
DISCIPLINAS – ENGENHARIA CIVIL 

 

1º. PERÍODO 

Cálculo Diferencial e Integral I 

1º. PERÍODO 

Funções e gráficos. Limite e continuidade. A derivada e suas aplicações. Valores 

extremos de funções. Técnicas de construção de gráficos. 

Física Geral e Experimental I 

1º. PERÍODO 

Cinemática escalar e vetorial. Leis de Newton e suas aplicações. Trabalho e Conservação 

da Energia. Colisões. 

Geometria Analítica 

1º. PERÍODO 

Noções de vetores. Operações com vetores. Aplicações dos vetores geometria analítica 

no 

plano e no espaço. Sistemas de coordenadas no plano. A reta. A circunferência. As 

cônicas. 

Desenho Técnico I 

1º. PERÍODO 

Expressão Gráfica: material, técnicas, normas, letras e legendas. Projeções. Vistas 

ortográficas. Cortes e seções. Leitura de desenhos. Perspectivas cavaleiras e 

axonométricas . 

Introdução à Engenharia Civil 

1º. PERÍODO 

O sistema universitário brasileiro. História da Engenharia Civil. A formação do 

engenheiro civil. As funções do engenheiro civil. Pesquisa tecnológica. Aspectos gerais 

de legislação profissional e de normatização técnica. Projeto Pedagógico do Curso de 

Engenharia Civil. 

Comunicação e Expressão 

1º. PERÍODO 

Níveis de linguagem: características dos diversos tipos de linguagem e suas funções. 

Leitura: compreensão e análise crítica de um texto. Produção de texto: tipologias e 

gêneros textuais; coerência e coesão; adequação à norma culta da língua. 

Metodologia Científica 

1º. PERÍODO 

Princípios gerais da metodologia da pesquisa científica. Técnica de estudo. Natureza do 

conhecimento científico. Método científico. Pesquisa científica: Planejamento do projeto 

de pesquisa, levantamento de dados, análise e redação. 

 

2º. PERÍODO 

Cálculo Diferencial e Integral II 

2º. PERÍODO 

Integral indefinida. Métodos de integração. Integral definida. Aplicações da integral 

definida. Integrais impróprias. 

Física Geral e Experimental II 



2º. PERÍODO 

Oscilações. Oscilações amortecidas e forçadas. Ondas. Som. Fluídos. Temperatura. Calor 

– 1ª Lei da Termodinâmica. Propriedade dos gases. A 2ª Lei da Termodinâmica. Teoria 

cinética dos gases. Transferência de calor e massa. 

Álgebra Linear 

2º. PERÍODO 

Matrizes e Determinantes. Sistemas de Equações Lineares. Espaço Vetorial. 

Transformações lineares. Autovalores e Autovetores. 

Projeto Assistido por Computador 

2º. PERÍODO 

O projeto auxiliado por computador. Características do software e do hardware para 

Computação Gráfica. Modelagem 2D. Noções de 3D. Aplicações para engenharia, 

tecnologia e arquitetura. 

Computação Científica I 

2º. PERÍODO 

Histórico. Representação dos dados. Sistema de Computação. Hardware. Software. Rede 

de computadores. Programação. Linguagem de programação. Técnicas de programação. 

 

3º. PERÍODO 

Cálculo Diferencial e Integral III 

3º. PERÍODO 

Funções de mais de uma Variável: Limites, Continuidade, Derivadas Parciais, 

Diferenciabilidade e Derivada Total. A Regra da Cadeia. Integrais Múltiplas. 

Física Geral e Experimental III 

3º. PERÍODO 

Campo Elétrico. Potencial elétrico. Capacitância e Dielétricos. Correntes elétricas. 

Resistência e circuitos DC. Campos Magnéticos estáticos. Instrumentos de medidas 

elétricas. Resistores. Capacitores. Tensão e correntes alternadas. 

Ciências do Ambiente 

3º. PERÍODO 

Noções de Ecologia. Noções sobre poluição, conservação e preservação de recursos 

naturais. Caracterização ambiental dos meios aquático, terrestre e atmosférico. Legislação 

e meio ambiente. 

Introdução à Arquitetura e Urbanismo 

3º. PERÍODO 

Análise da produção arquitetônica através das diferentes etapas da História. 

Condicionantes principais que interessam na produção arquitetônica: socioeconômicas, 

programáticas, físicas, técnicas e construtivas. Etapas e fases do projeto arquitetônico. 

Introdução ao estudo do urbanismo. Noções gerais sobre urbanismo. Planejamento 

urbano e regional. 

Computação Científica II 

3º. PERÍODO 

Estrutura de uma linguagem de programação para aplicações científicas e tecnológicas: 

definição de variável, comandos de entrada e saída, estruturas de controle, declaração de 



subprogramas. Utilização de bibliotecas. Aplicações utilizando técnicas de programação 

eficiente. 

Introdução à Economia 

3º. PERÍODO 

Evolução da ciência econômica. Diferentes escolas de pensamento. Conceituação: 

problemas econômicos e necessidades humanas. Trocas diretas e indiretas: fluxo circular 

da economia. Funções econômicas do governo e de empresas privadas. Estudos 

agregados: teoria clássica e Keynesiana. 

 

4º. PERÍODO 

Equações Diferenciais 

4º. PERÍODO 

Equações diferenciais ordinárias de 1ª e 2ª ordens. Equações lineares de ordem n. 

Sistemas de equações diferenciais. 

Física Geral e Experimental IV 

4º. PERÍODO 

Indução eletromagnética. Oscilações eletromagnéticas. Conservação da energia. 

Semicondutores e ótica. Experimentos. Movimento oscilatório. Movimento ondulatório. 

Ondas acústicas. Superposição e ondas estacionárias. Ondas eletromagnéticas. Luz e 

óptica. Interferência de ondas luminosas. Difração e polarização. Noções de Física 

Quântica. Equação de Schroedinger. Princípio da incerteza. 

Probabilidade e Estatística 

4º. PERÍODO 

Teoria das probabilidades. Distribuições de probabilidades discretas e contínuas. 

Estimação. Correlação e regressão linear simples. Testes de Hipóteses. 

Química Tecnológica 

4º. PERÍODO 

Estrutura atômica e molecular. Elementos químicos e as propriedades periódicas. 

Ligações químicas. Reações e funções químicas. Cálculos estequiométricos. Química 

nuclear. 

Métodos Numéricos 

4º. PERÍODO 

Sistemas numéricos e erros. Raízes de funções a uma variável. Interpolação e 

aproximação. Integração numérica. Diferenciação numérica. Resoluções de sistemas 

lineares: métodos diretos e interativos. 

 

5º. PERÍODO 

Resistência dos Materiais I 

5º. PERÍODO 

Noções sobre esforços e tensões. Esforços internos e diagramas. Estudo de Tensões e 

Deformações. Esforço solicitante como resultante das tensões. Dimensionamento de 

juntas. Barras submetidas à força normal. Flexão. Cisalhamento e flexão pura. Flexão 

oblíqua. Torção. Critérios de resistência. 

Fenômeno dos Transportes 

5º. PERÍODO 



Conceitos fundamentais e Unidades. Propriedades dos fluidos. Transferência de calor; 

primeira e segunda lei da termodinâmica. Estática dos Fluidos. Equação da continuidade. 

Experiência de Reynolds. Equação da energia aplicada a escoamento incompressível. 

Equação de Bernoulli. 

Geologia Geral 

5º. PERÍODO 

As ciências da Terra na Engenharia Civil. Geotecnia. Mineralogia. Rochas. Formação dos 

solos. Águas subterrâneas. Movimentação de materiais. Deslizamento e escorregamento 

de solos e rochas. As rochas como materiais de construção. Geologia e mineralogia. 

Geologia e o meio ambiente. A geotecnia e o meio ambiente. A geotecnia em projetos 

especiais de Engenharia. 

Ciência dos Materiais 

5º. PERÍODO 

Evolução histórica da utilização dos materiais pelo homem. Princípios das ciências de 

materiais. Propriedades dos materiais: deformação e ruptura. Fases metálicas e suas 

propriedades: ligas ferrosas e não ferrosas. Tratamentos térmicos. Polímeros, cerâmicos 

e materiais compostos. Características dos materiais em condições de uso. 

Mecânica Aplicada 

5º. PERÍODO 

Estática dos pontos materiais. Corpos rígidos: sistemas equivalentes de forças. Forças 

distribuídas: centróides e baricentros. Análise de estruturas. Forças em vigas e cabos. 

Forças distribuídas. Momentos de inércia. Métodos dos trabalhos virtuais. 

 

6º. PERÍODO 

Resistência dos Materiais II 

6º. PERÍODO 

Barras submetidas a carregamento transversal. Análise das tensões e deformações. 

Dimensionamento de vigas. Cálculo de deformação de vigas por integração. Cálculo de 

deformação de vigas pelo diagrama dos momentos fletores. Flambagem. 

Hidráulica 

6º. PERÍODO 

Revisão dos princípios fundamentais de hidrostática. Condutos sob pressão. Cálculo dos 

condutos sob pressão. Movimento uniforme de canais. Orifícios, bocais e vertedouros. 

Escoamento sob carga variável. Movimento variado de canais. Bombas centrífugas. 

Estações elevatórias. 

Teoria das Estruturas I 

6º. PERÍODO 

Morfologia das estruturas. Conceitos fundamentais de estática. Grau de hiperestaticidade. 

Diagrama de estado. Estudos de treliças isostáticas. Linha de influências. Cálculo de 

deslocamento em estruturas isostáticas. 

Materiais de Construção 

6º. PERÍODO 

Importância e história dos materiais de construção. Pedras naturais. Agregados. 

Aglomerantes. Argamassas. Materiais cerâmicos. Cimento amianto. Tintas e vernizes. 

Plásticos e borrachas. Vidros.Concretos. Madeiras. Materiais betuminosos. Metais em 

geral. Aços. 



Topografia 

6º. PERÍODO 

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

topográfico local, efeito de curvatura da terra, escalas). Planimetria (medições de 

distâncias e ângulos, taqueometria, topometria). Altimetria. Métodos de representação do 

relevo. Locação de obras de engenharia. Introdução (normas NBR 13.133 e NBR 14.144). 

Terraplenagem. Teoria dos erros. Geodésia. Astronomia de Posição. Cartografia 

(Sistemas de Projeções, Sistema Universal de Mercator - UTM). Geodésia por satélite 

(Sistema de Posicionamento Global - GPS). Geoprocessamento. Fotogrametria. 

 

7º. PERÍODO 

Mecânica dos Solos I 

7º. PERÍODO 

Índices físicos. Plasticidade e consistência. Compacidade. Classificação. Compactação 

dos solos. Índice de suporte Califórnia. Permeabilidade. Pressão dos solos. 

Compressibilidade. Adensamento. Ensaios de laboratórios. 

Hidrologia Aplicada 

7º. PERÍODO 

Conceitos básicos. Importância e aplicação da hidrologia. O ciclo hidrológico. 

Caracterização física das bacias hidrográficas. Precipitação. Infiltração. Evaporação e 

evapotranspiração. Hidrograma unitário. Métodos de estimação de vazão para pequenas 

bacias. Regularização de vazões. Propagação de enchentes em canais. Métodos 

estatísticos para previsão e controle de enchentes. 

Teoria das Estruturas II 

7º. PERÍODO 

Cálculo de estruturas hiperestáticas pelos métodos. Métodos das forças. Processo das 

equações dos três momentos. Método dos deslocamentos (ou deformações) e processo de 

Cross. 

Estruturas de Concreto 

7º. PERÍODO 

Estudos dos materiais: concreto, aço e concreto armado. Fundamentos do 

dimensionamento. Ações de segurança nas estruturas. Durabilidade. Flexão simples. 

Cisalhamento. Torção. Flexão composta: flexão com compressão reta e oblíqua e flexão 

com tração. Pilares curtos e esbeltos. Noções de instabilidade. Lajes: maciças nervuradas 

e cogumelo. Punção. 

Construção Civil 

7º. PERÍODO 

Procedimentos legais para o início da obra. Interdependência entre projeto e obra. 

Instalação de canteiro de obras. Terraplenagem. Fundações. Execução das alvenarias. 

Locação da obra. Execução da estrutura. Execução dos Contrapisos. Execução dos 

serviços de impermeabilização e isotermia. Execução dos revestimentos de pisos, paredes 

e tetos. Montagem das esquadrias. Execução das coberturas. Execução de serviços 

relativos aos projetos: elétrico, telefônico, hidrossanitário, incêndio, gás liquefeito de 

petróleo (GLP) e complementares. Execução dos serviços de pintura. Reconhecimento 

das patologias e execução dos serviços de recuperação das construções. Procedimentos 

para entrega da obra. 

 



8º. PERÍODO 

Mecânica dos Solos II 

8º. PERÍODO 

Percolação de água. Resistência ao cisalhamento dos solos. Empuxos de terra. Estruturas 

de contenção. Estabilidade de taludes. Ensaios de laboratório. 

Saneamento Básico 

8º. PERÍODO 

Sistemas de abastecimento de água. Elaboração de projetos. Estimativa de população. 

Previsão de consumo. Captação de águas superficiais. Adução de água. Reservatórios de 

distribuição. Redes de distribuição. Captação de águas subterrâneas. Tratamento de águas 

de abastecimento. Sistemas de esgotos sanitários. Rede de esgoto pluvial. Resíduos 

sólidos. 

Estruturas de Madeira 

8º. PERÍODO 

Estrutura de madeira. Propriedades físicas e mecânicas das madeiras. Dimensionamento 

de peças submetidas a esforços de tração, compressão, cisalhamento e flexão. Vigas e 

pilares. Ligações em estruturas de madeiras. 

Filosofia da Ciência 

8º. PERÍODO 

Tópicos do pensamento ocidental: Teoria do Conhecimento, Ideologia e Cultura: História 

e cultura Afro-brasileira e Indígena; Ética. 

Instalações Prediais : hidráulico-sanitário 

8º. PERÍODO 

Instalações prediais de água fria, água quente, esgoto sanitário e águas pluviais. 

Instalações prediais contra incêndio. Instalações prediais de G.L.P. (gás liquefeito de 

petróleo). Instalações prediais de proteção contra descargas atmosféricas. Iluminação de 

emergência. 

Eletiva I 

8º. PERÍODO 

Conteúdo de acordo com a disciplina selecionada. 

 

9º. PERÍODO 

Fundações 

9º. PERÍODO 

Generalidade sobre fundações. Sondagens para fins de fundações de estruturas. Critérios 

para seleção e escolha do tipo de fundação. Fundações profundas. Capacidade de suporte 

e previsão de recalques. Provas de carga em fundações. 

Estradas e Transportes 

9º. PERÍODO 

Meios de transporte. Influência socioeconômica dos transportes. Técnicas e serviços de 

transportes. Apresentação dos modais e multimodais de transportes. Intermodalidade de 

transportes. Noções de planejamento dos transportes. Projeto geométrico de estradas 

(rodovia e/ou ferrovia). Traçado horizontal, traçado vertical, seções transversais, cálculo 

de volumes e distância média de transporte. Ferramentas computacionais para projetos 

geométricos. 

Estruturas Metálicas 



9º. PERÍODO 

Propriedades dos materiais. Ações e segurança em estruturas metálicas. Peças 

tracionadas. Peças comprimidas. Flexão. Peças submetidas à flexo-compressão. 

Ligações. Ação do vento. 

Instalações Prediais: Elétrica e Telefonia 

9º. PERÍODO 

Desenvolvimento dos projetos complementares: projeto elétrico para o projeto 

arquitetônico. 

Estágio Supervisionado I 

9º. PERÍODO 

O Estágio consiste em um trabalho que o aluno de Engenharia Civil deve executar numa 

empresa, atuando em atividades relacionadas à engenharia civil. 

Eletiva II 

9º. PERÍODO 

Conteúdo de acordo com a disciplina selecionada. 

 

10º PERÍODO 

Pontes 

10º PERÍODO 

Introdução, elementos e ações a considerar, projeto completo de uma ponte com 

superestrutura composta por duas vigas principais transversais, cortinas e lajes, meso-

estrutura formada por pilares e aparelhos de apoio. Infraestrutura em fundação direta. 

Considerações sobre superestrutura em laje, celulares e em grelha. 

Custos e Planejamento de Obras 

10º PERÍODO 

Gerência de projetos: conceitos básicos. Gerenciamento dos custos: orçamentação. 

Gerenciamento do tempo: PERT/CPM. Gerenciamento de recursos: alocação e 

nivelamento. Gerenciamento da relação tempo-custo: PERT/CPM – CUSTO. Controle e 

Análise de desempenho: sistema de controle, cronogramas, curvas de desenvolvimento. 

Gerenciamento 

informatizado de projetos e obras. 

Fundamentos de Engenharia de Segurança 

10º PERÍODO 

Conceitos de segurança na engenharia. Controle do ambiente. Proteção coletiva e 

individual. Segurança no projeto. Acidentes. Seleção, treinamento e motivação pessoal. 

Normatização e legislação específica. Organização de segurança do trabalho na empresa. 

Segurança em atividades extraempresa. 

TCC em Engenharia Civil 

. 

10º PERÍODO 

Consiste em um trabalho de pesquisa que o aluno de Engenharia Civil deverá realizar, 

sob orientação de um professor do Curso. O trabalho pode ser um experimento, uma 

pesquisa bibliográfica ou desenvolvimento de projetos. 

Estágio Supervisionado II 

10º PERÍODO 



O Estágio consiste em um trabalho que o aluno de Engenharia Civil deve executar numa 

empresa, atuando em atividades relacionadas à engenharia civil. 

Eletiva III 

10º PERÍODO 

Conteúdo de acordo com a disciplina selecionada. 

Eletiva IV 

10º PERÍODO 

Conteúdo de acordo com a disciplina selecionada 

ELETIVAS I 

Administração e Empreendedorismo 

Definição de Administração. Funções do Administrador. Teorias da Administração. 

Funções empresariais. Gestão de estoques. Empreendedorismo. 

Patologia das construções 

Manifestações patológicas. Durabilidade e vida útil. Revestimentos e pinturas. 

Impermeabilização. Patologias associadas ao concreto. Gretas, fissuras e trincas em 

edificações. Patologias das fundações. Tratamentos dos danos causados às estruturas. 

Conforto Ambiental 

O que é conforto ambiental. A relação do ser humano com o ambiente construído. Os 

parâmetros envolvidos nas avaliações de conforto ambiental. Fundamentos de conforto 

térmico. Fundamentos de conforto acústico. Fundamentos de conforto lumínico. 

Qualidade do ar no interior das edificações. Uso de novas tecnologias e materiais 

alternativos nas edificações de forma a criar ambientes ecologicamente equilibrados e que 

paralelamente utilizem formas alternativas de energia. 

ELETIVAS II e III 

Engenharia Econômica 

ELETIVAS II e III 

Introdução à engenharia econômica. Métodos de análise de investimentos. Análise de 

equilíbrio e de sensibilidade. Análise de viabilidade. Incerteza e riscos em projetos. 

Depreciação. Substituição de equipamentos. Leasing 

Projeto integrado 

ELETIVAS II e III 

Tipos de projetos. Ciclo de vida de um projeto. Controle e retroalimentação. Estudo de 

viabilidade, projeto básico e projeto executivo. Relação entre fases de um projeto de 

engenharia e licenciamento ambiental. 

Projeto de TCC em Engenharia Civil 

ELETIVAS II e III 

Consiste em elaborar um projeto do trabalho de pesquisa que o aluno de Engenharia Civil 

deverá realizar, sob orientação de um professor do Curso. O trabalho pode ser um 

experimento, uma pesquisa bibliográfica ou desenvolvimento de projetos. Normas da 

instituição para elaboração de trabalhos acadêmicos. Técnicas de leitura e escrita. 

ELETIVAS IV 

Libras 

ELETIVAS IV 

A disciplina de LIBRAS visa proporcionar conhecimentos iniciais sobre a Língua 

Brasileira de Sinais (LIBRAS) e elementos teóricos correspondentes ao cotidiano do 



surdo como: cultura surda, identidades surdas, educação de surdos, entre outros 

contextos. 

Sociologia 

ELETIVAS IV 

A Sociologia como ciência. Cultura e representações sociais: fundamentos, organização 

e estrutura. História e cultura Afro-brasileira e Indígena. Sociedade. Temas da Sociologia 

contemporânea. 

 


