docente e estagiários as atividades deste no campo de estágio;



tomar conhecimento, analisar e rubricar a documentação do aluno, no que lhe compete;



estabelecer com o Supervisor Docente os dias de supervisão e avaliação no local do estágio;



informar à Coordenação de Curso as situações que impliquem no desligamento do aluno do
campo de estágio;



acompanhar , orientar e avaliar o desempenho do estagiário;



estimular o intercâmbio entre o curso e o campo de estágio;



proceder estudos conjuntos com Supervisores Docentes e estagiários sobre questões
pertinentes à prática profissional e ao processo de supervisão.

Cabe ao estagiário:


cumprir a carga horária total destinada ao Estágio Curricular Supervisionado constante da
matriz curricular de acordo com a legislação em vigor;



providenciar documentação para credenciamento junto ao Núcleo de Estágios da FECAF;



assumir com responsabilidade o trabalho a ser desenvolvido no campo de estágio;



observar o horário da instituição e o cumprimento da programação estabelecida para o
estágio;



assumir atividades compatíveis com sua condição de estagiário e com o processo ensinoaprendizagem;



contribuir, no decorrer do estágio, para a construção de propostas alternativas da prática
profissional;



responsabilizar-se pela documentação do estágio, quando em seu poder, bem como pela
fidedignidade e sigilo absoluto das informações contidas em dossiês e/ou processos de sua
competência;



atender às datas e prazos de avaliações do estágio e às convocações dos Supervisores e
Coordenadoria de estágio;
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apresentar plano de estágio, relatório final e plano de apresentação oral de acordo com as
determinações da Coordenadoria de estágio e Supervisores Docentes, sempre de acordo com
os prazos predeterminados;



comunicar imediatamente à Coordenadoria de estágio a ocorrência de problemas que afetam
o próprio desempenho no estágio;



integralizar 100% do desenvolvimento das atividades determinadas no plano de ensino da
disciplina e 100% da carga horária prevista na matriz curricular.

3.18.2 Avaliação das atividades realizadas no estágio
Caberá ao Supervisor Docente fazer a avaliação da aprendizagem dos estagiários sob sua supervisão,
dentro das normas fixadas pela Coordenação de Curso, sendo os instrumentos de avaliação do
desempenho do estagiário o relatório escrito, a observação dos orientadores e supervisores e a
apresentação oral, sendo atribuídas notas de zero a dez.
A avaliação de desempenho refere-se à assiduidade e cumprimento de todas as atividades
programadas no plano individual de estágio e pela supervisão docente, levando em conta:


o domínio do conhecimento técnico-científico;



a conduta ética profissional;



a responsabilidade profissional e comprometimento;



a capacidade de detectar problemas e propor soluções;



a pontualidade e assiduidade e o interesse, a iniciativa e cooperação.

As informações da Coordenação de Curso, sobre cumprimento de prazos na entrega dos documentos
exigidos para a realização e avaliação de estágio, serão subsídios para avaliação de desempenho e do
relatório de estágio curricular supervisionado, conforme o contido no manual de estágio.
A avaliação final será expressa por média aritmética simples. A nota final, a frequência do aluno e a
identificação do respectivo campo de estágio serão registradas em ficha própria e encaminhada à
Secretaria Acadêmica pelo Núcleo de Estágios.
Será aprovado o aluno que atender às exigências de assiduidade e integralização da carga horária
segundo, em cada fase ou semestre letivo, e obtiver a nota mínima sete, atribuída em cada um dos
instrumentos de avaliação do estágio.
Não cabe às atividades de estágio curricular supervisionado, em qualquer das etapas ou fases, a
realização de exame final, recuperação, prova de segunda chamada ou exercícios domiciliares. Cabe
ao Colegiado do Curso decidir, em instância final, os casos de recursos a respeito destas questões.
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O aluno que não lograr aprovação, ao final de cada etapa dos estágios curriculares supervisionados,
conforme seriação semestral do currículo do curso, deverá realizá-lo novamente, no semestre
seguinte, desde que não haja incompatibilidade de horário das atividades práticas e com a supervisão
dos respectivos estágios.
A complementação de carga horária de estagiários, assim como a de conteúdos, poderá ser realizada
em regime especial, desde que cumprida as normas do estágio e as características de cada etapa, a
critério da Coordenadoria do Curso, permitido recursos, em instância final, ao Colegiado do Curso.
3.18.3 Núcleo de estágio
O Núcleo de Estágio da Faculdade FECAF é um órgão de coordenação, acompanhamento, controle e
avaliação das atividades de estágios.
Os estágios supervisionados constam das atividades de prática pré-profissional exercidas em situações
reais de trabalho, sem vínculo empregatício e realizado mediante termo de compromisso celebrado
entre o aluno e a organização concedente, com interveniência obrigatória da IES.
Os estágios supervisionados, independentemente do aspecto profissionalizante, direto e específico,
deverão propiciar a complementação do ensino e da aprendizagem e poderão assumir a forma de
atividade de extensão mediante a participação do aluno em empreendimentos, projetos de interesse
social ou ação comunitária.
A jornada de atividade em estágio, a ser cumprida pelo aluno, deverá compatibilizar-se com o seu
horário escolar e com o horário da organização em que venha a ocorrer o estágio.
Nos períodos de férias escolares, a jornada de estágio será estabelecida de comum acordo entre o
aluno/estagiário e a organização concedente do estágio, sempre com a interveniência da instituição
de ensino.
Os estágios supervisionados são coordenados por uma Coordenadoria de Estágio, constituída pelo
Coordenador e por professores supervisores com graduação ou pós-graduação em uma das áreas
desenvolvidas pelo estágio, indicado pelo Diretor Geral, com mandato de 01 (um) ano, podendo ser
reconduzido.
Aos supervisores competirão o efetivo acompanhamento, a verificação do cumprimento das cargas
horárias e a atribuição de notas resultantes da avaliação do trabalho desenvolvido.
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Compete ao Coordenador de Estágio:


Baixar normas e instruções aos Supervisores de Estágio;



Organizar, coordenar e supervisionar as atividades dos Supervisores de Estágio;



Apresentar anualmente, o relatório de atividades à Direção Acadêmica.



Compete aos Supervisores de Estágio:



Organizar, coordenar e supervisionar as atividades de estágio;



Orientar e assessorar os estagiários fornecendo-lhes sempre que necessário, subsídios para a
formulação de programas e relatórios individuais;



Dar conhecimento periodicamente à Coordenadoria de Estágio do desenvolvimento das
atividades de estágio e apresentar anualmente relatório geral das atividades;



Manter devidamente arquivados todos os documentos referentes às atividades de estágios e
zelar pela sua guarda;



Fixar os cronogramas e os prazos das atividades de estágio;



Exercer quaisquer outras atribuições que lhe forem conferidas por Lei, por este Regimento e
pelos demais órgãos da Faculdade.

3.19 Trabalho de Conclusão de Curso – TCC
O Trabalho de Conclusão de Curso, na matriz curricular do Curso de Engenharia Civil, é uma disciplina
obrigatória e necessária para a integralização curricular. Consiste na formulação e apresentação de um
estudo de natureza científica ou técnica da área de estudo, sob a orientação de professores(as),
elaborado pelos(as) alunos(as), como condição parcial, se aprovados(a), para a obtenção do título de
Bacharel em Engenharia Civil.
O TCC do Curso de Engenharia Civil propicia ao(a) estudante condições de aprofundamento de seus
conhecimentos teórico-práticos, a partir do tema escolhido que deve surgir de uma
questão/problema, de uma indagação que tenha relação com, ou que seja relevante para a
comunidade educativa.
Configura-se, desse modo, como um momento de reflexão, crítica e aprofundamento da pesquisa e da
descoberta de novos saberes na área de interesse do estudante, contemplando uma diversidade de
aspectos fundamentais para a formação acadêmica e profissional; e, elaborado pelo aluno com a
finalidade de aplicar conhecimentos, habilidades e atitudes apreendidos no decorrer do curso na
produção de um trabalho de pesquisa. O Trabalho de Conclusão do Curso, requisito parcial para a
conclusão do Curso de Engenharia Civil Bacharelado da FECAF é um importante momento da
experiência discente, pois propicia um espaço para o aprofundamento, a reflexão e o diálogo teóricoprático necessário à formação do(a) professor(a).
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O TCC é um trabalho monográfico e de elaboração de projeto desenvolvido nas áreas de conhecimento
do Curso, de cunho experimental, que visa contribuir para o desenvolvimento intelectual e profissional
do aluno, criando uma situação em que ele possa desenvolver/consolidar o que aprendeu, observou,
diagnosticou, avaliou. Capacita, também, o aluno para que se comporte de forma metodológica
correta, levantando e formulando problemas, coletando dados, para responder a questionamentos, a
diagnósticos, com propostas, recomendações, projetos que apresentem como resultado a eliminação
e/ou minimização de um problema detectado.
É importante ressaltar que o TCC tem como objetivo propiciar aos alunos do Curso o estímulo à
produção científica, à consulta de bibliografia especializada e ao aprimoramento da capacidade de
interpretação e crítica, favorecendo a desenvoltura na apresentação escrita e oral de suas ideias.
Sendo assim, nos penúltimo e último períodos do curso, há a disciplina Trabalho de Conclusão de
Curso. Neste momento, os alunos recebem orientação metodológica e temática para a elaboração de
um artigo de apresentação científica a partir de temas vinculados aos estudos empreendidos durante
a sua formação.
3.19.1 Regulamento de Trabalho de Conclusão de Curso
Para o bom andamento desse componente curricular, estabelece-se o seguinte regulamento:
Artigo 1º - O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), em relação à orientação, acompanhamento,
execução, elaboração da monografia e critérios de avaliação, rege-se por este regulamento.
Artigo 2º - São objetivos do Trabalho de Conclusão de Curso:
i.

dar ao formando a oportunidade de revisão, aprofundamento, sistematização e integração de
conteúdos estudados durante curso, assim como a sua inserção na atividade de pesquisa;

ii.

dar ao estudante a oportunidade de elaboração de um trabalho de pesquisa fundamentado
em bibliografia adequada e em observações e análises de situações, hipóteses, dados e outros
aspectos contemplados pela prática e pela teoria;

iii.

contribuir para o aperfeiçoamento técnico, profissional e cultural do formando, tendo em vista
o seu projeto de vida profissional.

Artigo 3º - O TCC tem a duração estabelecida conforme Currículo Pleno do Curso.
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Artigo 4º - A elaboração do TCC deverá ocorrer ao longo dos dois últimos semestres do curso, podendo
ser realizado de forma individual ou em dupla.
Artigo 5º - O TCC deve estar relacionado a uma das áreas abrangidas pelo campo profissional, previstas
nas linhas de pesquisa do Curso e deve ser um trabalho de pesquisa com fundamentação teórica e
utilização de metodologia adequada.
Artigo 6º - A estrutura do TCC comporta os seguintes membros:
i.

Coordenador: um professor, com regime de trabalho a partir de 20 horas semanais, desde que
dedique no mínimo 8 horas semanais para o desenvolvimento das atividades relacionadas ao
TCC, pela qual fica responsável;

ii.

Orientadores: professores do curso freqüentado pelo aluno da Faculdade FECAF, com titulação
mínima comprovada de Mestre, responsáveis pela orientação ao aluno, segundo afinidade
teórica e ou prática deste com o tema;

iii.

Coorientadores: professores da Faculdade FECAF, com titulação mínima comprovada de
Especialista, responsáveis pela complementação de assessoramento no processo de
orientação ao aluno;

iv.

Alunos: estudantes matriculados nos dois últimos semestres letivos do Curso de Letras.

Parágrafo Único Os orientadores e coorientadores deverão ser obrigatoriamente professores da
Faculdade FECAF.
Artigo 7º - O Coordenador de TCC é um docente indicado pelo Colegiado de Curso da Faculdade FECAF,
a quem cabe:
i.

fornecer as orientações gerais do TCC e deste regulamento aos alunos e acompanhá-los
durante o semestre;

ii.

divulgar aos alunos, a lista dos professores orientadores e sua disponibilidade de horário, bem
como as linhas de pesquisa abertas para o TCC, no início de cada semestre letivo;

iii.

submeter a lista de temas e respectivos orientadores ao Colegiado do Curso para aprovação;

iv.

tomar conhecimento e aprovar as Bancas Avaliadoras dos trabalhos, elaborando o calendário
de suas atividades;

v.

efetuar os registros referentes aos trabalhos e demais atividades;
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vi.

encaminhar questões que constituam possíveis irregularidades e/ou omissões aos Colegiados
de Cursos.

Artigo 8º - Pode integrar a relação de orientadores, em cada semestre, todo docente, com formação
na área em que o TCC deverá ser desenvolvido, que comprove, pelo menos, titulação de Mestre e que
esteja em atividade na Faculdade FECAF. Para o andamento dos trabalhos, os orientadores e/ou
coorientadores devem indicar o horário, que dispõem para orientação aos alunos.
Artigo 9º - Compete ao professor orientador:
i.

delimitar, em acordo com o Coordenador de TCC, o número de trabalhos a serem orientados;

ii.

formular, em conjunto com o aluno, o problema a ser investigado como objeto do TCC, a partir
das linhas de pesquisa e/ou dos temas aprovados pelo Colegiado do Curso;

iii.

orientar o aluno no TCC, acompanhando a seleção do tema de estudo e o planejamento do
projeto, analisando e avaliando as etapas do trabalho produzidas, apresentando sugestões de
leituras, estudos ou experimentos complementares e contribuindo na busca de soluções de
problemas surgidos durante sua realização;

iv.

certificar-se de que a monografia está bem redigida e atende aos padrões da ABNT;

v.

entregar ao Coordenador de TCC quatro cópias da monografia concluída, dentro dos prazos
estabelecidos anualmente;

vi.

informar ao Coordenador do TCC sobre quaisquer irregularidades observadas no andamento
do trabalho de pesquisa.

Seção III – Do Coorientador
Artigo 10 - É facultativa a existência do coorientador, sendo a sua presença definida em comum acordo
entre o professor orientador, a Coordenação do TCC e o aluno.
Artigo 11 - Pode integrar a relação de coorientadores qualquer docente, que comprove, pelo menos,
titulação de Especialista e que esteja em atividade na Faculdade FECAF.
Artigo 12 - Compete ao coorientador:
i.

assessorar o aluno, fornecendo-lhe subsídios para a tomada de decisões;
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ii.

manter estreita vinculação com o orientador, fornecendo-lhe subsídios para análise e
avaliação das etapas do trabalho.

Artigo 13 - Definidos o orientador e a área do conhecimento em que fará seu TCC, cabe ao aluno
elaborar o projeto sob o acompanhamento do professor orientador.
Artigo 14 - O aluno tem um prazo máximo de trinta (30) dias, a partir do início do seu TCC, para a
entrega do projeto ao Coordenador, com a aprovação do orientador.
Parágrafo único: Cabe ao Coordenador de TCC, juntamente com o orientador, analisar os casos
excepcionais.
Artigo 15 - Caberá ao aluno estar presente às sessões de orientação marcadas pelo professor
orientador.
Artigo 16 - Desde que tenha cumprido a carga horária mínima de 75% de presença às reuniões de
orientação marcadas pelo orientador, o aluno poderá entregar ao orientador, quatro cópias da
monografia concluída, em data fixada pelo Coordenador de TCC.
Parágrafo único: Caso o aluno não consiga concluir o TCC no prazo estabelecido, prolongar-se-á sua
estadia na faculdade em mais um semestre letivo, adiando-se a colação de grau, pré-requisito para a
conclusão do curso.
Artigo 17 - A elaboração do projeto do TCC constitui-se em tarefa de pesquisa bibliográfica e/ou de
campo, a respeito de uma linha de investigação científica. O projeto compreende, no mínimo:
i.

Título, ainda que provisório;

ii.

Discussão a respeito da área escolhida e construção/apresentação do problema a ser
investigado;

iii.

Objetivos do projeto;

iv.

Metodologia de trabalho;

v.

Recursos necessários para o desenvolvimento do TCC;

vi.

Cronograma de atividades;

vii.

Bibliografia a ser utilizada.

FECAF
www.fecaf.com.br
Av. Vida Nova, 166 – Jardim Maria Rosa – Taboão da Serra

133

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL
Versão atualizada em julho de 2016

Artigo 18 - O planejamento, em seus aspectos formais de apresentação, obedece ao que determina a
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
Artigo 19 - Os alunos deverão entregar duas (02) cópias do projeto, que terão por destinatários o
Coordenador de TCC e o Professor Orientador.
Artigo 20 - No conteúdo do trabalho monográfico final, o TCC deverá refletir o esforço, a dedicação e
revelar os conhecimentos do aluno, acumulados durante a realização do Curso e da aprendizagem
decorrente dessa tarefa de final de Curso.
Artigo 21 - A monografia final de curso se constitui em instrumento básico de explicitação do conteúdo
e da qualidade do TCC realizado pelo aluno, devendo ser cuidadosamente redigida e estruturada de
acordo com as normas técnicas de elaboração de trabalhos técnicos e científicos estabelecidas pela
ABNT.
§ 1º - A monografia de TCC deverá ser escrita em língua portuguesa, digitada segundo as normas da
ABNT e apresentada à Coordenação de TCC, em data pré-fixada, em quatro (04) cópias destinadas ao
professor orientador, aos demais membros da Banca Avaliadora e ao arquivo da Coordenação do TCC.
§ 2º - O conteúdo da monografia de TCC deverá refletir o real esforço do aluno na condução da
pesquisa sobre o tema acordado.
§ 3º - Textos extraídos de quaisquer fontes deverão conter a referência pertinente.
§ 4º - O descumprimento do parágrafo terceiro, deste artigo, será apreciado pelo Colegiado do Curso,
configurará plágio ou fraude intelectual e sujeitará o aluno às sanções disciplinares previstas no
Regimento Interno da Faculdade FECAF.
§ 5º - A irregularidade será considerada falta muito grave, impedirá que o trabalho chegue à fase final
de avaliação e poderá implicar reprovação do aluno, com a conseqüente impossibilidade de colar grau.
Artigo 22 - A Banca Avaliadora é constituída pelo professor orientador, que a preside, e no mínimo,
por dois outros membros, com titulação mínima de Mestre, sendo um do Curso em que o aluno
apresenta a monografia e o outro da mesma área, ou de área correlata, do mesmo Curso, de outro
Curso da Faculdade FECAF ou de outra Instituição de Ensino Superior.
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Parágrafo único: Cabe ao professor orientador propor, por escrito, ao Coordenador de TCC os
membros integrantes da Banca Avaliadora e o título do trabalho, com uma antecedência mínima de
duas semanas da data de entrega da monografia de TCC.
Artigo 23 - O(s) aluno(s) deve(rão) submeter o texto escrito de suas monografias à Banca Avaliadora
em data determinada antecipadamente pela Coordenação do TCC, e deverá(ão) aguardar a fixação da
data e horário para leitura pública dos pareceres e avaliação dos membros da referida banca.
Artigo 24 - Para aprovação no TCC o(s) aluno (s) necessita(m) comprovar, pelo menos, 75% de presença
às reuniões de orientação e alcançar grau igual ou superior a 6,0 (seis vírgula zero), de acordo com os
critérios previstos no Sistema de Avaliação da Instituição. A avaliação será composta de:
i.

uma nota de zero a dez, atribuída pelo professor orientador, decorrente do desempenho do(s)
aluno(s) na realização do TCC, contemplando empenho, dedicação, crescimento formativo e
domínio de conteúdos demonstrados durante o período de acompanhamento e orientação;

ii.

uma nota de zero a dez, atribuída por cada um dos membros da Banca Avaliadora, inclusive
pelo orientador, decorrente da monografia submetida pelo(s) autor(es), levando em
consideração a consistência, qualidade do texto e o domínio dos conteúdos demonstrados
pelo(s) aluno(s) no trabalho escrito.

§ 1º - A qualidade da linguagem utilizada, a clareza de expressão e a coerência lógica no
desenvolvimento dos conteúdos serão características fundamentais a serem observadas no texto
monográfico do TCC.
§ 2º - A nota final atribuída ao(s) aluno(s) no TCC resultará da média aritmética das duas notas
atribuídas pelo professor orientador (peso de 40%), mais a nota atribuída por cada um dos dois outros
membros da Banca Avaliadora (peso de 30% cada).
§ 3º - Os membros da Banca Avaliadora, considerando o resultado do julgamento TCC, apresentarão,
individualmente, um parecer.
§ 4º - Caso não haja solicitação de correções no trabalho, o aluno deverá providenciar, no prazo de
uma semana, uma cópia definitiva encadernada com capa de material resistente, que se constituirá
em documento oficial da realização do TCC.
§ 5º - Em caso de recomendações para correção ou alterações propostas pela Banca Avaliadora, o
aluno terá duas semanas para a entrega da versão final da Monografia de Conclusão de Curso à
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Coordenação do TCC, a quem caberá verificar, juntamente com o professor orientador, as
modificações sugeridas pela Banca Avaliadora.
Artigo 25 - O aluno que obtiver nota inferior a 6,0 deverá revisar o seu TCC, promovendo as alterações
sugeridas e submetendo-o, revisado, no prazo máximo de 30 dias, à mesma Banca Examinadora.
Parágrafo único: O aluno que obtiver nota inferior a 5,0 deverá refazer todo o TCC, no semestre
subsequente, e ficará impossibilitado de colar grau, até que obtenha desempenho satisfatório
conforme avaliação do orientador e da Banca Avaliadora.
Artigo 26 - Ao aluno reprovado no TCC cabe o direito a recurso, mediante requerimento à Coordenação
do Colegiado do Curso, fundamentando as razões de sua desconformidade, num prazo de até cinco
(05) dias corridos a partir da data de divulgação da nota.
§ 1º - Uma vez deferido o pedido de recurso pelo Colegiado do Curso, este sugerirá dois professores
entre seus pares, não integrantes da Banca, para a constituição de uma Comissão de Revisão.
§ 2º - Esta Comissão, após considerar as alegações do aluno, ouvir os pronunciamentos do Professor
Orientador e da Banca Avaliadora e verificar a Monografia de TCC, emitirá um parecer final quanto à
nota do aluno.
§ 3º - A Comissão de Revisão terá um prazo máximo de quinze (15) dias para apresentar seu parecer
sobre a nota do TCC.
Artigo 27 - Cabe a cada Curso definir, anualmente, as suas linhas de pesquisa.
Parágrafo único: Os casos omissos neste Regulamento serão interpretados e resolvidos pelo Colegiado
do Curso ou, se for o caso, por delegação expressa deste, pela Coordenação de TCC, composta pelo
coordenador de TCC e professores orientadores de monografias.
3.20 Apoio ao discente
O corpo discente é constituído por todos os alunos da Faculdade. Os alunos dos cursos de graduação,
segundo o Regimento, são considerados regulares; os dos demais cursos, tais como cursos de
extensão, cursos de aperfeiçoamento, são especiais. Os alunos dos cursos de graduação podem
organizar diretório ou centro acadêmico nos termos da legislação vigente e serão representados em
todos os órgãos colegiados da Faculdade. Os direitos e deveres dos alunos estão disciplinados no
Regimento da Faculdade.
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Os alunos têm à sua disposição o Núcleo de Apoio Psicopedagógica – NAP, destinado a oferecer o
suporte necessário ao bom desempenho acadêmico e ao melhor aproveitamento no processo ensinoaprendizagem. Existe o acompanhamento do desempenho acadêmico, da evasão escolar e dos índices
de aproveitamento e de freqüência às aulas e demais atividades. Os alunos podem beneficiar-se de
outros serviços, como bolsas de monitoria e de iniciação científica.
Existe ainda um núcleo destinado aos egressos, para orientação ao trabalho, à colocação e recolocação
profissional, ao acompanhamento de suas atividades e à oferta de programas de educação continuada.
A FECAF desenvolve diversas ações de acompanhamento, assistência e atendimento ao educando,
conforme destacado a seguir.
3.20.1 Acompanhamento pedagógico e psicopedagógico ao discente
A instituição atende este item com uma política de trabalho conjunto do docente em sala de aula,
coordenação de curso, coordenação geral da instituição, secretaria e por meio do manual do aluno.
Da política de apoio pedagógico, fazem parte integrante:


Processo ensino-aprendizagem: pela prática pedagógica e pela compreensão por parte dos
alunos da proposta de trabalho e do conteúdo desenvolvido;



Processo de avaliação: a cada exercício realizado, seja trabalho ou avaliação, correção oral
e/ou escrita, este processo torna-se um espaço privilegiado para o processo de aprendizagem;



Cursos de nivelamento: oferecidos Cursos de Aprofundamento de Estudos em Língua
Portuguesa e ou Matemática, no horário de pós-aula (para os alunos do período matutino) e
pré-aula (para os alunos do noturno);



Controle de faltas: de forma eficiente, a FECAF facilita ao aluno o acesso às informações de seu
registro acadêmico por meio do “registro eletrônico” ou diretamente na secretaria. O acesso
eletrônico pode ser realizado via internet, mediante a utilização de uma senha específica;



O controle e registro acadêmicos (notas, disciplinas, aprovações, reprovações, tempo restante
para a conclusão do curso, e outras referências à vida acadêmica) são de responsabilidade da
Secretaria. O acesso à internet, para quem não a possui está disponibilizado na Biblioteca e no
Laboratório de Informática;



O Calendário Escolar é distribuído semestralmente a todos os alunos, no qual são informadas
as datas e os prazos fixados pela Faculdade FECAF, referentes ao semestre letivo, para que as
solicitações do aluno sejam analisadas e, se possível, atendidas.

Com o objetivo de colocar os discentes mais próximos ao mercado de trabalho, a Faculdade FECAF
mantém convênios/parcerias com diversas instituições. Desta forma, estas instituições, sempre que
necessário, ofertam vagas de estágios ou, no caso das grandes empresas, realizam o recrutamento
contínuo de estagiários.
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O acompanhamento psicopedagógico é parte integrante do apoio dispensado ao discente que, ao
iniciar um curso de graduação, depara-se com situações inovadoras que podem gerar alguns conflitos
e dificuldades de ordem psicológica e/ou psicopedagógica. Essas manifestações são observadas ao
longo de todo o curso.
Considerando estes fatos, a Faculdade FECAF disponibiliza o serviço de atendimento ao aluno, tendo
como objetivos:


oferecer condições que favoreçam o bem-estar biopsicossocial do discente para o processo de
aprendizagem;



atender aos alunos, apoiando-os em suas crises inerentes ao seu momento existencial e
acadêmico;



propiciar orientação vocacional aos alunos, no que concerne às diversas possibilidades de
atuação na carreira e as oportunidades diretamente relacionadas às suas personalidades;



atuar, preventivamente, com vistas a diminuir as consequências negativas das crises
emocionais que interferem na aprendizagem ao longo do curso;



promover atividades para o autoconhecimento do corpo discente e consequentemente, para
o autodesenvolvimento deste;



possibilitar aos alunos oportunidades de avaliação de seu potencial, visando ao seu
desenvolvimento profissional;



oferecer atendimento a alunos, possibilitado pela procura espontânea destes pelo setor;



assistir a alunos especiais (cadeirantes e deficiente visual) com vistas a verificar a questão de
sua acessibilidade às instalações físicas e às suas condições de aprendizagem.

O atendimento psicopedagógico é realizado por agendamento em departamento próprio, por meio de
indicação de professores, coordenadores, familiares ou por livre iniciativa do aluno.
3.21 Programa de aprofundamento de estudos (nivelamento) de português
O processo de aprofundamento de estudos (nivelamento) dos cursos de Graduação da Faculdade
FECAF é feito principalmente nos primeiros períodos, visando sanar as possíveis deficiências dos
alunos, em relação ao domínio de conteúdo. Para tal, são disponibilizados professores de disciplinas
elementares com o objetivo de oferecer aos alunos o complemento, reforço ou recapitulação de
alguns conceitos fundamentais para o prosseguimento do curso, como nas disciplinas de Língua
Portuguesa e Língua Inglesa ofertas para os alunos do Curso de Engenharia.
Estas aulas ocorrem durante a semana e aos sábados, nos períodos noturno, vespertino e matutino,
conforme cronogramas divulgados aos discentes são oferecidos gratuitamente e contam com a
orientação e acompanhamento de docentes.
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O Programa de Aprofundamento de Estudos (Nivelamento) de Português oferta dois módulos
distintos. No módulo 1 são tratadas as habilidades básicas relativas à competência leitora do aluno; e,
no módulo 2 são apresentadas as habilidades básicas relativas à produção de texto escrito.
Objetivos para o Módulo 1


Identificar o propósito enunciativo de determinada parte do texto;



Depreender ideia central expressa em uma sequência de parágrafos do texto a partir da
integração das informações apresentadas;



Estabelecer relação, de natureza intertextual, entre ideias aplicadas a contextos e situações
distintas;



Estabelecer relações de referência que permitem a recuperação de elementos previamente
apresentados;



Ser capaz de compreender expressão-chave que sintetiza proposição central do texto. ;



Identificar as diferentes linguagens e seus recursos expressivos como elementos de
caracterização dos sistemas de comunicação;



Analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos das linguagens, relacionando textos com
seus contextos, mediante a natureza, função, organização e estrutura das manifestações, de
acordo com as condições de produção e recepção.

Objetivos para o Módulo 2


Identificar as diferentes linguagens e seus recursos expressivos como elementos de
caracterização dos sistemas de comunicação;



Analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos das linguagens, relacionando textos com
seus contextos, mediante a natureza, função, organização e estrutura das manifestações, de
acordo com as condições de produção e recepção;



Comparar textos reconhecendo diferentes formas de tratar uma informação e as posições
distintas relativas ao mesmo fato ou tema;



Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato;



Estabelecer relações entre partes de um texto;



Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros;



Identificar a tese de um texto e os argumentos que a sustentam;



Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto;



Identificar efeitos de sentido decorrente do uso da pontuação, escolha de palavras ou
expressão e exploração de recursos ortográficos;



Inferir o sentido de uma palavra ou expressão;



Inferir uma informação implícita em um texto;



Localizar informações explícitas em um texto;



Identificar os elementos que concorrem para a progressão temática e para a organização e
estruturação de textos de diferentes gêneros e tipos;
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Analisar a função da linguagem predominante nos textos em situações específicas de
interlocução;



Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e suas manifestações
específicas;



Reconhecer, em textos de diferentes gêneros, recursos verbais e não verbais utilizados com a
finalidade de criar e mudar comportamentos e hábitos;



Relacionar, em diferentes textos, opiniões, temas, assuntos e recursos linguísticos;



Inferir em um texto quais são os objetivos de seu produtor e quem é seu público-alvo, pela
análise dos procedimentos argumentativos utilizados;



Reconhecer no texto estratégias argumentativas empregadas para o convencimento do
público, tais como a intimidação, sedução, comoção, chantagem, entre outras;



Identificar, em textos de diferentes gêneros, as marcas linguísticas que singularizam as
variedades linguísticas sociais, regionais e de registro;



Relacionar as variedades linguísticas a situações específicas de uso social;



Reconhecer os usos da norma padrão da língua portuguesa nas diferentes situações de
comunicação.

Nivelamento de português: Módulo 1 – Habilidades básicas relativas à competência leitora (20 h)
Ementa

Estudo dos conceitos de texto, contexto e situação de produção. Identificação dos aspectos cognitivos
da leitura. Reflexão sobre as estratégias de leitura para a compreensão leitora. Localização do assunto
e da ideia central do texto.

Estudo dos mecanismos de organização de resumos de leitura.

Conhecimento relativo aos mecanismos de estruturação e articulação de frases simples, frases
complexas e parágrafos. Conhecimento relativo à norma culta da língua (concordância verbal, regência
verbal e nominal, emprego adequado de tempos e modos verbais, transitividade verbal, colocação
pronominal, pontuação, ortografia). A frequência será validada como Atividades Complementares.
Bibliografia básica

BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. Rio de Janeiro, Lucerna. 2006.
COLOMER, Teresa, e CAMPS, Anna. Ensinar a ler. Ensinar a escrever. Porto Alegre, Artmed, 2008.
GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever aprendendo a pensar. Rio de
Janeiro: FGV, 2003.
Bibliografia complementar
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MEDEIROS, João Bosco. Redação Científica. A Prática de Fichamentos, Resumos, Resenhas. São Paulo:
Atlas, 2009.
SOLÉ, Isabel. Estratégias de Leitura. Porto Alegre: Artmed, 2006.
VANOYE, Francis. Usos da linguagem: problemas e técnicas na produção oral e escrita. São Paulo:
Martins Fontes, 1998.

Nivelamento de português: Módulo 2 – Habilidades básicas relativas à produção de textos (20 h)
Ementa

Reconhecimento das características da linguagem oral e escrita. Leitura e interpretação de textos de
tipos e gêneros diversificados. Conhecimento relativo à norma culta da língua (concordância verbal,
regência verbal e nominal, emprego adequado de tempos e modos verbais, transitividade verbal,
colocação pronominal, pontuação, ortografia e crase). Reconhecimento das figuras de linguagem e
vícios de linguagem empregados em tipos e gêneros textuais diversificados. Emprego dos elementos
de coesão e coerência textuais. Utilização dos operadores argumentativos em textos argumentativos.
A frequência será validada como Atividades Complementares.
Bibliografia básica

BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. Rio de Janeiro, Lucerna. 2006.
COLOMER, Teresa, e CAMPS, Anna. Ensinar a ler. Ensinar a escrever. Porto Alegre, Artmed, 2008.
GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever aprendendo a pensar. Rio de
Janeiro: FGV, 2003.
Bibliografia complementar

MEDEIROS, João Bosco. Redação Científica. A Prática de Fichamentos, Resumos, Resenhas. São Paulo:
Atlas, 2009.
SOLÉ, Isabel. Estratégias de Leitura. Porto Alegre: Artmed, 2006.
VANOYE, Francis. Usos da linguagem: problemas e técnicas na produção oral e escrita. São Paulo:
Martins Fontes, 1998.
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3.22 Atendimento extraclasse
Os coordenadores de cursos mantêm importante ligação entre o corpo discente e a direção da
Instituição. Atendem os discentes diariamente e identificam as dificuldades apresentadas pelos alunos
por meio deste atendimento e das reuniões de Colegiado de Curso, podendo, assim, elaborar
mudanças curriculares ou projetos de atividades culturais.
Desenvolve suas atividades mediante as seguintes ações:


atendimento diário ao aluno;



reunião periódica com representantes de classe;



elaboração de projetos de gerenciamento e desenvolvimento das atividades de extensão e
iniciação científica;



elaboração de projetos de monitorias e tutorias;



ministração de aulas no curso;



realização de reuniões do colegiado de curso.

Os docentes atendem os alunos que participam dos projetos de atividades de trabalhos de conclusão
de curso, estágios supervisionados e em orientações pedagógicas na rotina das salas de aulas. Os
programas institucionais também facilitam e contribuem para a qualificação discente.
A Faculdade FECAF mantém um serviço de encaminhamento, que procura conquistar vagas para
estágio e empregos definitivos, sempre com a ótica de conduzir o egresso para colocação no mercado
específico, o mais próximo possível do exercício da profissão desejada. Como alternativa
complementar, para os que estejam em empregos fora da profissão ou dos que não mantêm vínculo
com a atividade, a Instituição administra um apropriado Convênio de Extensão.
A integração do discente, com o mercado de trabalho, concretiza-se por meio dos trabalhos
desenvolvidos no Estágio Supervisionado, no TCC (estudo científico direcionado à pesquisa, muitas
vezes também para a análise do ensino em escolas), nas atividades complementares, desenvolvidas
para dirigir, orientar, complementar, despertar a cultura geral do discente.
3.23 Estímulo às atividades acadêmicas
O Curso de Engenharia Civil estimula os acadêmicos a participarem dos eventos internos promovidos
e desenvolvidos pelo Curso de Engenharia Civil e demais cursos da Faculdade, com características
técnico-científicas como:


Atividades de Extensão;
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Cursos de Extensão;



Fóruns;



Palestras;



Semana da Engenharia;



Outros.

Estes eventos, por serem na própria região, propiciam um fácil acesso aos acadêmicos, devido também
aos preços especiais para os alunos da FECAF e pela possibilidade de participarem como monitores.
As práticas extensionistas são pautadas pelos princípios da política institucional comprometidos com
a produção e socialização do conhecimento, tendo em vista uma intervenção social reflexiva e
inovadora. Para o Curso de Engenharia Civil é de fundamental importância que esses projetos sejam
desenvolvidos tendo em vista a participação da comunidade, propiciando o contato direto com os
acadêmicos e a interação entre a comunidade universitária e a sociedade, atendendo as demandas do
Curso nos diferentes contextos sociais.
O estímulo à participação discente em “eventos externos”, que envolvam as áreas de atuação
específicas do Curso, será proporcionado, através da divulgação das instituições, local, regional,
nacional e internacional, com o objetivo de estimular os acadêmicos a participarem em eventos como
atividades pedagógicas e culturais, de iniciação científica, de extensão e demais atividades.
3.24 Acompanhamento de egressos
O acompanhamento de egressos da FECAF atenderá às necessidades dos cursos no seu sistema
avaliativo, na medida que visa socializar as experiências na atuação profissional e fornecer subsídios
para a reestruturação curricular dos mesmos. Assim, vários procedimentos são utilizados, tais como:
manutenção de mala direta; divulgação na mídia em geral, convidando para atividades de lazer e
técnico-científicas, feiras, mostras.
O objetivo do instrumento de avaliação do egresso é obter contribuições do ex-aluno para a melhoria
da qualidade do Curso de Engenharia Civil, diagnosticando:


a sua posição no mercado de trabalho;



as competências desenvolvidas durante e com auxílio do curso;



as dificuldades de colocação profissional;



as competências não desenvolvidas, porém relevantes ao exercício da profissão;



a visualização que o egresso possui do curso e qual o seu interesse pela educação continuada;



os aspectos de melhoria da qualidade de vida do egresso.
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O instrumento para o egresso, em conjunto a outros instrumentos – entre eles a ótica dos discentes,
a ótica dos docentes, a ótica dos gestores, a avaliação de disciplinas, a avaliação de laboratórios e
biblioteca, a identificação da expectativa da comunidade e fóruns – constituem fonte de informação
para elaboração do relatório conclusivo de avaliação do Curso.
O acompanhamento e o comprometimento com os egressos serão realizados através de:


elaboração de cadastro de ex-alunos;



pesquisa sobre a formação, competências e atuação do profissional;



pesquisa sobre a atuação do egresso no mercado de trabalho através de pesquisas;



convites aos egressos para participarem de eventos de atualização, como a Mostra Pedagógica
e Caminhos da Pesquisa da FECAF, atividades de extensão, atividades esportivas, eventos
culturais e outros;



oferecimento de descontos na inscrição dos eventos;



oferta de um curso de Pós-Graduação da FECAF com desconto aos egressos.



de turmas de progressão para alunos que necessitam de auxílio no desenvolvimento do
ensino-aprendizagem.

3.25 Mecanismos de apoio a participação dos discentes em atividades de Iniciação Científica,
extensão e eventos diversos
O NUPEX – Núcleo de Pesquisa e Extensão da Faculdade FECAF promoverá anualmente através de
edital, seleção de alunos e professores que desejam participar da iniciação científica.
Além disso, eventos externos são divulgados e incentiva-se a participação do aluno em Congressos,
Seminários, Palestras, dentre outros, sendo todas as despesas com inscrição, diárias, transporte,
alimentação e etc. integralmente custeadas pela IES.
Os alunos são incentivados pelos docentes e pela coordenação a participarem ativamente de
atividades acadêmicas internas mediante seminários promovidos pelos cursos em sala de aula, com
apresentação de trabalhos pelos alunos; palestras e conferências (periódicas) a partir de temas
relevantes e/ou emergentes relacionados com os cursos.
3.26 Núcleo de Apoio Psicopedagógico – NAP
O Núcleo de Apoio Psicopedagógico – NAP oferecerá suporte necessário ao bom desempenho
acadêmico e ao melhor aproveitamento no processo ensino-aprendizagem. Haverá o
acompanhamento do desempenho acadêmico, da evasão escolar e dos índices de aproveitamento e
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de freqüência às aulas e demais atividades. Os alunos poderão beneficiar-se de outros serviços, como
bolsas de monitoria e de iniciação científica.
O regulamento do Núcleo de Apoio Psicopedagógico da FECAF constitui documento próprio que se
encontra anexo a este projeto.
3.27 Acompanhamento pedagógico e psicopedagógico ao discente
Com o intuito de orientar os discentes no que diz respeito à vida escolar, como notas, desempenho,
trabalhos, provas e frequência; além de servir como atendimento específico para orientar o corpo
discente em relação a problemas de aprendizagem, a Faculdade Capital Federal - FECAF constituiu um
Núcleo de Apoio Pedagógico e Psicopedagógico ao Discente.
O Núcleo de Apoio Pedagógico e Psicopedagógico ao Discente será coordenado por um profissional
com formação na área de Engenharia Civil. Será integrado pelos Coordenadores de Curso da Faculdade
e contará com a participação dos professores do curso. O atendimento será realizado em horários
disponibilizados para este fim.

3.27.1 Acompanhamento psicopedagógico
O acompanhamento psicopedagógico é parte integrante do apoio dispensado ao discente que, ao
iniciar um curso de graduação, depara-se com situações inovadoras que podem gerar alguns conflitos
e dificuldades de ordem psicológica e/ou psicopedagógica.
Essas manifestações serão observadas ao longo de todo o curso.
Considerando estes fatos, a Faculdade Capital Federal disponibilizará o apoio de Psicólogos, tendo
como objetivos:


Oferecer condições que favoreçam o bem-estar biopsicossocial do discente para o
processo de aprendizagem;



Atender aos alunos, apoiando-os em suas crises inerentes ao seu momento existencial
e acadêmico;



Propiciar orientação vocacional aos alunos, no que concerne às diversas possibilidades
de atuação na carreira e as oportunidades diretamente relacionadas às suas
personalidades.



Atuar, preventivamente, com vistas a diminuir as conseqüências negativas das crises
emocionais que interferem na aprendizagem ao longo do curso;
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Promover atividades para o autoconhecimento
consequentemente, para o autodesenvolvimento deste;



Possibilitar aos alunos oportunidades de avaliação de seu potencial, visando ao seu
desenvolvimento profissional;



Oferecer atendimento a alunos, possibilitado pela procura espontânea destes pelo
setor;



Assistir a alunos especiais (cadeirantes e deficiente visual) com vistas a verificar a
questão de sua acessibilidade às instalações físicas e às suas condições de
aprendizagem.

do

corpo

discente

e

O atendimento psicopedagógico será realizado por agendamento em departamento próprio, por meio
de indicação de professores, coordenadores, familiares ou por livre iniciativa do aluno.
3.27.2 Monitoria
A Faculdade Capital Federal - FECAF oferecerá bolsas de monitoria, iniciação científica e extensão aos
alunos, viabilizando a articulação do processo ensino/aprendizagem, como forma de estimular a
participação dos estudantes nos projetos desenvolvidos pela Instituição.
A bolsa de monitoria será a modalidade de auxílio financeiro concedido àqueles alunos que
participarem de programas de monitoria, nos seus respectivos cursos de graduação. Tem por objetivo
incentivar os alunos que demonstrem aptidão pela carreira acadêmica, assegurando a cooperação do
corpo discente com o corpo docente nas atividades do ensino.
Os alunos poderão participar do Programa de Monitoria destinado a propiciar aos interessados a
oportunidade de desenvolver suas habilidades para a carreira docente, nas funções de ensino,
pesquisa e extensão, assegurando, por sua vez, cooperação didática tanto ao corpo docente, quanto
ao discente, nas funções institucionais.
Os monitores auxiliarão o corpo docente na execução de tarefas didático-científicas, inclusive na
preparação de aulas; de trabalhos didáticos e atendimento a alunos; de atividades de pesquisa e
extensão e de trabalhos práticos e experimentais.
Ao corpo discente, os monitores auxiliarão, sob a supervisão docente, na orientação em trabalhos de
laboratório, de biblioteca, de campo e outros compatíveis com seu grau de conhecimento e
experiência. A monitoria funciona de acordo com regulamento próprio.
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3.27.3 Programas de Aprofundamento de Estudos (Nivelamento)
A Faculdade Capital Federal - FECAF buscará minimizar as deficiências de formação dos alunos
entrantes na Faculdade por meio de cursos de nivelamento.
O processo de aprofundamento de estudos (nivelamento) dos cursos de Graduação da Faculdade
Capital Federal será feito principalmente nos primeiros períodos, visando sanar as possíveis
deficiências dos alunos, em relação ao domínio de conteúdos. Para tal, serão disponibilizados
professores de disciplinas elementares com o objetivo de oferecer aos alunos o complemento, reforço
ou recapitulação de alguns conceitos fundamentais para o prosseguimento do curso, como nas
disciplinas de Língua Portuguesa, Inglês e Matemática.
Estas aulas ocorrerão durante a semana e aos sábados, nos períodos noturno, vespertino e matutino,
conforme cronogramas que serão divulgados aos discentes e serão oferecidos gratuitamente e
contarão com a orientação e acompanhamento de docentes.
3.27.4 Atendimento Extraclasse
O atendimento extraclasse aos alunos será realizado pela Coordenadoria de Curso, pelos professores
em regime de trabalho de Tempo Integral e Tempo Parcial, com jornada semanal específica para
atendimento ao aluno, assim como pelo Núcleo de Apoio Pedagógico ao Discente.
A Coordenadoria de Curso deverá manter importante ligação entre o corpo discente, o Conselho de
Curso e o Núcleo de Apoio Pedagógico ao Discente para juntos identificar as dificuldades apresentadas
pelos alunos e elaborar mudanças curriculares ou projetos de atividades culturais.
O atendimento ao discente deverá contemplar suas atividades mediante as seguintes ações:


atender ao aluno diariamente;



reunir-se periodicamente com representantes de classe;



elaborar projetos de gerenciamento e desenvolvimento das atividades de extensão e
iniciação científica;



elaborar projetos de monitorias e tutorias;



lecionar no curso;



realizar as reuniões de conselho de curso.

Os docentes atenderão os alunos que participarem dos projetos de atividades de trabalhos de
conclusão de curso, estágios supervisionados e em orientações pedagógicas na rotina das salas de
aulas. Os programas institucionais também facilitam e contribuem para a qualificação discente.
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A Faculdade Capital Federal - FECAF desenvolverá um serviço de encaminhamento, que procurará
conquistar vagas para estágio e empregos definitivos, sempre com a ótica de conduzir o egresso para
colocação no mercado específico, o mais próximo possível do exercício da profissão desejada. Como
alternativa complementar, para os que estejam em empregos fora da profissão ou dos que não
mantêm vínculo com a atividade, a Instituição administra um apropriado Convênio de Extensão.
3.27.5 Mecanismos de Apoio a Participação dos Discentes em Atividades de Iniciação Científica,
Extensão e Eventos Diversos.
Estão previstas a realização de seminários/congressos e outros eventos institucionais regulares
organizados pelo curso com participação dos alunos.
Os eventos externos serão divulgados e incentivará a participação do aluno em Congressos,
Seminários, Palestras, Fórum da Educação, dentre outros, sendo todas as despesas com inscrição,
diárias, transporte, alimentação e etc. integralmente custeadas pela IES.
Os alunos serão incentivados pelos docentes e pela coordenação a participarem ativamente de
atividades acadêmicas internas mediante seminários promovidos pelos cursos em sala de aula, com
apresentação de trabalhos pelos alunos; palestras e conferências (periódicas) a partir de temas
relevantes e/ou emergentes relacionados com os cursos.
3.27.6 Acompanhamento de Egressos
A Faculdade Capital Federal - FECAF buscará acompanhar seus egressos estreitando o relacionamento
entre a FECAF e seus ex-alunos, desenvolvendo ações de aproximação, contato direto e permanente,
por meio da comunicação. Dessa forma, visará avaliar o nível de satisfação dos egressos, qualidade do
ensino e adequação dos currículos, levantar e analisar trajetórias profissionais, bem como acompanhar
o interesse por estudos de educação continuada (cursos não formais e de pós-graduação lato sensu e
stricto sensu). Nesse sentido, o aluno egresso será informado sobre notícias da sua área de formação,
informações científico-técnicas, eventos, atividades de formação continuada, oportunidades, pósgraduação, perguntas a seu professor, além do contato com colegas.
O acompanhamento de egressos da FECAF deverá atender às necessidades dos cursos no seu sistema
avaliativo, visando socializar as experiências na atuação profissional e fornecer subsídios para a
reestruturação curricular dos mesmos. Assim, vários procedimentos serão utilizados, tais como:
manutenção de mala direta; divulgação na mídia em geral, convidando para atividades de lazer e
técnico-científicas, feiras, mostras.
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O objetivo do instrumento de avaliação do Egresso será obter contribuições do ex-aluno para a
melhoria da qualidade do Curso, diagnosticando:


A sua posição no mercado de trabalho;



As Competências desenvolvidas durante e com auxílio do Curso;



As dificuldades de colocação profissional;



As competências não desenvolvidas, porém relevantes ao exercício da profissão;



A visualização que o egresso possui do Curso e qual o seu interesse pela educação
continuada;



Os aspectos de melhoria da qualidade de vida do egresso.

O instrumento para o egresso, em conjunto a outros instrumentos – entre eles a ótica dos discentes,
a ótica dos docentes, a ótica dos gestores, a avaliação de disciplinas, a avaliação de laboratórios e
biblioteca, a identificação da expectativa da comunidade e fóruns – constituirão fonte de informação
para elaboração do relatório conclusivo de avaliação do Curso.

3.28 Núcleo de Acessibilidade e Inclusão – NAI
Em atendimento às determinações da Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de
Deficiência e à legislação vigente que trata da acessibilidade educacional, a Faculdade FECAF organizou
a infraestrutura do campus eliminando as barreiras arquitetônicas instalando rampas de acesso,
banheiros e carteiras que permitem a locomoção de modo plenamente satisfatório do aluno. Além
disso, prepara um plano de ação objetivando a promoção plena de condições para acesso e
permanência na educação superior para necessidades educacionais diferenciadas, a fim de assegurar
o exercício de seus direitos básicos propiciando-lhes condições para um bom desempenho na
aprendizagem.
As ações do Programa de Acessibilidade estão sob a coordenação do NAI – Núcleo de Acessibilidade e
Inclusão, cuja proposta tratará das seguintes estratégias de acompanhamento:


orientação a professores e acompanhamento aos alunos com deficiência;



disponibilização de professores de LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais;



disponibilização de equipamentos, softwares, ampliação de textos e avaliações especiais aos
alunos com visão subnormal;



distribuição diferenciada das salas de aula de acordo com as necessidades apresentadas;



atendimento psicopedagógico são assegurados aos alunos com necessidades educacionais
específicas.
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3.29 Direitos da pessoa com transtornos do espectro autista
O Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da FECAF está organizando várias ações, dentre as quais
destaque-se os serviços de apoio e proteção dos Direitos da Pessoa com Transtornos do Espectro
Autista. O serviço estará sob a responsabilidade de um profissional de apoio, que deverá ser
disponibilizado sempre que identificada a necessidade individual do estudante, visando à
acessibilidade às comunicações e à atenção aos cuidados pessoais de alimentação, higiene e
locomoção. Desta forma, acredita-se que os estudantes com transtorno do espectro autista terão
oportunidade de desenvolvimento pessoal e social, considerando suas potencialidades, bem como
oportunizando sua participação em determinados ambientes e atividades com base na deficiência.
3.29.1 Regulamento de apoio ao estudante com necessidades educativas especiais
PARTE – I
DESTINATÁRIOS
Art. 1º. - Poderão beneficiar-se deste Regulamento:
i.

Candidatos inscritos no processo seletivo dos Cursos da Faculdade que se enquadrem junto à
regulamentação ministerial para portadores de deficiência física ou sensorial, através de
processo seletivo agendado, conforme especificado na publicação do Edital de Abertura.

ii.

Discentes portadores de deficiência física ou sensorial, devidamente matriculados em
qualquer um dos Cursos da Faculdade.

Art. 2º. - Não sendo seu objetivo primordial, este Regulamento poderá ainda enquadrar as seguintes
situações:
i.

Discentes com dislexia, discalculia, ou outras dificuldades associadas.

ii.

Discentes com outras necessidades especiais, como sejam deficiências ou limitações
adquiridas - casos especiais, não contemplados anteriormente, mas que pela sua
particularidade, sejam merecedores de atenção. Destes podem fazer parte discentes vítimas
de acidentes ou outros, com sequelas permanentes ou de longa duração e com doenças
graves, limitativas das normais funções, associadas a tratamentos agressivos (quimioterapia,
radioterapia, citostáticos ou equiparáveis).

Art. 3º. - Independentemente da situação, os discentes deverão apresentar a Instituição um processo
clínico devidamente documentado, quando do seu pedido de enquadramento no presente regimento.
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Art. 4º. - Existirá sempre uma análise do processo, de modo a ajustar-se cada caso à regulamentação
criada. Para melhor apreciar os pedidos dos discentes, a Faculdade poderá solicitar colaboração ao
professor responsável pelo acompanhamento psicopedagógico.
PARTE - II
REGIME ESPECIAL DE FREQUÊNCIA
Art. 5º. - Os discentes com deficiência motora, visual ou auditiva terão prioridade no atendimento aos
diversos serviços da Faculdade.
Art. 6º. - A pedido dos interessados, deverão ser reservados lugares específicos nas salas de aula, que
correspondam à melhor posição para os discentes com necessidades especiais, bem como, instalação
de assentos diferenciados.
Art. 7º. - Na elaboração dos horários, a atribuição das salas deverá ter em conta aspectos de
acessibilidade no caso de turmas que incluam estudantes com deficiência.
Art. 8º. - Poderá ser concedida aos discentes com deficiência, nomeadamente a estudantes invisuais,
amblíopes e portadores de deficiência motora (quando se justifique), a possibilidade de efetuarem
gravações de áudio das aulas, com a condição de utilizarem as gravações assim obtidas para fins
exclusivamente escolares.
Art. 9º. - No caso do docente não concordar com a gravação das suas aulas, deverá o mesmo fornecer
tempestivamente aos discentes com deficiência os elementos referentes a cada aula.
Art. 10 - Os discentes com necessidades especiais terão prioridade nas atividades de aulas práticas.
Art.11 - Os docentes deverão conceder apoio suplementar aos discentes cujas necessidades especiais
dificultem o regular acompanhamento dos conteúdos programáticos.
PARTE - III
ADAPTAÇÃO DOS PLANOS DE ESTUDOS
Art.12 - As adaptações aos planos de estudos não poderão prejudicar o cumprimento dos objetivos
curriculares, só sendo ponderadas quando se verifique que o recurso a equipamentos especiais de
compensação não é suficiente ou que a atividade se revele impossível de executar em função da
deficiência.
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Art.13 - Poderão ser introduzidas alterações pontuais aos planos de estudos e/ou aos programas das
disciplinas, em matérias consideradas não nucleares para o curso, no caso de o tipo de deficiência
claramente o recomendar.
Art.14 - Compete ao Coordenador de Curso, tendo em consideração o pedido do discente, solicitar ao
docente da disciplina as alterações a introduzir no programa dessa disciplina.
Art.15 - O docente deverá ponderar e decidir sobre os pontos susceptíveis de alteração, assim como
as medidas de compensação (caso existam) a serem efetuadas pelo discente.
PARTE – IV
REGIME ESPECIAL DE AVALIAÇÃO
Art.16 - Por mútuo acordo entre os docentes e os discentes com necessidades especiais, as formas e
métodos de avaliação serão, tanto quanto possível, adaptados ao tipo de necessidade. As alternativas
a considerar deverão incidir na forma e método de avaliação, não devendo desvirtuar o essencial do
conteúdo da prova.
Art.17 - Os docentes deverão possibilitar aos discentes cujo estado de saúde requeira sucessivos
internamentos hospitalares ou ausências prolongadas para tratamento/medicação a realização dos
elementos de avaliação em datas alternativas.
Art.18 - Na realização das provas escritas observar-se-á, nomeadamente, o seguinte:
I - no caso da necessidade especial implicar maior morosidade de leitura e/ou escrita, será concedido
aos discentes com essa necessidade um período adicional de tempo para a realização da prova
correspondente:
a. o dobro do tempo da duração da prova, no caso de deficientes invisuais e motores
(caso se justifique);
b. um período adicional de 30 minutos por cada hora de duração da prova, para os
estudantes amblíopes ou disléxicos;
c. sempre que a prova escrita implique um grande esforço para o discente, o docente
deverá possibilitar o desdobramento da prova;
d. casos não previstos ou que não se enquadrem nas soluções anteriormente descritas,
deverão ser analisadas pelo docente responsável pela disciplina, em articulação com
a Direção da Instituição e o discente;
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e. durante a realização da prova, os docentes proporcionarão apoio especial aos
discentes com deficiência, designadamente no que respeita à consulta de dicionários
e tabelas;
f.

os enunciados das provas deverão ter uma apresentação adequada ao tipo de
deficiência (informatizado, ampliado, registro em áudio, caracteres Braille);

g. as respostas poderão ser dadas da forma mais adequada e preferível para o discente,
dentro das contingências específicas do tipo de prova (escrita convencional, em
Braille, por registro em áudio, com recurso a máquina de escrever adaptada,
recorrendo a apoio informático).
Art.19 - A Faculdade prestará o apoio necessário para a preparação de enunciados de provas escritas
juntamente com os discentes com deficiência visual, nomeadamente a transcrição de e para Braille,
nos seguintes moldes:
i.

os originais das provas deverão ser entregues em formato digital para a Instituição, pelos
docentes, com uma antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis e com a indicação da hora e
local de realização da prova, bem como a indicação de condições especiais, caso elas existam.

ii.

Um ledor apresentará o enunciado para o discente que a transcreve e responde em Braille,
retransmitindo posteriormente as respostas para o ouvinte que enviará a prova escrita ao
docente para devida correção.

Art.20 - Os discentes com deficiência visual poderão realizar as suas avaliações, sempre que se
justifique, na sala de apoio pedagógico, utilizando se necessário, o material informático (ou outro) da
sala para a realização da prova.
Art.21 - Os prazos de entrega de trabalhos práticos escritos deverão ser alargados, em termos definidos
pelos docentes, no caso de estudantes com necessidade especial em que os respectivos
condicionalismos específicos o recomendem.
PARTE - V
ACESSO ESPECIAL AOS EXAMES
Art.22 - Os discentes com necessidades especiais podem prestar provas de exame final em disciplinas,
cujo exame na época normal e de recurso não pôde comparecer, por motivos justificados.
PARTE VI
APOIO TÉCNICO-PEDAGÓGICO ESPECIAL
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Art.23 - No início do ano letivo a Instituição comunicará às Coordenações de Curso em que existam
discentes com necessidades especiais, os condicionalismos específicos de cada caso.
Art. 24 - Os docentes descreveram em tempo útil aos discentes com deficiência visual (no início de
cada semestre), os programas das disciplinas e a respectiva bibliografia, regime de avaliação bem como
outros elementos de trabalho que considerem conveniente ser fornecido aos discentes.
PARTE VII
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 25 - Cabe às Coordenações de Curso o acompanhamento dos discentes com necessidades
especiais, propondo sempre que necessárias outras medidas de diferenciação pedagógica adequadas
às suas problemáticas ou não estabelecidas neste regulamento.
3.30 Sistemas de Avaliação do Curso
A autoavaliação dos cursos da Faculdade Capital Federal contempla o processo de avaliação
institucional, delineado no Programa de Avaliação Institucional, que integra o Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI) da IES.
A auto avaliação institucional é um instrumento norteador para o desenvolvimento integral dos cursos
a serem ofertados pela Faculdade Capital Federal – FECAF. Neste sentido, a Portaria n. 2.051 de 09 de
julho de 2004, que regulamenta os procedimentos de avaliação do Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior (SINAES), instituído na Lei n. 10.861, de 14 de abril de 2004, prevê a criação de
comissões próprias de avaliação (CPAs) com o objetivo de proceder à auto avaliação nas instituições
de ensino superior (IES). Em decorrência, o Projeto de Auto avaliação institucional da FECAF pretende
consolidar a auto avaliação de modo abrangente, sistêmico, contínuo, sintetizando as dez dimensões
que definem a Instituição.
Os parâmetros de avaliação interna da FECAF para os cursos de graduação e pós-graduação serão
estabelecidos pelo Conselho Superior Acadêmico, após amplo debate com a comunidade acadêmica
(alunos, professores e funcionários). Os resultados das avaliações serão publicados periodicamente de
acordo com o calendário aprovado pela Diretoria Geral da Faculdade.
A auto avaliação do curso será gerenciada e desenvolvida pela Comissão Própria de Avaliação (CPA),
constituída por membros designados pelo Diretor Geral, sendo a CPA parte integrante da Diretoria
Geral.
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A CPA desenvolverá suas atividades com apoio operacional da Diretoria Geral e a participação dos
membros da comunidade acadêmica (alunos, professores e pessoal técnico-administrativo), seus
dirigentes e egressos. A CPA manterá estreita articulação com as Coordenadorias de Cursos, a fim de
apoiar o processo interno de auto avaliação de cada um.
A avaliação do curso compreende os aspectos curriculares (plano seriado semestral de oferta de
disciplinas, duração das disciplinas e do curso, diretrizes curriculares), metodológicos, além do
cumprimento da missão, da concepção, dos objetivos e do perfil profissional delineado. Serão
avaliados, ainda:


O corpo docente (titulação, regime de trabalho, programas de capacitação e plano de
carreira, incluindo procedimentos de recrutamento, seleção, admissão e promoção);



O corpo discente (evasão, aproveitamento, frequência, participação etc);



Biblioteca (acervo: atualização e ampliação; hemeroteca: ampliação; recursos
multimídia; informatização; acesso à internet, etc.);



Laboratórios (atualização tecnológica, ampliação do espaço físico, aumento dos
equipamentos, política de uso, manutenção e conservação, etc.);



Instalações físicas gerais (manutenção, conservação e ampliação);



Integração com a comunidade (programas de extensão e ações culturais, artísticas e
desportivas); e



Programa de iniciação científica.

3.30.1 Regimento Interno da CPA
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º O presente Regulamento contém disposições básicas relativas ao funcionamento das atividades
da Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Faculdade FECAF, previstas na Lei nº 10.861, de 14 de abril
de 2004 e regulamentada pela Portaria nº 2051, de 19 de julho de 2004, do Ministério da Educação.
Parágrafo Único. A Comissão Própria de Avaliação, prevista no organograma da Faculdade FECAF, tem
atuação autônoma em relação ao Conselho Superior Acadêmico e demais órgãos colegiados da
instituição.
CAPITULO II
DA COMPETÊNCIA
Art. 2º À Comissão Própria de Avaliação, observada a legislação pertinente, compete:
i.

conduzir os processos de avaliação interna;
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ii.

sistematizar e prestar informações solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (INEP), no âmbito do Sistema Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Superior (SINAES);

iii.

constituir subcomissões de avaliação;

iv.

elaborar e analisar relatórios e pareceres e encaminhar às instâncias competentes;

v.

desenvolver estudos e análises visando ao fornecimento de subsídios para a fixação,
aperfeiçoamento e modificação da política de avaliação institucional;

vi.

propor projetos, programas e ações que proporcionem a melhoria do processo avaliativo
institucional.
CAPÍTULO III
DA CONSTITUIÇÃO, MANDATO E FUNCIONAMENTO

Art. 3º A Comissão Própria de Avaliação compõe-se dos seguintes membros:
i.

pelo Coordenador da CPA;

ii.

por um professor representante dos Coordenadores de Curso;

iii.

por um professor representante do Corpo Docente;

iv.

por dois representantes do Corpo Técnico-Administrativo

v.

por três representantes do Corpo Discente;

vi.

por um representante da Sociedade Civil, sem vínculo empregatício com a Faculdade FECAF

§ 1º Os membros, inclusive o coordenador, serão indicados pelo Diretor Geral, e submetidos à
homologação do Conselho Superior Acadêmico.
§ 2º O mandato dos membros será de dois anos, permitida uma recondução.
§ 3º Não será permitida a renovação de mais de dois terços dos membros num intervalo inferior a dois
anos.
Art.4º A Comissão Própria de Avaliação reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês e
extraordinariamente quando convocada por seu coordenador ou por, pelo menos, um terço de seus
membros.
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§ 1º As reuniões serão convocadas por escrito com antecedência mínima de quarenta e oito horas,
mencionando-se os assuntos da pauta.
§ 2º Juntamente com a convocação serão entregues, a cada membro, cópia da ata da reunião anterior
e dos pareceres, projetos e relatórios a serem apreciados.
§ 3º O prazo de convocação poderá ser reduzido, em caso de urgência, podendo a pauta ser
comunicada verbalmente, devendo a coordenação justificar o procedimento.
§ 4º As reuniões só ocorrerão quando se obtiver o quórum mínimo da metade mais um dos membros.
§ 5º Serão consideradas aprovadas as propostas que obtiverem maioria dos votos favoráveis dos
presentes.
§ 6º De cada reunião será lavrada ata, assinada pelo secretário, que será discutida e submetida a voto
na reunião seguinte e, sendo aprovada, subscrita pelo presidente e pelos demais membros presentes.
Art. 5º O comparecimento às reuniões, exceto os membros representantes da sociedade civil
organizada, é obrigatório e tem precedência sobre qualquer outra atividade.
§ 1º Perderá o mandato o membro que, sem causa aceita como justa, faltar a três reuniões
consecutivas ou a cinco alternadas.
§ 2º O representante discente que tenha participado de reuniões da Comissão Própria de Avaliação,
em horário coincidente com atividades acadêmicas, terá direito a recuperação de aulas e trabalhos
escolares.
CAPÍTULO IV
DA EXECUÇÃO DA AUTOAVALIAÇÃO
Art. 6º O processo de avaliação interna, coordenado pela Comissão Própria de Avaliação, desde a fase
de elaboração conceitual até a confecção de relatórios, deverá ser divulgado para a comunidade
acadêmica, pelos meios de comunicação usuais da instituição.
Art. 7º A Comissão Própria de Avaliação deverá ter pleno acesso a todas as informações institucionais,
exceto as que envolverem sigilo.
Art. 8º A Comissão Própria de Avaliação poderá requerer informações sistematizadas de todas as
unidades administrativas da Faculdade Capital Federal- FECAF.
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Parágrafo Único. As informações solicitadas deverão ser fornecidas dentro do prazo estabelecido pela
Comissão Própria de Avaliação.
Art. 9º A IES deverá fornecer à Comissão Própria de Avaliação as condições materiais, de infraestrutura
e recursos humanos necessárias à condução de suas atividades.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 10. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Própria de Avaliação.
Art. 11. Este Regimento poderá ser modificado no todo ou em parte, com aprovação do Conselho
Superior Acadêmico.
Art. 12. O presente regimento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho Superior
Acadêmico, revogando-se as disposições em contrário.
3.30.2 Formas de utilização dos resultados das avaliações interna e externa
As avaliações (interna externa) objetivam promover uma permanente melhoria da qualidade e
pertinência das atividades desenvolvidas no âmbito do Curso e da IES. Desta forma, os dados coletados
receberão tratamento qualitativo-quantitativo, sendo posteriormente socializados aos diversos
segmentos dos colegiados e núcleos do Curso de Engenharia Civil e da comunidade acadêmica, de
modo a subsidiar o planejamento e ou replanejamento dos objetivos e ações.
O acompanhamento da execução das ações e a verificação do alcance dos objetivos serão realizados
sob a presidência do Coordenador de Curso, com suporte e orientação da Coordenação da CPA –
Comissão Própria de Avaliação e da Diretoria Acadêmica.
A participação do corpo docente e corpo discente do Curso de Engenharia Civil será fundamental para
o desenvolvimento e aprimoramento da Proposta de Avaliação Institucional, que deverá ocorrer em
vários momentos: na discussão dos parâmetros de avaliação, na definição dos instrumentos e técnicas
para coleta de dados, no oferecimento de subsídios (respostas aos instrumentos de avaliação), na
análise dos resultados da avaliação e das ações para aprimoramento e na indicação de pontos de
melhoria para o próprio sistema de auto avaliação.
Os resultados das avaliações internas e externas serão sistematizados e analisados pela Comissão
Própria de Avaliação que os repassará aos setores adequados enquanto subsídios para a revisão de
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seus programas, planos e quando os indicadores atingirem aspectos mais gerais, para a revisão do
próprio Projeto Pedagógico do Curso.
3.31 Tecnologias de informação e comunicação no processo ensino-aprendizagem
A Faculdade FECAF entende que as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) desempenham
papel fundamental na formação geral e específica do corpo discente, por isso se utiliza dos recursos
que as TICs proporciona para a obtenção de melhores resultados nos processos de ensinoaprendizagem.
As Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) foram criadas com o objetivo de facilitar a
comunicação e o alcance de metas comuns e potencializar os processos de comunicação. Nesse
sentido, a educação é uma das áreas que mais se beneficia com a implantação das TICs, já que uma
melhor aprendizagem é uma das consequências de uma melhor comunicação.
Com essa percepção, o uso de tecnologias de informação e comunicação no ensino superior inovou
práticas educacionais, modificando principalmente o paradigma do processo de ensino-aprendizagem.
O desenvolvimento de hardwares e softwares educacionais garante a operacionalização da
comunicação e dos processos decorrentes em meios virtuais. Por outro lado, a popularização da
internet potencializou o uso das TICs em diversos setores educacionais e novas ferramentas e sistemas
foram criados, formando uma verdadeira rede. Criações como o e-mail, o chat, os fóruns, a agenda de
grupo online, comunidades virtuais, entre outros, têm possibilitado melhores resultados nos processos
educativos.
Na linha dessa exposição, a Faculdade FECAF disponibilizará, de acordo com o cronograma de
expansão proposto no PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional, um conjunto de recursos
didáticos e tecnológicos integrados ao processo de ensino-aprendizagem, ampliando as possibilidades
pedagógicas.
O corpo docente e corpo discente terão acesso às ferramentas de última geração que facilitarão a
aprendizagem na área de Design de Interiores.

Além disso, será possível a realização de tarefas

administrativas e acadêmicas com mais rapidez e qualidade profissional. Dentre as diversas tarefas
que as TICs podem auxiliar, destacam-se:


para o corpo docente: lançamento dos planos de ensino no sistema eletrônico, lançamento de
frequência, notas; para pesquisa de novas referências para utilizar em aula; para produção de
materiais para aulas e postagem para os alunos e comunicação com os alunos;
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para o corpo discente: acesso à página da instituição e às atividades e eventos desenvolvidos;
consultas ao boletim escolar; consulta ao acervo da biblioteca e reserva de livros; acesso aos
materiais disponibilizados pelos professores e comunicação com a IES peço canal da Ouvidora,
Fale Conosco e CPA.

Buscando estimular nos alunos as importantes competências advindas das Tecnologias de Informação
e Comunicação TICs, nos processos de ensino aprendizagem, a Faculdade FECAF disponibiliza
laboratórios equipados com ferramentas de última geração na área de referência de acordo com a
demanda de alunos, cuja finalidade é propiciar um ambiente virtual de aprendizagem com qualidade
Sendo assim, para além da Internet, outras possibilidades das TICs serão trabalhadas, de maneira a
preparar o aluno para a atuação profissional no mundo contemporâneo. O uso de softwares
interativos, disponibilização de conteúdo online e outros recursos contribuirão para a promoção do
desenvolvimento de competências inerentes à formação profissional.
As ferramentas e as estratégias, elaboradas com o compromisso de propiciar um processo de
aprendizagem, através de trocas entre discentes e docentes, coordenadores de curso e
docentes/discentes, incentivando o trabalho cooperativo, possibilitarão a realização de consultas pelo
aluno, acompanhamento de dados acadêmicos a avaliação institucional. Também dará suporte às
aulas presenciais, na medida em que os docentes poderão inserir material didático, apostilas, textos e
mídias complementares às aulas para o acesso dos alunos matriculados na disciplina,
complementando, dessa forma, o conteúdo ministrado em sala de aula.
Destaca-se, ainda, que a estrutura de tecnologias de informação e comunicação de tornará possível a
realização de pesquisa e inserção tecnológica, adequando o processo de aprendizagem à realidade da
era digital.
3.31.1 Central do aluno
A Central do Aluno refere-se ao Ambiente Virtual, cujas ferramentas e estratégias são elaboradas para
propiciar um processo de aprendizagem, através de trocas entre discentes e docentes, coordenadores
de curso e docentes/discentes, incentivando o trabalho cooperativo. Consiste em uma plataforma
voltada para atividades diversas da IES como: realização de consultas pelo aluno, acompanhamento
de dados acadêmicos a avaliação institucional. Também oferece suporte às aulas presenciais, na
medida em que os docentes poderão inserir material didático, textos e mídias complementares às
aulas para o acesso dos alunos matriculados na disciplina, complementando, dessa forma, o conteúdo
ministrado em sala de aula.
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3.31.2 Acesso à internet
Utilização de conexão em rede sendo conectados os laboratórios, biblioteca e administrativo, uma
estrutura que tornará possível a realização de pesquisa e inserção tecnológica, adequando o processo
de aprendizagem à realidade da era digital.
Consciente da importância dos recursos tecnológicos na formação profissional, a FECAF vem
constantemente ampliando e atualizando seus laboratórios de informática e múltiplas estações de
trabalho visando proporcionar aos seus usuários (docentes, discentes comunidade e corpo
administrativo) acesso permanente à internet. A FECAF disponibiliza através de seu site
(www.fecaf.com.br) endereços eletrônicos de organismos e instituições de cunho econômico, político
e social relevantes aos interesses de sua população acadêmica.
Os equipamentos audiovisuais e multimídia (retroprojetores, projetores multimídia, televisores,
microfones, filmadora, câmera fotográfica, aparelhos de som e DVD) são utilizados pelo corpo docente
e discente com prévio agendamento, junto aos funcionários do setor. Os equipamentos passam por
revisão preventiva semestral e a aquisição atende à política de expansão e conservação dos mesmos.
3.32 Procedimentos de avaliação dos processos de ensino-aprendizagem
A avaliação é parte integrante do processo ensino-aprendizagem e se constituí no principal mecanismo
de acompanhamento contínuo do desempenho discente mediante os resultados por ele obtidos nos
exercícios escolares, trabalhos, relatórios, provas teóricas e práticas e demais atividades programadas
em cada disciplina do Curso.
Na Faculdade FECAF a avaliação dos processos de ensino-aprendizagem tem função diagnóstica e
formativa, constituindo-se como meio investigativo da aprendizagem para redimensionar o processo
tendo em vista garantir a qualidade de ensino para todos os discentes. Avaliar, nesse contexto, significa
promover efetivas oportunidades de ação-reflexão, num acompanhamento constante do professor
que permita ao aluno ler, escrever, perguntar, discutir ou estar ocupado em resolver problemas e
desenvolver projetos. Além disso, o aluno deve realizar tarefas mentais de alto nível, como análise,
síntese e avaliação reflexiva sobre as coisas que está fazendo.
No Curso de Engenharia Civil, a avaliação do processo de ensino-aprendizagem é realizada de forma
contínua, cumulativa e sistemática, visando diagnosticar as condições de construção de
conhecimentos, hábitos, habilidades, competências, atitudes e valores apresentados pelos alunos, em
relação à programação curricular prevista e desenvolvida em cada nível e etapa do processo de ensino
FECAF
www.fecaf.com.br
Av. Vida Nova, 166 – Jardim Maria Rosa – Taboão da Serra

161

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL
Versão atualizada em julho de 2016

- aprendizagem; e, o desenvolvimento oferecido pela Instituição, registrando seus progressos e
dificuldades no sentido de orientar a busca de alternativas para o seu aperfeiçoamento.
Desta forma, os procedimentos de avaliação dos processos de ensino-aprendizagem no Curso de
Engenharia Civil estão centrados e pautados nos seguintes objetivos:


avaliar de forma constante, contínua, democrática, diversificada, a partir de uma concepção
de formação ampla do cidadão;



avaliar em vários momentos para ter noção do processo;



avaliar o que os alunos sabem, a partir do seu contexto sociocultural e do que foi efetivamente
ensinado;



compreender e praticar a avaliação como modo de promover a aprendizagem, usando-a para
tomar decisões no planejamento;



diagnosticar e registrar os progressos do aluno e suas dificuldades;



levar em consideração a auto avaliação do aluno;



manter a coerência entre concepções político-filosóficas e metodológicas, objetivos,
conteúdos e avaliação descritos nos planos de ensino;



orientar as atividades de planejamento e replanejamento dos conteúdos curriculares;



orientar o aluno quanto aos esforços necessários para superar as dificuldades;



possibilitar que os alunos auto avaliem sua aprendizagem;



utilizar vários meios e instrumentos.

A avaliação do processo de ensino e aprendizagem envolve a análise do conhecimento e das técnicas
específicas adquiridas pelo aluno e também dos aspectos formativos, através da observação de suas
atitudes referentes à presença as aulas, participação nas atividades pedagógicas e responsabilidades
com que assume o cumprimento de seu papel.
A avaliação do desempenho dos alunos no processo de ensino-aprendizagem, em cada componente
da matriz curricular, será um processo contínuo e cumulativo:


exercido pelo professor ao longo do período letivo, nos momentos e situações que julgar mais
convenientes e de acordo com o calendário acadêmico, utilizando-se dos instrumentos,
critérios e condições que julgar adequados, previstos nos planos de ensino;



desenvolvido a partir dos objetivos propostos, procurando estabelecer o grau de progresso do
aluno e o levantamento de suas dificuldades e dos meios e estratégias para a sua superação;



efetivado com prevalência de aspectos qualitativos sobre os quantitativos, dos resultados
obtidos ao longo de todo o período acadêmico considerado, sobre eventuais avaliações
realizadas ao seu final.
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O aluno que não apresentar os progressos previstos em relação aos objetos propostos poderá ser
submetido à prática de atividades que contribuam para a superação das dificuldades por ele
apresentadas, ao longo do processo de ensino, aprendizagem, educação e desenvolvimento.
As atividades destinadas a auxiliar o aluno a superar suas deficiências de aprendizagem, que exigirem
subsídios financeiros extras, deverão ser viabilizados pela Direção.
A avaliação do rendimento acadêmico observará os seguintes critérios:


possibilidade de aceleração de estudos para alunos com dificuldades de aprendizado;



possibilidade de avanço nos cursos e nos períodos mediante verificação do aprendizado;



aproveitamento de estudos concluídos com êxito.

A frequência às aulas e demais atividades acadêmicas é obrigatória, permitida apenas aos alunos
matriculados. A verificação e registro da frequência dos alunos são de responsabilidade do professor,
e o seu controle, da Secretaria Acadêmica.
Para os alunos em regime especial de estudos não serão computadas, para o cálculo do percentual
mínimo obrigatório de frequência, as faltas correspondentes ao período definido para esse regime,
efetivado na forma de exercícios domiciliares, com acompanhamento da Instituição, sempre que
compatível com seu estado de saúde e as possibilidades do estabelecimento destinado aos alunos que
comprovarem, por meio de atestado médico, serem portadores de afecções congênitas ou adquiridas,
infecções, traumatismos, distúrbios agudos que o impossibilitem de frequentar, durante certo tempo
à escola, bem como os casos de alunas gestantes e outras situações previstas em Legislação específica.
3.32.1 Avaliação do rendimento acadêmico
A FECAF projeta todos os seus cursos em harmonia com as suas Bases Filosóficas e Princípios
Metodológicos; operacionaliza os procedimentos de Avaliação dos Processos de Ensino e de
Aprendizagem por meio do Regimento Interno, conforme registrado nos seus artigos do 77 ao 100.
Não obstante, o professor tem liberdade para realizar avaliações utilizando tantos instrumentos
quantos considerar necessários, além da Prova Semestral, prevista no Calendário Acadêmico.
As reuniões periódicas do corpo docente, utilizando subsídios e orientações do NAP – Núcleo de Apoio
Psicopedagógico, são importantes momentos para troca de experiências docentes, inclusive de
estratégias de avaliação, compartilhadas pelos professores. As experiências de sucesso são replicadas,
favorecendo o processo de avaliação.
FECAF
www.fecaf.com.br
Av. Vida Nova, 166 – Jardim Maria Rosa – Taboão da Serra

163

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL
Versão atualizada em julho de 2016

As avalições, propriamente ditas, ao longo do semestre, ocorrem em – pelo menos – três momentos:
1. Uma avaliação a critério do professor (prova do professor): poderá ser uma prova escrita ou
arguição oral, seminários ou trabalhos individuais e/ou em grupo, outras atividades definidas
pelo docente. As Atividades Práticas Supervisionadas de cada disciplina também compõem
esta nota. Peso 4,0 (quatro) na média final;
3. Provas Semestral: Avaliação oficial, definida em calendário da IES. Peso 6,0 (seis) na média
final.
Ao aluno que não atingir média final 6,0 (seis) – e desde que não tenha média inferior a 3,0 (três) - é
concedida a oportunidade de Exame Final, no qual poderá auferir nota em uma prova com valor de
0,0 (zero) a 10,0 (dez), que permita o atingimento da média, conforme determinado em regimento da
instituição.
Os critérios de avaliação estarão fundamentados nos objetivos específicos de cada componente
curricular, nos objetivos peculiares do curso e nos objetivos gerais da formação educacional que
norteia a Faculdade FECAF.
Independente dos demais resultados obtidos, é considerado reprovado na disciplina o aluno que não
obtenha frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) das aulas e demais atividades
programadas. É dado tratamento excepcional para alunos amparados por legislação específica, em
caso de enfermidades ou gestação, sendo-lhes atribuídos, nesses casos, como compensação das
ausências às aulas, exercícios domiciliares supervisionados, com acompanhamento do Coordenador
de Curso e seus respectivos professores, segundo normas estabelecidas pelo Conselho Superior
Acadêmico, nos seguintes termos:


em caso de doença específica amparada pela legislação o interessado deve requerer
imediatamente no início de sua enfermidade, se possível, por si ou seu preposto, a fim de
possibilitar que lhe seja atribuído o competente procedimento referente aos exercícios
domiciliares;



a concessão do benefício é dada a partir da data do protocolo na Secretaria Acadêmica;



não são aceitos requerimentos após decorrido o prazo dado pelo laudo médico, ou seja, após
a reabilitação do interessado, exceto nos casos de força maior, a critério do Diretor Acadêmico;



no caso de gestantes, depende do laudo médico quanto ao período de concessão do benefício,
entretanto, não são aceitos requerimentos após o período indicado pelo médico responsável;



o requerimento solicitando a concessão dos citados benefícios deve ser instruído com o
competente laudo médico;



aceito o pedido, os trabalhos domiciliares devem ter aprovação do Coordenador de Curso
correspondente e estão sujeitos às normas gerais do planejamento didático do curso;
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no caso de dependência e adaptações, haverá norma específica aprovada pelo Conselho
Superior Acadêmico.

O aproveitamento escolar é avaliado através do acompanhamento contínuo do aluno e dos resultados
por ele obtidos nos exercícios escolares, provas e possíveis exames. Compete ao professor da disciplina
elaborar exercícios e atividades escolares, tais como leituras, relatórios, consultas, pesquisas e demais
trabalhos, bem como julgar e registrar os resultados. Os exercícios escolares e outras formas de
verificação do aprendizado previstas no plano de ensino da disciplina visam à avaliação do
aproveitamento escolar do aluno e da construção do seu conhecimento.
A cada avaliação de aproveitamento é atribuída uma nota expressa em grau numérico de zero a dez,
com uma casa decimal. A média das notas de avaliações será apurada em pontos e meios pontos; no
cálculo de cada disciplina, o arredondamento para maior ou menor seguirá o seguinte critério:


as frações decimais 0,1 e 0,2 deverão ser reduzidas para 0,0;



as frações decimais 0,3 e 0,4 deverão ser elevadas para 0,5;



as frações decimais 0,6 e 07 deverão ser reduzidas para 0,5;



as frações decimais 0,8 e 0,9 deverão ser elevadas para 1,0.

Haverá durante o semestre letivo o mínimo de 2 (duas) provas ou trabalhos práticos parciais,
referentes aos conteúdos ministrados, que avaliarão o aprendizado das disciplinas que serão
semestrais, ou outro número para disciplinas com duração diversa, a critério do Conselho Superior
Acadêmico, que serão computadas para o cálculo da média geral de aproveitamento.
Atendida a exigência do mínimo de 75 % (setenta e cinco por cento) de frequência às aulas e demais
atividades, o aluno é considerado aprovado na disciplina quando obtiver média geral de
aproveitamento igual ou superior a 6,0 (seis inteiros). O aluno que obtiver média geral de
aproveitamento maior ou igual a 3,0 (três inteiros) e menor que 6,0 (seis inteiros), terá direito a prestar
exame final na respectiva disciplina. O aluno que estiver prestando exame final, para aprovação,
deverá obter, no mínimo, média final igual ou maior que 6,0 (seis inteiros) entre sua média geral de
aproveitamento e a nota do exame, aplicando-se o arredondamento constante no Regimento.
As disciplinas práticas, de projetos ou de caráter experimental, em função da não aplicabilidade de
exame final, terão sua forma de avaliação definida em norma específica aprovada pelo Conselho
Superior Acadêmico.
Estará reprovado na disciplina o aluno que não obtiver:


frequência mínima de 75 % (setenta e cinco por cento) às aulas e demais atividades;
FECAF
www.fecaf.com.br
Av. Vida Nova, 166 – Jardim Maria Rosa – Taboão da Serra

165

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL
Versão atualizada em julho de 2016



média geral de aproveitamento inferior a 4,0 (quatro inteiros);



média inferior a 6,0 (seis inteiros) após o exame final.

A média geral de aproveitamento será obtida através da média aritmética das médias parciais de
provas ou trabalhos escolares realizados nas várias etapas do período letivo ou das respectivas
disciplinas com periodicidade diversa. Entende-se por exame, a prova que será realizada após o
término do período letivo, onde será atribuída ao aluno, nota de zero a dez, com uma casa decimal,
para os alunos inclusos nesta condição.
O aluno reprovado em até 3 (três) disciplinas na série ou semestre anterior poderá cursá-las em regime
especial de dependência, obedecendo às normas fixadas pelo Conselho Superior Acadêmico.
A Instituição poderá oferecer cursos ou disciplinas em horários especiais, com metodologia adequada
para os alunos em dependência ou adaptação, em períodos e na forma que se compatibilizem com as
suas atividades regulares, estabelecidos pela Coordenação de Curso e aprovados pelo Conselho
Superior Acadêmico.
Os alunos reprovados em 4 (quatro) ou mais disciplinas, matriculam-se na mesma série que estavam
cursando essas disciplinas, não podendo, entretanto, cursar outras, do módulo (ou série) seguinte,
ficando dispensados de cursar aquelas em que já obtiveram aprovação.
3.32.2 Extraordinário aproveitamento de estudos
Em conformidade com o § 2º, do Art. 47, da Lei nº 9.394/96 e as Diretrizes Curriculares Nacionais, os
conhecimentos assimilados pelo discente previamente ao início do Curso e as experiências vivenciadas
no cotidiano de trabalho extracurricular serão objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para
prosseguimento ou conclusão de estudos.
De acordo com essas premissas, os alunos poderão beneficiar-se do aproveitamento dos
conhecimentos e experiências adquiridos no mundo profissional no desempenho de funções
pertinentes e equivalentes às competências e habilidades demandadas pelo Curso, bem como obter
equivalência dos estudos anteriores, quando realizados em data não superior a dois anos do ingresso
no Curso, sempre que atendidos os dispositivos legais e outras exigências que lhe dizem respeito.
Os alunos interessados em comprovar extraordinário aproveitamento de estudos deverão protocolizar
a solicitação, acompanhada preferencialmente de documentos que comprovem o conhecimento
naquele assunto de que trata a disciplina solicitada ou de justificativa por escrito, em época prevista
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no calendário acadêmico, que será encaminhada ao Coordenador para análise da pertinência e
posterior deferimento ou indeferimento dessa solicitação.
As Bancas Examinadoras perante as quais se fará a comprovação de extraordinário aproveitamento de
estudos serão designadas pelo Diretor Acadêmico de comum acordo com o Coordenador do Curso
respectivo e serão compostas por, no mínimo, 2 (dois) professores, ambos do quadro docente do
Curso, com reconhecida qualificação em tal área.
Caberá às Bancas Examinadoras:


definir critérios de avaliação do desempenho dos candidatos;



definir os objetivos específicos e a abrangência das provas a serem aplicadas;



elaborar e aplicar provas e avaliar o desempenho dos candidatos, atribuindo-lhes uma nota na
escala de zero a dez;



estabelecer as competências e habilidades a serem avaliadas, bem como o programa das
provas;



lavrar ata da prova, encaminhando-a ao Coordenador de Curso (devidamente assinada por
todos os integrantes da Banca Examinadora), juntamente com as provas realizadas pelos
alunos (quando se tratar de prova escrita).

As Bancas Examinadoras, ao definirem os objetivos específicos e a abrangência das provas a serem
aplicadas, bem como ao estabelecerem as competências e habilidades a serem avaliadas em cada caso,
tomarão como referência o previsto no Projeto de Curso e, particularmente, o estabelecido nos planos
de ensino das disciplinas/unidades de aprendizagem das quais os candidatos buscam dispensa.
O aluno que obtiver dispensa de cumprir disciplina(s)/unidades(s) de aprendizagem por comprovar
extraordinário aproveitamento de estudos terá consignada, em seu histórico escolar, tal dispensa, bem
como a nota obtida no processo de comprovação em causa.
3.33 Atividades programadas para o curso
3.33.1 Ciclo de palestras com profissionais e/ou acadêmicos da área
A FECAF programará, anualmente, a realização de Jornada Acadêmica com profissionais da área,
enfocando temas atuais, ou temas que mantenham uma ligação direta com os conteúdos das diversas
disciplinas, propiciando aos alunos o enriquecimento e ampliação de conhecimentos de sua formação
básica. Serão convidados, como palestrantes, acadêmicos que tenham experiência profissional na área
a ser tratada.
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3.33.2 Encontro com Autores
Essa atividade consiste em convidar diferentes autores para participar de conversas e/ou debates com
os alunos, em sala de aula. Os professores das diversas disciplinas devem indicar os livros selecionados
e, após a leitura dos mesmos, convidará seus autores para trocar idéias com os alunos do curso. Esse
debate permitirá que o aluno observe diferentes enfoques para um mesmo tema e reflita sobre o
assunto tratado, desenvolvendo o espírito crítico e melhorando seu aprendizado.
A atividade terá como objetivos permitir a interação do corpo acadêmico com escritores e suas obras;
e, propiciar o debate sobre a produção literária no Brasil.
3.33.3 Projeto de Monitoria
O principal objetivo do Projeto Monitoria será propiciar oportunidade de crescimento intelectual e
profissional àqueles alunos interessados na carreira acadêmica, ou que pretendam dar continuidade a
seus estudos ao nível de pós-graduação. E ao mesmo tempo em que promove esta oportunidade, a
Monitoria também permitirá conciliar um segundo objetivo, qual seja, o de trabalhar junto a alunos
que apresentem dificuldades de aproveitamento, auxiliando-os a superá-los.
3.33.4 Sistemas de Acompanhamento e Orientação Acadêmica
Consoante dispositivo regimental, o processo de avaliação de aprendizagem será parte integrante das
atividades curriculares e obedecerá às normas e procedimentos pedagógicos estabelecidos pelo
Conselho de Ensino e Pesquisa.
As atividades curriculares, além das provas escritas e orais, previstas nos respectivos planos de ensino,
as preleções, são pesquisas, exercícios, arguições, trabalhos práticos, seminários, excursões, estágios
e outros previstos nos planos de ensino.
Após avaliação semestral, será realizada pela Coordenação de Curso avaliação do desempenho escolar
do aluno, de forma a verificar as causas quanto ao desempenho apresentado. Feito isso, o Colegiado
de Curso reúnirar-se para reflexão a respeito dos procedimentos didáticos, sistemática de avaliação e
possíveis redirecionamentos do processo ensino-aprendizagem.
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3.34 Atividades Acadêmico-Científico-Culturais
As Atividades Acadêmico-Científico-Culturais são atividades curriculares que possibilitam ao aluno
ampliar conhecimentos de interesse para sua formação pessoal e profissional, com experiências e
vivências acadêmicas dentro e/ou fora da instituição.
O cumprimento da carga horária total de 200 horas relógio estabelecida para as Atividades
Complementares, que têm a finalidade de enriquecer o processo de ensino e aprendizagem do aluno,
privilegiando:
1. A complementação da formação social e profissional;
2. As atividades de disseminação de conhecimentos e prestação de serviços;
3. As atividades de assistência acadêmica e de iniciação científica e tecnológica;
5. As atividades desenvolvidas no âmbito de programas,
A carga horária cumprida das Atividades Complementares será registrada, em horas relógio, no
histórico escolar dos alunos.
Para fins de registro acadêmico, o aluno deverá apresentar à Coordenação de seu curso a
documentação comprobatória de sua participação em cada atividade. A confirmação do
aproveitamento se fará mediante análise da Atividade Complementar pela Coordenação.
A Faculdade Capital Federal entende que as Atividades Acadêmico-Científico-Culturais (ou Atividades
Complementares) serão de extrema relevância para a formação do futuro profissional em Engenharia
Civil; por isso, propõe mecanismos de oferta de atividades internas e externas, dentre elas, com
destaque para:


Semana Acadêmica;



Monitoria de Disciplinas Curriculares;



Programas de Iniciação Científica;



Cursos de Aprofundamento,



Visitas Técnicas.

O Curso Superior de Bacharelado em Engenharia Civil da FECAF promoverá atividades externas com o
objetivo da promoção e a melhoria da qualidade do curso, sob a coordenação de professores da FECAF.
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A normalização das atividades complementares será desenvolvida pelos Colegiados dos Cursos ao
longo do tempo de integralização curricular, em consonância com as diretrizes estabelecidas pela
Faculdade Capital Federal- FECAF e pelo Ministério da Educação.

3.35 Número de vagas
A Faculdade FECAF pleiteia junto ao MEC o Reconhecimento do Curso de Engenharia Civil com 240
(duzentos e quarenta) vagas totais anuais, distribuídas nos turnos matutino e noturno.
O número de vagas foi definido pelo NDE do Curso com base na necessidade e demanda social por
cursos de bacharelado na área da saúde com qualidade e tradição didático-pedagógica, na
disponibilidade do corpo docente pretendido com titulação, adequação da qualificação profissional do
professor à ementa da disciplina; nas instalações físicas e demais fatores inerentes ao Projeto
Pedagógico do Curso.
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4

CORPO DOCENTE

Em coerência com as diretrizes da IES, no sentido de implementar uma gestão institucional
democrática e de construir um projeto acadêmico-administrativo integrado, o curso Engenharia Civil
se propõe a realizar uma gestão coletiva e dialogada, com a participação dos diferentes membros da
comunidade acadêmica.
4.1

Composição e atuação do Núcleo Docente Estruturante – NDE

Para atender aos dispositivos presentes no Curso de Engenharia Civil foi criado o Núcleo Docente
Estruturante (NDE) incorporando-se à gestão acadêmica-administrativa.
O NDE tem como missão criar, implantar e consolidar o Projeto Pedagógico do Curso. Ele responde
pela concepção e diretrizes norteadoras do curso em consonância com as Diretrizes Curriculares
Nacionais.
O compromisso básico norteador de suas ações é a articulação para as atividades de ensino, pesquisa
e extensão, garantindo adequada operacionalização, na busca constante da qualidade acadêmica, bem
como zelar pela integração curricular interdisciplinar.
O NDE está em permanente articulação com os professores responsáveis pelas atividades acadêmicas
integradas à formação dos alunos, tais como: Estágio Supervisionado, Atividades de Extensão e
Trabalho de Conclusão de Curso, zelando assim, pela integração curricular interdisciplinar entre as
atividades de ensino constantes no currículo.
O NDE é composto por professores titulados que têm uma dedicação integral ou parcial ao curso,
atendendo à Resolução CONAES nº 01, de 17 de junho de 2010.
Tabela 5 - Composição do NDE
Formação

Titulação

Regime de
trabalho

Letras

Mestrado em Filologia e
Língua Portuguesa

Parcial

Engenheiro Civil

Especialização em MBA em
Gestão Empresarial

Parcial

Eduardo Ferreira Galego

Ciências da
Computação

Mestre em Ciências da
Computação

Parcial

Marco Antonio Yamamoto

Engenheiro Civil

Mestre em Engenharia Civil

Integral

Marilene Moussa Miranda

Matemática

Mestrado em Educação
Matemática

Parcial

Professor

Águeda de Araujo Bacchi

André Buono Silveira
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Dos cinco docentes que integram o NDE – Núcleo Docente Estruturante, 80% possuem titulação obtida
em programas de pós-graduação stricto sensu.
4.1.1

Titulação e experiência profissional do NDE

Da equipe de docentes que compõem o NDE, 100% possuem experiência docente superior a 3 anos; e
60% possuem experiência profissional de mais de 3 anos, fora do magistério.
Experiência fora do
magistério há mais de 3
anos

Experiência docente no
ensino superior há mais
de 3 anos

Águeda de Araujo Bacchi

10

17

André Buono Silveira

19

1

Eduardo Ferreira Galego

4

6

Marco Antonio Yamamoto

15

13

Marilene Moussa Miranda

4

19

Professor

4.2

Coordenador de curso

Responsável pela determinação e cumprimento das diretrizes acadêmicas do curso com vistas a
atender às diretrizes do MEC, assegurando a qualidade do ensino por meio do acompanhamento da
qualificação e desempenho do corpo docente e da adequação da infraestrutura necessária. Atua como
suporte às Unidades, esclarecendo dúvidas, determinando procedimentos e controlando a execução
das diretrizes estabelecidas. A conjunto de atividades profissionais e acadêmicas do coordenador de
curso somam 13 anos de experiência.
Tabela 6 - Perfil do coordenador de curso
Formação
Acadêmica
(graduação)
Engenheiro Civil

4.2.1

Titulação Máxima

Tempo de exercício na
IES
(data de admissão na
IES)

Tempo de exercício na
coordenação
(data da Portaria de
designação do cargo)

Mestre em Engenharia Civil

07/02/2013

07/02/2013

Experiência profissional de magistério superior e gestão acadêmica do coordenador

O Coordenador de Curso de Engenharia Civil é o Professor Mestre Marco Antonio Yamamoto. Sua
experiência profissional comprovada em Engenharia Civil é de 14 anos e sua experiência acadêmica
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comprovada é de 13 anos no Ensino Superior. Sua experiência comprovada em gestão acadêmica como
Coordenador de Curso é de cinco anos.
O Currículo Lattes demonstra a trajetória de formação acadêmica, atuação profissional e outras
informações relevantes do perfil do Coordenador do Curso.
4.2.2

Regime de trabalho e carga horária do coordenador de curso

O regime de trabalho proposto para o Coordenador do Curso de Engenharia Civil é de 40 horas
semanais, com 4 horas em sala de aula e 36 para atividades de coordenação.
4.2.3

Atribuições na Administração Acadêmica:



Executar, acompanhar, controlar e avaliar as atividades acadêmicas do curso, em cada período
letivo;



Elaborar, atualizar e implementar o projeto pedagógico do curso, buscando a otimização entre
as políticas educacionais e diretrizes curriculares estabelecidas pelo MEC e as necessidades do
mercado de trabalho da área em que atuam;



Receber, acompanhar e se responsabilizar pela Comissão do MEC nas visitas de
reconhecimento;



Planejar, acompanhar e coordenar a organização didático-pedagógica do curso, visando
assegurar, com qualidade, as condições de ensino e aprendizagem dos alunos;



Acompanhar os alunos durante a realização do ENADE;



Determinar o perfil dos professores, obedecendo a critérios objetivos, baseados na
experiência profissional sólida, na excelência da formação acadêmica e na competência
didático-pedagógica, seguindo rigorosamente os procedimentos estabelecidos pela Faculdade
FECAF para o Recrutamento e Seleção de Docentes;



Definir e acompanhar o processo de seleção dos docentes;



Validar a indicação dos docentes feita pela Gerência Acadêmica do campus;



Receber, analisar e encaminhar currículos aprovados de candidatos à docência, quando
solicitado;



Validar o processo de indicação de desligamento dos docentes.



Verificar, continuamente, a existência da infraestrutura necessária ao funcionamento do curso
no campus, em conjunto com a Direção do campus;



Coordenar o planejamento, a execução e a avaliação das atividades acadêmicas
complementares;



Integrar-se com os coordenadores dos outros cursos, buscando o compartilhamento de ações
e recursos da Instituição com vistas à racionalização e otimização dos mesmos;



Participar do planejamento e da elaboração do orçamento do curso, em conjunto com a
Direção do campus;



Promover e participar de reuniões do colegiado do curso para aprimoramento do mesmo;
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Organizar todo o processo de provas unificadas do curso, quando for o caso;



Organizar e participar de palestras diversas durante o semestre letivo, Aulas Magnas e Aulas
Inaugurais;



Desenvolver e manter atualizada a página do curso;



Responsabilizar-se pela divulgação das informações referentes ao curso a todas as áreas
envolvidas;



Fazer integração e convênios com outras instituições e empresas com o objetivo de agregar
valor ao curso.

4.2.4

Atividades relacionadas ao Corpo Docente



Orientar os professores do curso quanto aos objetivos deste, ao papel e desempenho do
docente na disciplina, no curso e na Instituição, propondo medidas para melhoria da qualidade
do curso;



Verificar a aderência dos professores às disciplinas para as quais estão alocados e garantir o
cumprimento do programa;



Supervisionar o cumprimento do programa por parte do professor;



Incentivar a qualificação dos docentes e verificar a produção acadêmica destes;



Atualizar, com os professores do curso, a bibliografia das disciplinas.

4.3

Titulação do corpo docente do curso

O corpo docente do Curso de Engenharia Civil é integrado por 18 (dezoito) professores apresentando
o seguinte perfil: 11 dos docentes, (61%), possuem titulação obtida em Programas de Pós-Graduação
Stricto Sensu, sendo 4 Doutores (22%), 7 Mestres (39%) e 7 têm titulação de Especialista (39%) obtido
em Programa de Pós-Graduação Lato Sensu.

Titulação

4.3.1

Quantidade

Percentual (%)

Doutor

4

22

Mestre

7

39

Especialista

7

39

Adequação do Corpo Docente

O Corpo Docente do Curso de Engenharia Civil da Faculdade FECAF possui de forma excelente
adequação da formação acadêmica, de acordo com os indicadores de graduação e titulação em cursos
pós-graduados; além de manter pertinência às disciplinas que ministram no Curso.
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Tabela 7 - Tabela de adequação da Formação do Corpo Docente de Engenharia Civil
Nome do Professor
1

Alexsandro Soares Candido

2

André Buono Silveira

3

Antônio de Pádua Duarte Teixeira

4

Eduardo Ferreira Galego

5

Fabricio Augusto de Godoy

Graduação

Lato Sensu

Stricto Sensu

Stricto Sensu

Especialização

Mestrado

Doutorado

Pedagogia e Letras

Filosofia e Língua Portuguesa

Bacharelado em Física

Docência do Ensino Superior

Ciências com habilitação em
Matemática

Educação Matemática

Engenharia Civil

Gestão Empresarial

Licenciatura de Física

Gestão Escolar

Educação Matemática
Administração

Educação Inclusiva
Docência do Ensino Superior
Psicopedagogia

6

Gregori de Arruda Moreira

Ciências da Computação

Soluções Coorporativas JAVA

Engenharia Civil

Gestão de Projetos

7

Ilson José de Freitas

8

Juliana de Almeida Pachioni

9

Marco Antonio Yamamoto

10

Marcus Vinícius Pelegrini

Farmácia

Fármacos e medicamentos

11

Marilene Moussa Miranda

Engenharia Civil

Engenharia Civil

12

Michel Marcelo de França

Materiais, Processos e
Componentes Eletrônicos

Engenharia Elétrica

13

Paulo Henrique Pereira

14

Ricardo Meirelles

15

Rodrigo Alves Francisco dos Santos

16

Takeshi Kamieda

17

Alexsandro Soares Candido

18

André Buono Silveira

Licenciatura em Física
Engenharia Civil

Matemática

Ciências da Computação

Física
Engenharia Rodoviárias e vias
Urbanas
Ciências Farmacêuticas

Materiais Ferroelétrico

Fundamentos da Matemática

Educação Matemática

Letras e Inglês

Linguística Aplicada e Estudos
da Linguagem

Filosofia e Língua Portuguesa

Ciências Sociais

Ciências Sociais

Ciências

Letras

Teoria e História Literária

Letras

Pedagogia
Letras

Arquitetura e Urbanismo

Arquitetura Comercial

Física

Docência do Ensino Superior
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4.3.2

Regime de trabalho do Corpo Docente

O regime de contratação, sempre sob a égide da legislação trabalhista, obedece aos critérios definidos
pela Instituição, que privilegia os docentes com melhor qualificação acadêmica na contratação pelos
regimes de Tempo Integral (TI), Tempo Parcial (TP) e Horista (H), de modo a assumirem
responsabilidades de atividades de ensino e pesquisa.
Na carga de horas-atividades distribuídas aos docentes, para desenvolvimento de projetos e
programas de ensino, pesquisa e extensão, quanto maior a qualificação do professor, maior será o
percentual de horas/atividades.
Na distribuição da jornada horária dos professores estão incluídas, além das tarefas de ministrar as
aulas, preparação, aplicação e correção de provas, testes ou exames; tempo para orientação discente,
participação em projetos de pesquisa e extensão, em atividades culturais, em gestão acadêmica,
orientação de trabalho de conclusão de curso, de estagiários e participação em programas de
capacitação docente.
O regime de trabalho do corpo docente, do Curso de Engenharia Civil está distribuído da seguinte
maneira: 1 (6%) professores em regime de Tempo Integral, 14 (78%) professores em regime de Tempo
Parcial e 3 (16%) professores Horistas.
Tabela 8 – Regime de trabalho do Corpo Docente

4.3.3

Regime

Caracterização

Qtde

%

Docentes em Tempo Integral

Docentes contratados com 36 ou mais horas semanais de trabalho
na mesma instituição, neste reservado tempo destinado a estudos,
planejamento e avaliação, pesquisa, trabalhos de extensão, de
gestão e de atendimento extra-classe.

1

6

Docentes em Tempo Parcial

Docentes contratados com menos de 36 horas semanais de trabalho
na mesma instituição, neste reservado tempo para estudos,
planejamento, avaliação, orientação de alunos e atendimento extraclasse.

14

78

Docentes Horistas

Docentes contratados pela instituição exclusivamente para ministrar
horas-aula, independentemente da carga horária contratada, ou que
não se enquadrem nos outros regimes de trabalho acima definidos.

3

16

Dedicação ao curso

O corpo docente é constituído por professores que além das atividades desenvolvidas em sala de aula,
desenvolvem atividades de produção intelectual vinculadas aos Programas e Políticas de pesquisa e
extensão que estão introduzidas no Curso.
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Tabela 9 - Quadro distribuição da carga horária: Curso de Engenharia Civil

5

0

8

2

Alexandre Moreira Honorato

N

E

P

16

3

9

4

4

3

Alexsandro Soares Candido

N

M

P

12

3

6

3

3

4

André Buono Silveira

S

E

P

12

4

0

8

5

Antônio de Pádua Duarte Teixeira

N

E

P

12

6

0

6

6

Eduardo Ferreira Galego

S

M

P

12

3

6

3

7

Fabricio Augusto de Godoy

N

E

P

12

4

0

8

8

10º Grandes Estruturas

8

Gregori Arruda

N

M

P

18

12

0

6

6

2º Geometria Descritiva
3º Cálculo Numérico
3º Pio III

9

Ilson Jose de Freitas

N

E

P

12

4

0

8

4

10

Juliana Pachioni

N

M

P

16

6

0

10

11

Marco Antonio Yamamoto

S

M

I

40

4

0

36

6

12

Marcus Vinicius Pelegrini

N

D

P

12

3

9

4

13

Marilene Moussa Miranda

S

M

P

13

9

0

4

4

2º Cálculo Diferencial e Integral I
3º Geometria Analítica, álgebra, linear e Cálculo Vetorial

14

Michel Marcelo de França

N

D

P

12

3

6

3

3

1º Leitura e Produção Textual

COORDENAÇÃO

13

ATIVIDADES
COMPLEMENTARES

P

CURSOS DE EXTENSÃO

CH SALA DE AULA

M

ATENDIMENTO A
ALUNOS

CH SEMANAL

S

NIVELAMENTO

REGIME DE TRABALHO

Águeda de Araujo Bacchi

OUTRAS ATIVIDADES

TITULAÇÃO MÁXIMA

1

PROFESSORES

CH SALA DE AULA
CH emNO
OUTRO
CURSO
CURSO

PARTICIPAÇÃO NO NDE

DISTRIBUIÇÃO DA CH
VINCULADAS ÀS OUTRAS
ATIVIDADES

DISCIPLINAS

1º Leitura e Produção Textual
1º Projeto Integrador Orientado I
3ºCálculo Diferencial e Integral II
2ºCálculo Diferencial e Integral I

7

1º Matemática
10º Processo de Gestão de Obras e Projetos

8
4

2

2ºFísica Aplicada II
1º Física Aplicada I

3

1º Algoritmos e Programação Aplicada a Engenharia

10º Pontes

4

5

10

3º Química Geral e Experimental

36

10º TCC
1º Introdução a Engenharia
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Tabela 10 - Quadro distribuição da carga horária: Curso de Engenharia Civil (continuação)

3

0

0

16

Ricardo Meirelles

N

D

P

12

2

4

6

17

Rodrigo Alves Francisco dos Santos

N

E

H

6

6

0

0

2º Expressão Gráfica e Desenho Aplicado a Engenharia

18

Takeshi Kamieda

N

E

H

6

6

0

0

3º Física Geral e Experimental III

COORDENAÇÃO

3

ATIVIDADES
COMPLEMENTARES

H

CURSOS DE EXTENSÃO

CH SALA DE AULA

D

ATENDIMENTO A
ALUNOS

CH SEMANAL

N

NIVELAMENTO

REGIME DE TRABALHO

Paulo Henrique Pereira

OUTRAS ATIVIDADES

TITULAÇÃO MÁXIMA

15

PROFESSORES

CH SALA DE AULA
CH emNO
OUTRO
CURSO
CURSO

PARTICIPAÇÃO NO NDE

DISTRIBUIÇÃO DA CH
VINCULADAS ÀS OUTRAS
ATIVIDADES

DISCIPLINAS

2º Probabilidade e Estatística
4

2

1º Projeto Integrador Orientado I
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4.4

Experiência no magistério superior do Corpo Docente

Dos 18 (dezoito) professores propostos para as disciplinas ofertadas no Curso de Engenharia Civil, 13
(treze) possuem três anos ou mais de experiência no magistério superior, correspondendo a 72,3%.
Tabela 11 - Experiência do Corpo Docente no magistério superior

Professor

Experiência no exercício no magistério
superior
- 3 anos

+3 anos

Águeda de Araujo Bacchi

17 anos

Alexandre Moreira Honorato

05 anos

Alexsandro Soares Candido

08 anos

André Buono Silveira

01 ano

Antônio de Pádua Duarte Teixeira

25 anos

Eduardo Ferreira Galego

06 anos

Fabricio Augusto de Godoy

02 anos

Gregori Arruda

10 anos

Ilson Jose de Freitas

02 anos

Juliana Pachioni

01 ano

Marco Antonio Yamamoto

13 anos

Marcus Vinicius Pelegrini

01 ano

Marilene Moussa Miranda

19 anos

Michel Marcelo de França

11 anos

Paulo Henrique Pereira

16 anos

Ricardo Meirelles

12 anos

Rodrigo Alves Francisco dos Santos

03 anos

Takeshi Kamieda

03 anos
Total

05

13

Percentagem (%)

27,7

72,3
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4.4.1

Experiência profissional do Corpo Docente fora do magistério

Dos 18 (dezoito) professores propostos para as disciplinas ofertadas no Curso Engenharia Civil, 13
(treze) possuem três anos ou mais de experiência profissional fora do magistério, correspondendo a
72%.
Tabela 12 - Experiência profissional do Corpo Docente fora do magistério

Experiência no exercício fora do magistério superior
Professor
- 3 anos

+3 anos

Águeda de Araujo Bacchi

10 anos

Alexandre Moreira Honorato

09 anos

Alexsandro Soares Candido

0

André Buono Silveira

19 anos

Antônio de Pádua Duarte Teixeira

10 anos

Eduardo Ferreira Galego

04 anos

Fabricio Augusto de Godoy

09 anos

Gregori de Arruda Moreira

02 anos

Ilson Jose de Freitas

11 anos

Juliana de Almeida Pachioni

0

Marco Antonio Yamamoto

15 anos

Marcus Vinicius Pelegrini

08 anos

Marilene Moussa Miranda

04 anos

Michel Marcelo de França

03 anos

Paulo Henrique Pereira

01 ano

Ricardo Meirelles
Rodrigo Alves Francisco dos Santos
Takeshi Kamieda

4.5

20 anos
12 anos

0

Total

05

13

Percentagem (%)

26

72

Colegiado de curso

O Colegiado do Curso além de pensar as questões acadêmicas do curso, também tem um papel
administrativo, resolvendo questões que vão desde a definição das necessidades de professores para
atenderem as disciplinas passando pela administração de problemas com docentes ou discentes. Tem
função deliberativa e conforme Regimento Interno da IES é formado pelo conjunto de professores
FECAF
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mais um representante discente. O Colegiado será instituído juntamente com o funcionamento da
primeira turma autorizada e seguirá as normas estabelecidas do Regulamento de Colegiado proposto
na FECAF.
A estrutura acadêmico-administrativa do curso favorece a agilidade e organicidade dos processos de
gestão, voltada para o cumprimento da missão do curso e articulada às políticas mais amplas de gestão
propostas pela Faculdade FECAF.
Tabela 13 - Composição do Colegiado
Nome

4.6

Representante

Marciel José de Oliveira

Discente

Alexsandro Soares Candido

Docente

Marco Antonio Yamamoto

Coordenador

Marilene Moussa Miranda

Docente

Marcus Vinicius Pelegrini

Docente

Produção científica, cultural, artística ou tecnológica

Dos 38 (trinta e nove) professores que pertencem ao Corpo Docente do Curso de Engenharia Civil, 13
(34,2) têm produções científica, cultural, artística ou tecnológica nos últimos 03 anos.
Tabela 14 - Publicações e produções docentes nos últimos 3 anos
Produções nos últimos 3 anos

Número de Professores

Percentual %

Docentes que não têm produção

4

22

Docentes que têm entre 1 a 3 produções

7

39

Docentes que têm entre 4 a 6 produções

0

0

Docentes que têm entre 7 a 9 produções

1

5,5

Docentes que têm mais de 9 produções

6

33,5

18

100

Totais
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5

INFRAESTRUTURA

As edificações onde se desenvolvem os cursos da Faculdade FECAF caracterizam-se por áreas
projetadas para atender as especificações de um ambiente de ensino, oferecendo toda infraestrutura
necessária para o desenvolvimento de seus cursos. Vale ressaltar nosso pleno atendimento para
acesso dos portadores de necessidades especiais, conforme estabelece o Decreto nº. 5.296/2004.
5.1

Espaço físico atual

As instalações da FECAF foram projetadas para atender a boa qualidade da prática pedagógica. Os
ambientes serão arejados, com iluminação natural e artificial adequadas. O dimensionamento dos
diversos espaços físicos proporcionará conforto, atendendo às necessidades de toda comunidade
acadêmica.
O mobiliário, em sua maioria, será planejado especialmente para otimização dos espaços e atenderem
de forma adequada às necessidades dos usuários dos diversos setores.
As salas de aula estarão equipadas com cadeiras ergonômicas em resina, lousas, mesa e cadeira para
professor, telas para projeção, ventiladores de parede e retroprojetores.
No Campus poderão ser encontrados os departamentos e setores de decisão tanto administrativos
quanto acadêmico-pedagógicos.
5.1.1

Distribuição do espaço físico por dependência bloco/andar

FECAF - Faculdade FECAF

Rua Vida Nova – Taboão da Serra

PAVIMENTOS

ÁREA EM M²

Subsolo
Estacionamento

1.039,88

Outras áreas

53,70

Total por andar
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Térreo
Recepção

106,24

Secretaria

15,80

Atendimento

46,41

Sala da Secretária acadêmica

10,44

Sala de arquivo

10,44

Sanitário Feminino (Secretaria)

2,26

Sanitário Masculino (Secretaria)

2,26

Sala técnica

5,72

Ambulatório

10,20

Sala de reunião 1

15,96

Sala de reunião 2

15,57

Acesso laboratórios de informática

12,63

Laboratório de Informática 1

63,94

Laboratório de Informática 2

55,37

Sala do servidor

14,67

Acesso Faculdade

81,15

Elevador 1

5,63

Acesso futuras catracas
Acesso escada 1

65,15
5,05

Escada 1

25,00

Pátio

972,41

Elevador 2

5,63

Acesso escada 2

5,03

Escada 2

26,81

Xerox

13,05

Sanitários (Feminino)

10,36

Sanitários (Masculino)

9,84

Sanitário (Deficiente)

5,16

Rampa acesso andares

146,50

Cozinha

52,41

Cantina 1

23,25

Cantina 2

19,25

Restaurante

27,5

Gás

3,38

Lixeiras

23,44

Depósito material de limpeza

20,27

Guarda volumes (achados e perdidos)
Outras áreas

9,0
963,10

Total por andar
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1º Andar
Rampa acesso andares

146,50

Coordenação Colégio

64,05

Sala dos professores Colégio

64,05

Elevador 2

5,63

Acesso escada 2

4,69

Escada 2

40,75

8 salas de aula

512,40

Sala de estudo

68,44

Biblioteca colégio

64,05

Sala CPA/NDE/NAP/NÚCLEOS

83,36

Circulação Colégio

174,29

Sanitários (Feminino)

29,80

Sanitários (Masculino)

29,80

Sanitário (Deficiente)

4,93

Sanitários (Feminino) 2

15,98

Sanitários (Masculino) 2

17,82

Sala dos professores Faculdade

80,47

Sanitários (Feminino) professores

5,84

Sanitários (Masculino) professores

5,84

Coordenação Faculdade
Acesso escada 1

45,91
4,67

Escada 1

40,72

Elevador 1

5,63

Sala do CPD

9,00

Recepção Direção

9,70

Sala da Direção

29,50

Auditório

292,42

Circulação da faculdade

110,32

Biblioteca Geral

384,00

3 Salas de estudo

31,59

Cabines de estudo

10,17

Sala de armários

18,58

Sala de manuseio (biblioteca)

8,12

Sala do bibliotecário

9,91

Outras áreas

29,67

Total por andar
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2º Andar
Rampa acesso andares

146,50

23 salas de aula

1.544,64

Elevador 2

5,63

Acesso escada 2

5,03

Escada 2

40,75

Sanitários (Feminino)

29,80

Sanitários (Masculino)

29,80

Sanitário (Deficiente)

4,93

Sanitários (Feminino) 2

25,81

Sanitários (Masculino) 2

25,81

Sanitário (Deficiente) 2

4,93

Cantina faculdade

156,56

Acesso escada 1

4,67

Escada 1

40,72

Elevador 1

5,63

Circulação faculdade

123,93

Circulação colégio

175,09

Outras áreas

88,37

Total por andar

2.458,28

3º Andar
Rampa acesso andares
25 salas de aula

146,50
1.672,74

Elevador 2

5,63

Acesso escada 2

5,03

Escada 2

40,75

Sanitários (Feminino)

29,80

Sanitários (Masculino)

29,80

Sanitário (Deficiente)

4,93

Sanitários (Feminino) 2

25,81

Sanitários (Masculino) 2

25,81

Sanitário (Deficiente) 2

4,93

Acesso escada 1

4,67

Escada 1

40,72

Elevador 1

5,63

Circulação faculdade

123,93

Circulação colégio

175,09

Outras áreas

116,83

Total por andar
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4º Andar
Rampa acesso andares

146,50

19 salas de aula

1.225,49

Elevador 2

5,63

Acesso escada 2

5,03

Escada 2

40,75

Laboratório

83,36

Sanitários (Feminino)

29,80

Sanitários (Masculino)

29,80

Sanitário (Deficiente)

4,93

Sanitários (Feminino) 2

25,81

Sanitários (Masculino) 2

25,81

Sanitário (Deficiente) 2

4,93

Laboratório de Química

90,47

Laboratório de Física

64,05

Acesso escada 1

4,67

Escada 1

40,72

Elevador 1

5,63

Sala técnica

12,64

Brinquedoteca

96,96

Laboratório

96,96

Circulação faculdade

127,88

Circulação colégio

175,09

Outras áreas

115,69

Total por andar

2.458,28

5º Andar
Rampa acesso andares
1 Quadra Poliesportiva (coberta)

146,50
1.060,63

Sanitários (Feminino)

20,70

Sanitários (Masculino)

20,86

Sanitário (Deficiente)

4,93

Depósito material esportivo

39,12

2 Quadras Poliesportiva (descoberta)

888,30

Outras áreas

277,56

Total por andar
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5º Andar
Reservatórios

93,60

Total por andar

5.2

93,60

Condições de salubridade das instalações acadêmicas

As instalações físicas que são utilizadas por alunos, professores e usuários da Faculdade Capital
Federal- FECAF apresentam condições de salubridade excelente às exigências técnicas. Os
mantenedores atentarão para oferecer maior conforto, comodidade e segurança, orientando-se pela
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.
As salas de aula e as demais instalações acadêmicas são adequadas às atividades a que se destinam,
apresentando condições de salubridade, espaço suficiente, boa iluminação, sendo ainda ventiladas e
com boa acústica.
5.2.1

Sala de professores e sala de reuniões

As instalações para docentes atendem de maneira excelente os requisitos de dimensão, limpeza,
iluminação, acústica, ventilação, conservação e comodidade necessária à atividade proposta.
A sala dos professores encontra-se no primeiro andar do Campus e é utilizada por todos os docentes
da Instituição. Está equipada com 4 terminais de computadores ligados a Internet, para uso exclusivo,
escaninhos para comunicação entre professores/administração e coordenação, mesas e cadeiras
estofadas.
5.2.2

Gabinetes de trabalho para professores

Os Gabinetes para trabalhos dos Professores encontram-se localizados no primeiro andar do prédio e
são destinados àqueles docentes com Contratação de Regime de Tempo Integral ou Parcial.
5.2.3

Espaço de trabalho para coordenação do curso e serviços acadêmicos

O Coordenador do Curso de Engenharia Civil possui sala própria, com equipamentos de informática,
móveis planejados que proporcionam uma otimização dos espaços, para melhor atender aos alunos e
professores do curso.
A sala da coordenação atende de maneira excelente os aspectos de dimensão, equipamentos,
conservação, número de funcionários e atendimento aos alunos e professores.
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5.2.4

Salas de aula

As salas de aula atendem plenamente aos requisitos de dimensão, limpeza, iluminação, acústica,
ventilação, conservação e comodidade necessária à atividade educacional proposta.
As salas de aula estão equipadas com cadeiras ergonômicas em resina, lousas, mesa para professor,
cadeira para professor, telas para projeção, ventiladores e projetores Multimídia.
5.2.5

Acesso dos alunos a equipamentos de informática

A IES conta com 2 laboratórios de informática com 40 computadores cada um, totalizando 80
unidades, disponíveis para o atendimento das atividades do seu corpo discente
Os laboratórios de informática possuem mesas para microcomputadores, impressora e scanner,
quadro branco, estantes para a guarda de materiais do laboratório, dotado de sistema de ar
condicionado. O sistema elétrico, usado no laboratório, será completamente independente dos
sistemas utilizados na Instituição.
5.3
5.3.1

Biblioteca
Livros da bibliografia básica

O acervo da bibliografia básica para o Curso Superior de Bacharelado em Engenharia Civil foi
totalmente adquirido em quantidade excelente para atender o corpo discente do Curso. Cada
disciplina possui 3 (três) títulos na Bibliografia Básica, a qual será atualizada e pertinente para o bom
desenvolvimento do Curso.
5.3.2

Livros da bibliografia complementar

O acervo da Bibliografia Complementar para o Curso Superior de Bacharelado em Engenharia Civil foi
totalmente adquirido em quantidade excelente para atender o corpo discente do Curso. Cada
disciplina possui 5 (cinco) títulos na Bibliografia Complementar, a qual será atualizada e pertinente
para o bom desenvolvimento do Curso possuindo 2 (dois) exemplares para cada título.
5.3.3

Políticas para biblioteca

É desnecessário dizer que, qualquer Instituição de Ensino Superior só pode existir apoiada por uma
infraestrutura que lhe dê suporte. Além dos mecanismos administrativos, alguns recursos acadêmicos
se impõem. O primeiro deles é a existência de biblioteca bem munida, atualizada, informatizada e ágil.
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A FECAF considera fundamental que as solicitações de livros, recursos contínuos etc., sejam atendidas
de forma a permitir que o corpo discente possa utilizar-se do material bibliográfico necessário tanto
para o ensino, quanto para a pesquisa e a extensão. A existência de salas de consulta com um ambiente
tranquilo e adequado ao estudo é também essencial.
Para tanto foram elaboradas e estabelecidas as principais políticas, conforme seguem:


assegurar a expansão, modernização e otimização dos serviços prestados pela Biblioteca à
comunidade acadêmica e à sociedade;



destinar recursos para atualização e complementação das coleções de livros, periódicos e
outros documentos (mapas, filmes, bases de dados, CD-ROM e outros);



captar recursos que viabilizem a construção de novo prédio para a Biblioteca, se necessário;



expandir o acesso online às informações científicas, tecnológicas, artísticas e culturais
produzidas no Brasil e no exterior;



destinar, 2% em média, de sua receita líquida auferida para a atualização do seu acervo
bibliográfico.

5.3.3.1

Dados gerais da biblioteca

A Biblioteca do Campus Sede da FECAF funcionará de 2ª à 6ª feira, das 7h às 22h30 e, aos sábados, das
8 às 16 horas, totalizando 85,5 horas semanais. Está sendo classificado o seu acervo pelo Sistema de
Classificação Decimal Universal (CDU) e observadas as Normas do Código anglo-americano.
A Biblioteca irá dispor de funcionários suficientes para prestar atendimento à comunidade acadêmica
e externa, além do pessoal que prestará assistência técnica na área de informática.
5.3.3.2

Política de Aquisição, Expansão e Atualização de Acervo

A Faculdade FECAF adota uma política permanente de aquisição e de atualização de materiais para o
acervo. A política de desenvolvimento do acervo é a base para o crescimento qualitativo e quantitativo
do acervo.
 Seleção e aquisição: as políticas de seleção e aquisição são vitais para o crescimento ordenado
do acervo. São elas que oferecem subsídios para aquisição objetiva e sem desperdícios. Seus
principais objetivos são:


Permitir o crescimento racional e equilibrado do acervo nas áreas de atuação da
Instituição;



Identificar os elementos adequados à formação da seleção;



Estabelecer prioridades de aquisição de material;



Traçar diretrizes para o descarte de material.
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A formação do acervo deve ser constituída através de uma política de aquisição compatível com os
recursos orçamentários da Instituição, priorizando a aquisição de diferentes tipos de materiais (obras
de referências, livros, periódicos, normas técnicas, trabalhos de conclusão de curso, DVDs, CD-ROM e
outros).
 Critérios de seleção: quanto à formação de acervo, o material bibliográfico e áudio visual deve
ser rigorosamente selecionado, observando os seguintes critérios:


Adequação do material aos objetivos dos cursos ofertados;



Edição atualizada;



Relevância do autor e/ou editor para o assunto;



Citação do título em bibliografias, catálogos, índices;



Preço acessível;



Língua acessível;



Número de usuários potenciais.

 Bibliografia básica: os materiais indicados como bibliografias básicas são indispensáveis para
o desenvolvimento das disciplinas e serão adquiridos conforme solicitação do corpo docente.
O número de exemplares será calculado na base de um exemplar para cada dez alunos.
 Bibliografia Complementar: livros necessários à complementação da bibliografia básica do
curso. Serão adquiridos dois exemplares de cada título indicado, exceto nos casos que haja
demanda, ou por solicitação que justifiquem a necessidade de um número maior de
exemplares.
 Periódicos: títulos de abrangência temática, distribuídos entre as áreas dos cursos, assinaturas
correntes distribuídas nas principais áreas do conhecimento, além de assinaturas dos
principais jornais estaduais e municipais.
Complementando os critérios para a tomada de decisão, foram definidos critérios para orientação da
quantidade máxima de exemplares que devem permanecer no acervo: livros clássicos da área: quatro
exemplares; livros para mais de uma área: quatro exemplares; livros de autores consagrados: três
exemplares; livros para pesquisa: dois exemplares.
 Prioridade de Aquisição: os materiais que terão prioridade na aquisição serão: obras
(bibliografia básica e complementar); obras de caráter interdisciplinar ou de áreas interligadas;
obras que sejam de interesse para os cursos de graduação; obras de interesse para novas
linhas de investigação ou complementação de áreas carentes; duplicação de título de uso
muito frequente; reposição de perdas e de obras desgastadas; lançamentos recentes;
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assinatura de periódicos relacionados aos cursos existentes, mediante indicação dos docentes
e coordenadores; base de dados para os cursos de graduação.
 Fontes de aquisição: é de responsabilidade do Corpo Docente, dos Coordenadores de Curso e
dos alunos estar solicitando a aquisição de novos livros e periódicos para manter a biblioteca
sempre atualizada com o que há de melhor no mercado, disponibilizando aos alunos um
acervo de alta qualidade para temas de estudos e subsidiar projetos de pesquisa e extensão.
Serão utilizadas ainda como fontes de informação: bibliografias especializadas, catálogos e
índices temáticos, consulta à Internet.
 Doação: as aquisições, por doação, de livros e periódicos do interesse da Biblioteca deverão
ser incentivados, principalmente no que se refere às publicações não comercializadas e as
governamentais. Os materiais recebidos como doações serão submetidos aos mesmos
critérios do material comprado.
Cabe ressaltar que a política de aquisição, atualização e expansão do acervo adotada na FECAF, leva
em consideração a necessidade da comunidade acadêmica. A premissa é atender a proposta
pedagógica dos cursos, priorizando a bibliografia básica e complementar adotada, mas enfatiza
também a aquisição de títulos sugeridos pelos usuários e os lançamentos do mercado editorial, no
sentido de complementar e diversificar o acervo necessário à realização das pesquisas acadêmicas.
Assim, o planejamento econômico-financeiro da Faculdade prevê recursos financeiros para melhoria,
atualização e ampliação do acervo. Há previsão orçamentária para investimento no acervo
bibliográfico, correspondente ao padrão UNESCO, isto é, 5% da Receita Líquida.
5.3.3.3

Espaço físico

A Biblioteca da FECAF está localizada no 1º andar destinada ao acervo, administração, informatização
e leitura, sala de estudo em grupo e cabines para estudo individual.
Esse espaço está compatível com a comunidade acadêmica para o primeiro ano de funcionamento da
faculdade. A Biblioteca foi projetada observando o critério de acústica e conta com iluminação natural
e artificial adequadas, a ventilação natural se dá por meio de amplas janelas localizadas nas paredes
externas em toda sua extensão e a ventilação artificial por meio de aparelhos de ar condicionados.

Neste espaço estão distribuídos os seguintes setores:


Administração da Biblioteca/Sala bibliotecária
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Balcão de empréstimo



Acervo de livros, periódicos e TCCs



3 Salas de estudo em grupo



1 Sala de manuseio



20 estações de estudos com computadores



10 estações de estudos individuais



18 mesas de estudos com 4 cadeiras



02 mesas de vidro para leitura com 02 cadeiras

Instalações para estudos individuais
A Biblioteca possui atualmente mesas para estudo individual e cabines equipadas com
microcomputadores com acesso direto à rede mundial (internet), facilitando assim o estudo por meio
de pesquisas que são realizadas on-line.
Instalações para estudo em grupo
As instalações para estudo em grupo, da Biblioteca da FECAF, estarão disponibilizadas na própria
biblioteca, e estarão equipadas com mesas e cadeiras.
5.3.3.4

Acervo geral

O acervo bibliográfico é atualizado constantemente, por indicação de alunos e professores, por
solicitação da Coordenadoria e da equipe da Biblioteca, em razão de novas edições ou para atualização
dos temas objeto de estudos, além de publicações destinadas a subsidiar projetos de pesquisa e
extensão. É prioritária, a aquisição de livros, àqueles indicados pelos professores como bibliografia
básica e complementar de cada disciplina dos cursos ministrados, em todos os níveis.
O acervo atende apropriadamente às funções de ensino, pesquisa e extensão, em livros, periódicos
(assinaturas correntes), base de dados, vídeos e software.
Além do acervo específico de cada curso, a Biblioteca tem à disposição livros de referência, acervo
abrangente das outras áreas de conhecimento e biblioteca eletrônica, que podem ser utilizados nos
computadores postos à disposição dos alunos, contribuindo para a formação científica, técnica, geral
e humanística da comunidade acadêmica.
O planejamento econômico-financeiro reserva dotação orçamentária para atualização e ampliação do
acervo, correspondendo, em média, a 5% da receita anual.
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A Biblioteca possui 406 títulos com 2.776 exemplares de livros; 58 títulos de periódicos assinados.
Contudo, a expansão do acervo dar-se-á segundo o cronograma (conforme demonstrado no quadro a
seguir) a ser adaptado às reais condições de funcionamento da FECAF e para atender aos padrões de
qualidade fixados pelo MEC.
5.3.3.5

Informatização

A Biblioteca está informatizada, ligada à base de dados, como COMUT, BIREME, RENPAC, STM400,
EMBRATEL e INTERNET e a outras, de caráter educacional e científico.
A Biblioteca funciona com as seguintes facilidades:


Sistema Multi Acervo da Edusoft interligado ao sistema de gestão acadêmica e ERP do
grupo;



consultas do acervo em terminais;



controle de movimentação de acervo (empréstimo/consultas/ cobrança) com
relatórios estatísticos;



integração com a área acadêmico-administrativa, possibilitando o efetivo controle na
cobrança de livros não devolvidos;



interligação com redes nacionais e internacionais: outras bibliotecas, como já citado
acima; e



sistema de controle de acervo: consultas, reservas, empréstimos, cobranças,
cadastramento de contas, etc.



todo descritivo do sistema pode ser
b.com.br/producao/site/pdf/Descritivo.pdf

baixado

em

http://www.pensa-

Para o tratamento, a catalogação e armazenamento das informações bibliográficas, será celebrado
convênio com órgão que disponha de um catálogo coletivo de cooperação entre bibliotecas de todo o
Brasil.
Quantidade

Equipamento

01

Servidor Dedicado na empresa IBM em Dallas (EUA) – hospedado por Softlayer
Servidor Dedicado Federal
Banco 1010477
Processador: 2x Quad Core Xeon 5620 2.40GHz
2x 12MB cache w/HT
HD: 2x 750GB SATA II (RAID1)
Memória: 12 GB DDR3 Registered 1333
Tráfego: 5000 GB
Link: 1000mbps
SO: Windows Server 2008 R2 Standard Edition (64bit)

07

Terminais de consulta dualcore 4gbram hd 500gb
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01

5.3.3.6

Impressora HP 1212 MFP Laserjet Monocromática.

Apoio na elaboração de trabalhos acadêmicos

A Biblioteca, por meio do seu quadro de funcionário (bibliotecárias, técnicos, auxiliares e estagiário),
orienta pesquisas acadêmicas, com objetivo de auxiliar os usuários a encontrar as informações
necessárias para os seus trabalhos. A Biblioteca promove o acompanhamento durante a elaboração
dos trabalhos de conclusão de curso.
No início de cada ano letivo é elaborado material didático onde constam o regulamento da biblioteca
e os procedimentos necessários para um atendimento adequado. Os alunos são orientados na
realização de trabalhos acadêmicos de acordo com as normas da ABNT.
5.3.3.7

Recursos Humanos

a) Estrutura organizacional
O Serviço de Biblioteca e Documentação tem por responsável 1 (uma) Bibliotecária, subordinada
administrativamente à Diretoria Geral da Faculdade FECAF, assessorada pelos Coordenadores de
Curso.
Tem a seguinte organização:


Bibliotecária Responsável;



Serviço de Aquisição e Processos Técnicos;



Serviço de Atendimento ao Usuário.

5.3.3.8

Serviços

a) Formas de acesso
Acesso remoto (Modem) Consultas/Reservas do Acervo/Acervo Eletrônico (DVDs, CD/ ROM)/consulta
do acervo de terminais/controle de movimentação de acervo (empréstimo/consulta/ cobrança). Além
do acesso informatizado, o aluno pode consultar os títulos existentes, pelo site da instituição ou dentro
do horário de funcionamento da Biblioteca, e solicitando o empréstimo das obras mediante a
apresentação da carteirinha expedida pela Instituição.
b) Conservação
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A limpeza da Biblioteca está a cargo do pessoal contratado pela mantenedora para limpeza do
estabelecimento.
Não existe na Biblioteca serviço de restauração de documentos; assim, quando ocorrer avarias, o livro
será encaminhado à encadernadora.
c) Reprografia
São oferecidos os serviços de reprografia, plastificação e encadernação no térreo, mesmo andar da
biblioteca, obedecendo as leis vigentes.
As máquinas reprográficas são de propriedade particular, constituindo serviço terceirizado.
d) Tipos de documento
Os documentos que integram o acervo da Biblioteca são: obras de referência, livros, normas técnicas,
periódicos, trabalhos de conclusão de curso, DVDs, CD/ROM.
5.4

Laboratórios diversos utilizados pelo curso

5.4.1

Políticas para os laboratórios

A Instituição acompanha as necessidades de atendimento da área acadêmica e administrativa
oferecendo espaço físico destinado aos laboratórios que atendem plenamente as necessidades dos
cursos qualificando o atendimento aos seus professores e alunos. Considera a expansão dos espaços
físicos, equipamentos e mobiliário como prioridade e ponto fundamental no sentido de acompanhar
o crescimento com qualidade.
As principais políticas para os laboratórios se referem a:


Ampliar o número de laboratórios, de modo a atender as necessidades dos programas de
ensino e pesquisa de acordo com a demanda;



Assegurar a manutenção dos equipamentos e fornecimento regular do material de consumo
específico, imprescindíveis à continuidade dos trabalhos nos laboratórios;



Assegurar condições adequadas de iluminação, ventilação, instalações hidráulicas e elétricas
e limpeza;



Manter os equipamentos em perfeitas condições de funcionamento, adequação e atualização;



Manter mobiliário adequado e suficiente para arquivo guarda e exposição de material de
consumo, reagentes, vidrarias e equipamentos em geral;



Atender totalmente as necessidades de atividades práticas de ensino, pesquisa e extensão
desenvolvidas na Instituição;
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5.5



Estabelecer normas e prover equipamentos de segurança mantendo-os em plenas condições
de funcionamento;



Contratar e qualificar pessoal técnico em quantidade suficiente para executar as atividades
laboratoriais;



Destinar, 2% em média, de sua receita líquida auferida para a atualização das instalações e
equipamentos de laboratórios.
Laboratórios específicos do curso

A FECAF vem constantemente ampliando e atualizando seus laboratórios especializados,
multidisciplinares e de informática, sendo acessíveis e contendo uma quantidade de insumos e
equipamentos visando proporcionar aos seus usuários (docentes e discentes), um avanço na relação
teoria/prática sendo uma constante no curso.
Os Laboratórios Didáticos especializados para o Curso de Engenharia Civil atendem perfeitamente o
aspecto de serviços contando com técnicos específicos e estão implantados com normas de
funcionamento, utilização e Segurança. Atendem de forma excelente aos aspectos de: apoio técnico,
manutenção de equipamentos e atendimento a comunidade.
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5.5.1

Laboratório de física
Tabela 15 - Lista de materiais e equipamentos do laboratório de física

Quant.

36

Descrição

Banco com Encosto 67 cm Prata com Assento Branco

2

Balança digital 3200G/0,1G

12

Bastão de Vidro 5x300 mm

8

Cabo de Conexão com plugs tipo Banana 4mm Preto com 50cm de comprimento

8

Cabo de conexão com plugs tipo Banana 4mm Vermelho com 50cm de comprimento

8

Cabo de Conexão com plugs tipo Garra Jacaré 44mm Preto com 50cm de comprimento

8

Cabo de conexão com plugs tipo Garra Jacaré 44mm Vermelho com 50cm de comprimento

6

Calorímetro de água 200 ml completo EQ084

6

Conjunto de aparelho rotativo para estudo de movimento circular

6

Conjunto de corpos de diferentes materiais para estudo da densidade com 5

6

Conjunto de lei de hooke

6

Conjunto de looping

6

Conjunto de pêndulo simples

6

Conjunto de plano inclinado

6

Conjunto de roldanas para estudo de associação de roldanas

6

Conjunto para estudo de lançamento horizontal com rampa

1

Conjunto para queda livre com cronômetro de 4 intervalos

6

Conjunto de mesa de forças

12

Copo Becker Graduado 100 ml

Tabela 16 - Lista de materiais e equipamentos do laboratório de física (continuação)
Quant.

Descrição

12

Copo Becker Graduado 50 ml

12

Copo Becker Graduado 600 ml

6

Cronômetro digital manual

6

Dilatometro Linear III EQ019A

12

Esfera de aço 15 mm

6

Fonte de Alimentação Simples DC - Hicari HF-3005S

2

Gaveteiro Plástico Organizador

2

gerador de van de graaf 110v e acrescentar na compra
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6

Hikari Alicate de Bico Reto 21A501 125mm 35547

6

Hikari Alicate de Corte Diagonal 21A504 35550

2

Kits completos para experiências de Acústica e ondas

2

Kits completos para experiências de Magnetismo

2

Kits completos para experiências de Óptica

1

Micrômetro digital - 0-25mm / 0,001mm

12

Micrômetro externo 0-25 mm

6

Multímetro Digital Minipa ET-1100

6

Nível de bolha de alumínio

12

Paquímetro de metal 150 mm

1

Paquímetro digital - 150mm / 0,05mm

8

Picnometo 25 ml

6

Placa Aquecedora Redonda 270W

6

Protoboard - 958 Furos - Minipa - MP-1680

Tabela 17 - Lista de materiais e equipamentos do laboratório de física (continuação)
Quant.

Descrição

12

Proveta graduada de vidro com base 50 ml

12

Régua milimetradas de metal 50 cm

20

Resistor 1 KW

20

Resistor 1 MW

20

Resistor 1 W

20

Resistor 1,5 KW

20

Resistor 1,6 W

20

Resistor 10 KW

20

Resistor 15 KW

20

Resistor 15 W

20

Resistor 2 KW

20

Resistor 2,2 W

20

Resistor 2,7 KW

20

Resistor 200 W

20

Resistor 27 W

20

Resistor 270 KW
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20

Resistor 3 W

20

Resistor 39 W

20

Resistor 4,7 KW

20

Resistor 5,6 KW

20

Resistor 56 KW

20

Resistor 56 W

20

Resistor 560 W

20

Resistor 75 W

6

Suporte com Lupa HL-S10 ou similar

6

Termômetro químico -10°C à 150°C

6

Termômetro químico -10°C à 210°C

12

Termômetro químico sem escala
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Tabela 18 - Lista de materiais e equipamentos do laboratório de física (continuação)
Quant.

Descrição

6

Trena de aço 5 m

1

Trilho de ar linear 1200 mm com cronômetro de 4 intervalos

5

Armário alto

1

Bancada lateral com armário, tomada e pia

1

Mesa do professor com pia, tomada, armário e gaveta

1

Cadeira do professor

1

Quadro branco

1

Escorredor de vidrarias

2

Bancada central com pia e tomada

5.5.2

Laboratório de química
Tabela 19 - Lista de materiais e equipamentos do laboratório de física

Quant.

36

Descrição

Banco com Encosto 67 cm Prata com Assento Branco

2

Balança digital 3200G/0,1G

12

Bastão de Vidro 5x300 mm

8

Cabo de Conexão com plugs tipo Banana 4mm Preto com 50cm de comprimento

8

Cabo de conexão com plugs tipo Banana 4mm Vermelho com 50cm de comprimento

8

Cabo de Conexão com plugs tipo Garra Jacaré 44mm Preto com 50cm de comprimento

8

Cabo de conexão com plugs tipo Garra Jacaré 44mm Vermelho com 50cm de comprimento

6

Calorímetro de água 200 ml completo EQ084

6

Conjunto de aparelho rotativo para estudo de movimento circular

6

Conjunto de corpos de diferentes materiais para estudo da densidade com 5

6

Conjunto de lei de hooke

6

Conjunto de looping

6

Conjunto de pêndulo simples

6

Conjunto de plano inclinado

6

Conjunto de roldanas para estudo de associação de roldanas

6

Conjunto para estudo de lançamento horizontal com rampa
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1

Conjunto para queda livre com cronômetro de 4 intervalos

6

Conjunto de mesa de forças

12

Copo Becker Graduado 100 ml
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Tabela 20 - Lista de materiais e equipamentos do laboratório de química
Quant.

38

Descrição

Banco com Encosto 67 cm Prata com Assento Branco

1

Agitador Magnético

6

Alça de Drigalski de vidro

6

Alça de platina para Cabo de Kolle

6

Alcômetro

6

Almofariz com pistilo de porcelana 100 ml

6

Anel Metálico 10 cm

6

Anel Metálico 5 cm

6

Anel Metálico 7 cm

1

Balança Digital Semi-analítica Cap. 420 g sens. 0,001 g

6

Balão de Destilação com Saída Lateral 500 ml

6

Balão de Kjeldahl 100 ml

6

Balão de Kjeldahl 300 ml

6

Balão Fundo Chato 100 ml

6

Balão fundo chato 1000 ml

6

Balão fundo chato 250 ml

6

Balão fundo chato 50 ml

6

Balão fundo chato 500 ml

6

Balão Fundo Redondo 100 ml

6

Balão Fundo Redondo 250 ml

6

Balão Fundo Redondo 50 ml

6

Balão Fundo Redondo 500 ml
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Tabela 21 - Lista de materiais e equipamentos do laboratório de química (continuação)
Quant.

Descrição

12

Balão volumétrico com rolha de polipropileno 10 ml

12

Balão volumétrico com rolha de polipropileno 100 ml

12

Balão volumétrico com rolha de polipropileno 250 ml

12

Balão Volumétrico com rolha de polipropileno 50 ml

6

Balão volumétrico com rolha de polipropileno 500 ml

1

Banho Maria de cuba redonda em aço inox

12
2
12

Barra magnética lisa 5x15 mm
Barrilete 3L com torneira
Bastão de vidro 5x300 mm

8

Bico de Bunsen com Registro

1

Bomba de vácuo para dessecadores

6

Bureta graduada com torneira 25 ml

6

Bureta graduada com torneira 50 ml

6

Cabo de Kolle

6

Cadinho de Porcelana com Tampa 20 ml

6

Cadinho de Porcelana com Tampa 50 ml

6

Cálice Graduado 125 ml

6

Cálice Graduado 15 ml

6

Cálice Graduado 250 ml

6

Cálice Graduado 30 ml

6

Cálice Graduado 60 ml

6

Capsula de Porcelana 100 ml
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Tabela 22 - Lista de materiais e equipamentos do laboratório de química (continuação)
Quant.

Descrição

6

Capsula de Porcelana 50 ml

1

Centrífuga Microtubos de Bancada para 24 tubos

6

Clevenger

1

Colorímetro Fotoelétrico Digital

6

Condensador Allhin com 2 Juntas

6

Condensador Grahan com 2 Juntas

6

Condensador Liebig com 2 Juntas

6

Conexão em T 6 mm

6

Conexão em Y 6 mm

6

Copo Becker de vidro 1000 ml

12

Copo Becker de vidro 150 ml

12

Copo Becker de vidro 25 ml

12

Copo Becker de vidro 400 ml

12

Copo Becker de vidro 600 ml

12

Copo Becker de vidro 250 ml

12

Copo Becker de vidro 50 ml

1

Dessecador diâmetro 300 mm

3

Escova para limpeza de proveta

6

Espalha Chamas para Bico de Bunsen

6

Espátula de arame em aço inox dupla

6

Espátula de chapa em aço inox com colher

6

Espátula de polietileno com colher

FECAF
www.fecaf.com.br
Av. Vida Nova, 166 – Jardim Maria Rosa – Taboão da Serra

205

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL
Versão atualizada em julho de 2016

Tabela 23 - Lista de materiais e equipamentos do laboratório de química (continuação)
Quant.

Descrição

1

Estante giratória para pipeta em aluminio para 56 pipetas

6

Estante para Tubo de Ensaio cap. 12 tubos de 15 mm

1

Extrator Soxhlet Completo 250 ml

2

Chapa aquecedora

6

Frasco conta gotas 100 ml

6

Frasco conta gotas 250 ml

6

Frasco conta gotas 30 ml

6

Frasco Erlenmeyer 1000 ml

12

Frasco Erlenmeyer 125 ml

12

Frasco Erlenmeyer 250 ml

12

Frasco Erlenmeyer 50 ml

6

Frasco Erlenmeyer 500 ml

6

Frasco Reagente com tampa de Rosca 100 ml

6

Frasco Reagente com tampa de Rosca 1000 ml

6

Frasco Reagente com tampa de Rosca 250 ml

6

Frasco Reagente com tampa de Rosca 500 ml

6

Funil Analítico de Vidro 10 ml

6

Funil Analítico de Vidro 100 ml

6

Funil de Buckner 250 ml nº2

6

Funil Squibb com rolha e torneira 250 ml (separação)

6

Funil Squibb com rolha e torneira 500 ml (separação)

1

Furador de rolha com 6 peças
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Tabela 24 - Lista de materiais e equipamentos do laboratório de química (continuação)
Quant.

Descrição

6

Garfo com Mufa

6

Gral de Porcelana com Pistilo 100 ml

6

Gral de Porcelana com Pistilo 1160 ml

6

Gral de Porcelana com Pistilo 305 ml

6

Gral de Vidro com Pistilo 250 ml

6

Kitassato 250 ml

6

Kitassato 500 ml

1

Medidor de Ponto de Fusão com termometro até 350°C

1

Micropipetador automático 1000l

12

Mufa Dupla Simples

6

Multímetro Minipa ET-1002

6

Óculos de segurança

1

Papel de filtro 12,5 cm pacote

1

Papel de filtro 15 cm pacote

1

Papel de filtro 7 cm pacote

1

Papel de filtro 9 cm pacote

12

Pera pipetadora de PVC com 3 válvulas

1

Phmetro de Bancada Microprocessador 0,0 à 14,00

6

Pinça de Hoffman média

6

Pinça de Mohr 70 mm

6

Pinça para Bureta com Mufa

6

Pinça para Bureta sem Mufa
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Tabela 25 - Lista de materiais e equipamentos do laboratório de química (continuação)
Quant.

6

Descrição

Pinça para frasco em aço inox

12

Pinça para tubo de ensaio em madeira

20

Pipeta graduada 1 ml 1/10

20

Pipeta Graduada 10 ml

20

Pipeta graduada 2 ml 1/10

20

Pipeta Graduada 5 ml

12

Pipeta pasteur em vidro 150 mm

12

Pipeta pasteur em vidro 230 mm

6

Pipeta Volumétrica 25 ml

6

Pipeta volumétrica 50 ml

6

Pisseta em polietileno sem graduação 250 ml

6

Pisseta em polietileno sem graduação 500 ml

20

Placa de Petri 60x15 lisa

20

Placa de Petri 90x15 lisa

12

Proveta de Vidro 10 ml

12

Proveta de Vidro 100 ml

12

Proveta de Vidro 250 ml

12

Proveta de Vidro 50 ml

6

Relógio despertador para laboratório

12

Rolha de Borracha nº18 com 2 Furos 6 mm

12

Rolha de Borracha nº18 sem Furos

12

Suporte universal
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Tabela 26 - Lista de materiais e equipamentos do laboratório de química (continuação)
Quant.

Descrição

6

Tela de Amianto 16x16

6

Termômetro até 300°C

5

Termômetro Mercúrio com Escala Interna -10 à 150°C

6

Triangulo de Arame com Tubo de Porcelana

6

Tripé de ferro

6

Trompa de Vácuo para Água

30
6

Tubo cônico centrifugo em polipropileno 50 ml
Tubo de durhan

20

Tubo de ensaio com tampa rosqueável 13x100 mm

20

Tubo de ensaio com tampa rosqueável 15x150 mm

20

Tubo de ensaio com tampa rosqueável 18x180 mm

20

Tubo de ensaio sem borda 10x100 mm

20

Tubo de ensaio sem borda 10x75 mm

20

Tubo de ensaio sem borda 11x75 mm

20

Tubo de ensaio sem borda 15x125 mm

6

Tubo de Thiele

6

Tubo de vidro em forma de U

12

Vidro de relógio 100 mm

12

Vidro de relógio 40 mm

1

Coifa quatro águas

1

Coifa de captação direta

1

Chuveiro e lava olhos de emergencia

FECAF
www.fecaf.com.br
Av. Vida Nova, 166 – Jardim Maria Rosa – Taboão da Serra

209

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL
Versão atualizada em julho de 2016

Tabela 27 - Lista de materiais e equipamentos do laboratório de química (continuação)
Quant.

Descrição

1

Quadro branco

4

Armário alto

1

Bancada lateral com armário, tomada e pia

1

Mesa do professor com pia, tomada, ponto de gás, armário e gaveta

1

Cadeira do professor

1

Escorredor de vidrarias

2

Bancada central com pia, tomada e ponto de gás

1

Bancada lateral com mesa de balança

1

Capela de exaustão com pia, tomada e ponto de gás

6

Chapa aquecedora com cabo
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5.5.3

Laboratório de mecânica dos solos e materiais de construção civil
Tabela 28 - Lista de materiais e equipamentos do laboratório de solos e materiais

Quant.

Descrição

1

Almofariz de porcelana. Utilizado para homogeneização do Solo. Com Gral (pistilo), e Luva.
Capacidade 4.170 cc, ref. C-1025.

1

Aparelho Casa Grande manual sem contador de golpes. Utilizado para a determinação do limite
de liquidez (LL) dos solos. Nesta versão o aparelho não possui contador de golpes. Acompanha
um cinzel chato e um cinzel curvo, ref. I-1002, marca Pavitest.

1

Aparelho de speedy, completo. Conjunto utilizado para determinação rápida do teor de umidade
em Solos e Agregados miúdos (areias e outros materiais granulares). Peso: 4,50 kg, ref. I-1003,
marca Pavitest.

1

Balança eletrônica (Modelo MS-20), capacidade de 20.000 gramas, sensibilidade de 0,1 grama,
ref. C-4155-A.

1

Balança eletrônica, capacidade 4.000 grs - sens. de 0,01 gr., ref. C-4146-P.

1

Bandeja de chapa galvanizada 60 x 8 cm, redonda, ref. C-1027.

2

Bandeja de chapa galvanizada com alças 60x40x5 cm.

1

Caixa de carbureto de cálcio (com 100 ampolas), ref. I-1003-A, marca Pavitest.

40

Cápsula de alumínio com tampa, diâmetro 40x20mm, 25ml, ref. C-1028-E.

40

Cápsula de alumínio com tampa, diâmetro 60x40mm, 110ml, ref. C-1028-A.

4

Cápsula de porcelana Ø de 12 cm (285ml), ref. C-4028-B.

1

Conjunto para densidade “in situ”: Conjunto utilizado para determinação da massa específica
aparente “IN SITU” de solos e materiais pedregulhosos. O método é comumente utilizado para
controle de compactação em obras de terra (Solos). Composto de frasco de 5 litros, funil e
bandeja. Pode ser fornecido com funil de Ø 5”, 6”, 7” e 8”. Peso: 3,30 Kg, ref. I-1024, marca
Pavitest.

1

Conjunto para equivalente de areia: Conjunto utilizado para determinação do equivalente de
areia (relação entre o volume de areia e o volume total de material) em ensaios em Solos e
Agregados miúdos. Peso: 7,200 Kg, ref. I-1001, marca Pavitest.

1

Densímetro de Bulbo para sedimentação de Solos. Escala 0,995 a 1,050 g/cm³, graduada em
0,001 (esc. ASTM/AAHSTO151 H) ou -5 +60g/l (esc. ASTM/AASTHO 152H). Peso: 0,090 Kg, ref. C1017.

FECAF
www.fecaf.com.br
Av. Vida Nova, 166 – Jardim Maria Rosa – Taboão da Serra

211

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL
Versão atualizada em julho de 2016

Tabela 29 - Lista de materiais e equipamentos do laboratório de solos e materiais (continuação)
Quant.

Descrição

1

Disco espaçador para CBR/ISC. Usado juntamente com o cilindro de compactação, quando da
realização de ensaios de compactação e moldagem de Corpos de Prova para os ensaios de ISC
(CBR). Fabricado em aço zincado com Ø 6”x2.1/2” de altura, ref. I-1010-A, marca Pavitest.

1

Dispersor de amostras, para dispersão do Solo em ensaios de granulometria, sedimentação e
massa específica dos grãos. Possui controlador eletrônico de velocidade até 10.000 RPM, copo em
alumínio com chicanas e uma hélice em aço inoxidável. Peso: 4,240 kg. Dimensões:
469,38x177,82x193 mm, ref. I-1018, marca Pavitest.

1

Escova com fio de bronze para limpeza de peneiras, ref. C-1019.

1

Espátula de aço inoxidável, 15 x 2 cm, ref. C-1032-A.

1

Espátula, tipo pintor número 8, ref. C-1033-B.

1

Estufa elétrica, com controlador de temperatura de 50°C a 200°C. Confeccionada em chapa de aço
com tratamento anti-corrosivo e pintada internamente com tinta alumínio resistente a altas
temperaturas, externamente em pintura eletrostática. Isolamento em lã de vidro em todas as
paredes inclusive porta e teto. Vedação da porta com gaxeta de silicone. Chave liga/desliga, fusível
de segurança, lâmpada piloto, suporte para termômetro e dispositivo superior para saída do ar
quente. Acompanha prateleira interna, móvel e removível em chapa de aço perfurada, com
medidas internas de 45x40x45cm, (81 litros), ref. C-4010-A.

2

Extensômetro para uso geral, modelo analógico, (Curso de 10mm / Resolução de 0,01mm), Tipo
“A”, ref. C-4015.

1

Extensômetro para uso geral, modelo analógico, (Curso de 5mm / Resolução de 0,001mm), Tipo
“A”, ref. C-4016.
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Tabela 30 - Lista de materiais e equipamentos do laboratório de solos e materiais (continuação)
Quant.

Descrição

1

Extrator de amostras hidráulico: Utilizado para a extração de amostras de Corpos de Prova de
misturas Betuminosas de Cimento Asfáltico ou Alcatrão em moldes de ensaios de compactação
Marshall. Possui funcionamento hidráulico, diminuindo o esforço do operador, com dispositivos que
permitem a extração de Corpos de Prova com diversos diâmetros, de maneira a atender a
necessidade de diversos ensaios de laboratório. Utilizado também para a extração de amostras de
Corpos de Prova de Solos em moldes de ensaios de compactação CBR / Próctor. Peso: 9,20 Kg,
ref. I-1012-A, marca Pavitest.

1

Fundo para peneira (redonda) Ø 8x2”, aro em aço inox, ref. C-1014-B.

1

Molde cilíndrico para CBR/ISC Ø 6” para realização de ensaios de compactação e moldagem de
Corpos de Prova para os ensaios de ISC (CBR). Fabricado em aço zincado, composto por: molde,
colar, base perfurada, hastes roscadas e porcas tipo borboleta. Peso: 8,510 Kg, ref. I-1005, marca
Pavitest.

1

Papel indicador PH 1 a 14 caixa com 100 unidades.

1

Paquímetro de 8”, divisão 1/20mm - 20,32cm, analógico, ref. C-4019-A.

1

Peneira (redonda) Ø 8x2”, aro em aço inox, abertura de ½”, ref. C-1014.

1

Peneira (redonda) Ø 8x2”, aro em aço inox, abertura de ¾”, ref. C-1014.

1

Peneira (redonda) Ø 8x2”, aro em aço inox, abertura de 1.1/2”, ref. C-1014.

1

Peneira (redonda) Ø 8x2”, aro em aço inox, abertura de 1”, ref. C-1014.

1

Peneira (redonda) Ø 8x2”, aro em aço inox, abertura de 2”, ref. C-1014.

1

Peneira (redonda) Ø 8x2”, aro em aço inox, abertura de 3/8”, ref. C-1014.
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Tabela 31 - Lista de materiais e equipamentos do laboratório de solos e materiais (continuação)
Quant.

Descrição

1

Peneira (redonda) Ø 8x2”, aro em aço inox, abertura de 7/8”, ref. C-1014.

1

Peneira (redonda) Ø 8x2”, aro em aço inox, abertura nº. 04, ref. C-1014.

1

Peneira (redonda) Ø 8x2”, aro em aço inox, abertura nº. 08, ref. C-1014.

1

Peneira (redonda) Ø 8x2”, aro em aço inox, abertura nº. 10, ref. C-1014.

1

Peneira (redonda) Ø 8x2”, aro em aço inox, abertura nº. 16, ref. C-1014.

1

Peneira (redonda) Ø 8x2”, aro em aço inox, abertura nº. 20, ref. C-1014.

1

Peneira (redonda) Ø 8x2”, aro em aço inox, abertura nº. 200, ref. C-1014.

1

Peneira (redonda) Ø 8x2”, aro em aço inox, abertura nº. 30, ref. C-1014.

1

Peneira (redonda) Ø 8x2”, aro em aço inox, abertura nº. 40, ref. C-1014.

1

Peneira (redonda) Ø 8x2”, aro em aço inox, abertura nº. 50, ref. C-1014.

1

Peneira (redonda) Ø 8x2”, aro em aço inox, abertura nº. 80, ref. C-1014.

2

PESO EM FORMA DE “U” PARA CBR/ISC: Sobre carga para CBR/ISC (Peso “U”). Dispositivo
utilizado como sobrecarga durante a fase de penetração no ensaio de ISC (CBR). Disco
anelar de ferro fundido, em forma de “U”, com 2270 ± 10g de massa. Observação: Para
cada cilindro CBR é necessário um par de peso em U. Peso: 4,536Kg, ref. I-1009, marca
Pavitest.

2

Pinça inox cadinho ponta curva de 22 cm, ref. C-4014.

1

Peneira (redonda) Ø 8x2”, aro em aço inox, abertura de 7/8”, ref. C-1014.

1

Peneira (redonda) Ø 8x2”, aro em aço inox, abertura nº. 04, ref. C-1014.
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Tabela 32 - Lista de materiais e equipamentos do laboratório de solos e materiais (continuação)
Quant.

Descrição

1

Placa de lameralidade.

2

PRATO PERFURADO COM HASTE PARA CBR/ISC: Tem por finalidade ajustar o extensômetro utilizado
para leituras da expansão do solo na fase de saturação no ensaio de ISC (CBR). Fabricado em aço
zincado, o prato perfurado tem Ø 149mm e 5mm de espessura, e possui uma haste central, em latão,
ajustável, para promover o contato com o extensômetro. Peso: 0,850 Kg, ref. I-1008, marca Pavitest.

1

Prensa CBR, manual: Equipamento utilizado para realização do ensaio de determinação do “Índice
de Suporte Califórnia” (ISC), comumente chamado de CBR. O ensaio tem por finalidade determinar
a resistência à penetração em Solos, parâmetro utilizado em dimensionamento de pavimentos para
estradas, aeroportos e outras obras afins. Prensa manual com anel dinamométrico (já aferido), com
capacidade para até 5.000Kgf e 2 (dois) extensômetros, sendo um com resolução de 0,001mm para
medir as deformações do anel dinamométrico e outro com resolução de 0,01 mm para medir a
penetração do pistão na amostra do solo. Possui duas velocidades, sendo uma mais lenta para
realização dos ensaios e outra mais rápida para ajuste de aproximação e retorno do pistão. O retorno
rápido do pistão sem uso da manivela é possibilitado através do pino-trava situado logo abaixo do
prato, na fase preparatória do ensaio. Peso: 70,00 Kg. Dimensões: 1030x410x280mm, ref. I-1006,
marca Pavitest.

2

Proveta de plástico, capacidade de 1.000 ml, graduação alto relevo de 10,0ml, ref. C-4023-P.

1

Proveta de plástico, capacidade de 100ml, graduação em alto relevo de 1,0ml, ref. C-4023-M.

1

Proveta de plástico cap. de 500ml, graduação alto relevo 5,0 ml, ref. C-4023-D.

2

Proveta para sedimentação para emulsões asfáltica de 500ml, com saídas laterais.

2

Régua biselada de 35 cm, ref. I-1011, marca Pavitest.

1

Repartidor de amostras, completo: O repartidor de amostras é fabricado em chapa galvanizada com
diversas aberturas. Acompanham o repartidor: 3 (três) caçambas e 1(uma) pá, abertura de 1.1/2”,
ref. C-1022-D, marca Pavitest.

1

Placa de lameralidade.
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Tabela 33 - Lista de materiais e equipamentos do laboratório de solos e materiais (continuação)
Quant.

Descrição

2

PRATO PERFURADO COM HASTE PARA CBR/ISC: Tem por finalidade ajustar o extensômetro
utilizado para leituras da expansão do solo na fase de saturação no ensaio de ISC (CBR).
Fabricado em aço zincado, o prato perfurado tem Ø 149mm e 5mm de espessura, e possui uma
haste central, em latão, ajustável, para promover o contato com o extensômetro. Peso: 0,850
Kg, ref. I-1008, marca Pavitest.

1

Prensa CBR, manual: Equipamento utilizado para realização do ensaio de determinação do
“Índice de Suporte Califórnia” (ISC), comumente chamado de CBR. O ensaio tem por finalidade
determinar a resistência à penetração em Solos, parâmetro utilizado em dimensionamento de
pavimentos para estradas, aeroportos e outras obras afins. Prensa manual com anel
dinamométrico (já aferido), com capacidade para até 5.000Kgf e 2 (dois) extensômetros, sendo
um com resolução de 0,001mm para medir as deformações do anel dinamométrico e outro
com resolução de 0,01 mm para medir a penetração do pistão na amostra do solo. Possui duas
velocidades, sendo uma mais lenta para realização dos ensaios e outra mais rápida para ajuste
de aproximação e retorno do pistão. O retorno rápido do pistão sem uso da manivela é
possibilitado através do pino-trava situado logo abaixo do prato, na fase preparatória do
ensaio. Peso: 70,00 Kg. Dimensões: 1030x410x280mm, ref. I-1006, marca Pavitest.

2

Proveta de plástico, capacidade de 1.000 ml, graduação alto relevo de 10,0ml, ref. C-4023P.
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Tabela 34 - Lista de materiais e equipamentos do laboratório de solos e materiais (continuação)
Quant.

Descrição

2

Soquete para ensaios de compactação em solos, normalmente utilizado nos ensaios de
compactação com energia do Próctor intermediário e modificado nas moldagens de corpos de
prova para ensaios de CBR/ISC. Construído em aço zincado ou pintado, com peso de 4.536 gramas
(10 Libras) e altura de queda de 45,72 cm. Peso: 4,536 Kg, ref. I-1013-A, marca Pavitest.

2

Tripé porta extensômetro para CBR/ISC. Dispositivo usado para fixação do extensômetro utilizado
para leituras da expansão do Solo na fase de saturação no ensaio de ISC (CBR). Fabricado em
alumínio fundido. Peso: 0,300 Kg, (não acompanha o extensômetro), ref. I-1007, marca Pavitest.

32

Banco com Encosto 67 cm Prata com Assento Branco

1

Armário alto duplo

1

Armário prateleira duplo

1

Bancada lateral com pia
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5.5.4

Laboratório de hidráulica
Tabela 35 - Lista de materiais e equipamentos do laboratório de hidráulica

Quant.

Descrição

64

Banco com Encosto 67 cm Prata com Assento Branco
1

Associação de Bombas

1

Canal de Escoamento Aaberto

1

Conjunto de Descarga Jatos Livres

1

Bancada horizontal de Reynolds

1

Laboratório (Bancada) de Hidráulica

1

Painel Hiidrostático

1

Quadro de Stevin Pascal

2

Bancada em MDF Cristal com nichos

1

Mesa do professor

1

Cadeira do professor

1

Quadro Branco
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5.5.5

Equipamentos de topografia
Tabela 36 - Lista de equipamentos de topografia

Quant.

Descrição

2

Teodolito Digital CST/berger DGT 2 - OU SIMILAR

2

Tripé Teodolito CST/berger - OU SIMILAR

6

Mira Topográgica CST/berger 4 metros - OU SIMILAR

12

Balisa de aço de 2 metros - OU SIMILAR

6

Trena de 100 metros CST/berger - OU SIMILAR

6

Nível Topográfico Pentax AP281 x28 - OU SIMILAR

6

Tripé Nível Topográfico CST/berger - OU SIMILAR

12

Nível de bolha para balisa
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