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I- INFORMAÇÕES GERAIS DA MANTENEDORA, DA INSTITUIÇÃO E DO CURSO 

1. DADOS GERAIS DA MANTENEDORA, DA INSTITUIÇÃO E DO CURSO 
DADOS DA MANTENEDORA 

Mantenedora União Brasiliense de Educação Católica - UBEC 

CNPJ: Nº 00.331.801/0001 -30 

Endereço: SMPW, Quadra 5, conjunto 13, Lote 8   -  Núcleo Bandeirante 

Cidade: Brasília   -   DF CEP 71735-513 

Fone: (61)33839000 e-mail: ubec@ubec.edu.br 

 

DADOS DA INSTITUIÇÃO 

Mantida: Centro Universitário do Leste de Minas Gerais 

CNPJ: 00.331.801/0006-44 

Endereço Avenida Tancredo Neves   Nº 3500 - Bairro Universitário 

Cidade: Coronel Fabriciano MG CEP: 35170-056 Fone: (31) 3846 5500 

E-mail: reitoria@unileste.edu.br Site: www.unileste.edu.br 

 

INFORMAÇÕES GERAIS DO CURSO 

Denominação do Curso: Curso de Graduação em Engenharia Civil 

Modalidade: Bacharel – Presencial 

Endereço de Oferta: Avenida Tancredo Neves Nº 3500 – B. Universitário, Cel. Fabriciano 

Regime de matrícula: Seriado  

Duração do Curso 10 semestres/ 05 anos 

Tempo de integralização Mínimo: 05 anos                                                 Máximo: 09 anos 

Turno de Funcionamento: Integral Matutino Vespertino Noturno Total 

Vagas anuais:  80  220 300 

Carga Horária Total (h) 
Disc. AI ES TCC AC Total 

2402 398 320 80 400 3600 

Situação Legal do Curso 

Autorização: Portaria CONSUM Nº1413/12/2008 

Reconhecimento Renovação de Reconhecimento 

Portaria MEC 664 Portaria MEC Nº 914  

Data da Publicação DOU de 13/12/2013 DOU de 27/12/2018 

Conceito MEC (CC) 03 

Conceito Preliminar de Curso 

(CPC) 
Ano:  2017 Conceito:  3 

Disc.: Carga horária destinada às Disciplinas 
ES: Carga horária destinada ao Estágio Supervisionado 
AC: Carga horária destinada às Atividades Complementares 
AI: Carga horária destinada às Atividades Integradoras 
TCC: Carga horária destinada ao TCC 
OBS: 10% da carga horária do curso são ED (Ensino à distância). 

http://www.unileste.edu.br/
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II- CONTEXTUALIZAÇÃO DA IES 

1. MANTENEDORA  

A União Brasiliense de Educação Católica– UBEC, mantenedora do Centro Universitário 

do Leste de Minas Gerais é uma associação civil, confessional, de direito privado, sem 

fins econômicos, de caráter educacional, assistencial, cultural e filantrópico.  Tem como 

atividade preponderante a Educação. Fundada em 8 de agosto de 1972, na cidade de 

Brasília, Distrito Federal, com sede e foro no município de Brasília, Distrito Federal, Brasil, 

SMPW, Quadra 5, conjunto 13, Lote 8, CEP 71735-513, CNPJ: 00.331.801/0001-30. 

Registrada no Cartório do 1º Ofício do Registro Civil de Pessoas Naturais e Jurídicas – 

1.132, no Livro A-6, em 12 de agosto de 1972. 

2. INSTITUIÇÃO MANTIDA 

O Centro Universitário do Leste de Minas Gerais - Unileste é uma instituição privada, sem 

fins lucrativos, mantida pela União Brasiliense de Educação Católica (UBEC).  Foi fundado 

em 1969 pela congregação religiosa Missionários do Trabalho, chamada inicialmente de 

Universidade do Trabalho (UT). Tem como atividade principal a oferta da educação 

superior. Foi registrado na Receita Federal sob nº 399-9. 

Está sediado na Av. Presidente Tancredo Neves, 3500, na cidade de Coronel Fabriciano 

e conta com unidades fora da sede, na cidade de Ipatinga e Timóteo, todas no estado de 

Minas Gerais. Foi credenciado pela Portaria S/N, de 5 de junho de 2000, publicada no 

Diário Oficial da União, em 6 de junho de 2000. 

Em janeiro de 2005, o MEC recredenciou o Unileste para 5 (cinco) anos de funcionamento, 

atribuindo-lhe, na ocasião, conceito Muito Bom nos três aspectos: Projeto Pedagógico, 

Infraestrutura e Corpo Docente.  

Em 2013, foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) nº154, de 12/08/2013, pela 

Portaria de n. 731, o recredenciamento do Unileste, por mais 04 anos, o que consolida 

sua missão de promover a formação contínua de cidadãos por meio da educação superior.  
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2.1.  Breve Histórico da IES 

O Centro Universitário do Leste de Minas Gerais (Unileste), teve sua origem no ano de 

1964, quando o padre holandês José Maria De Man, membro da congregação religiosa 

Missionários do Trabalho, iniciou um trabalho educacional de promoção humana, 

sustentado por princípios e valores cristãos. Para isso, cunhou um projeto pedagógico que 

visava à formação de pessoas capazes de participar efetivamente do projeto de 

desenvolvimento de uma região industrial ora nascente – o Vale do Aço.  

O projeto teve como objetivos favorecer a formação de lideranças locais que pudessem 

influenciar o processo desenvolvimentista da região, e qualificar os trabalhadores. 

Buscava ainda, colaborar para o crescimento regional, utilizando programas e recursos 

financeiros provenientes de organismos internacionais. 

Inicialmente, o padre De Man fundou o Colégio Técnico de Coronel Fabriciano, hoje, 

Colégio Padre De Man. Posteriormente, fundou a Universidade do Trabalho (UT), um 

complexo educacional que, mais tarde, foi transformado no Unileste. 

No início dos anos 2000, o Unileste foi credenciado como Centro Universitário pela 

Portaria S/N, de 5 de junho de 2000, publicada no Diário Oficial da União, em 6 de junho 

de 2000. A partir de então, estruturou e expandiu sua oferta de cursos de graduação, nas 

áreas de Ciências Exatas, da Saúde, Sociais Aplicadas e da Educação, orientando-se 

pela demanda regional. Passou ainda a investir na oferta de cursos de pós-graduação lato 

sensu nas quatro áreas, atendendo à crescente demanda por qualificação profissional de 

seus egressos e de profissionais da região. 

Em 2005, associou-se à União Brasiliense de Educação e Cultura (UBEC), que passou a 

manter, além do Unileste, o Colégio Padre De Man, a Escola Técnica de Formação 

Gerencial e o Centro Educacional Católico do Leste de Minas Gerais. A UBEC mantém 

também a Universidade Católica de Brasília, a Faculdade Católica do Tocantins, a 

Faculdade Imaculada Conceição do Recife e o Centro Educacional Católico de Brasília.  

A partir de 2007, o Unileste passou por significativa reestruturação, abrangendo as áreas 

acadêmica, administrativa e de gestão, o que possibilitou o início do processo de 

elaboração de seu Planejamento Estratégico que definiu, dentre outras, três áreas 
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prioritárias: sustentabilidade econômica e financeira; reestruturação acadêmica e 

comunicação e marketing.  

Ocorreu reforma curricular, além de ações administrativas e de gestão que trouxeram 

significativos benefícios à instituição. Destacam-se as mudanças nos órgãos da estrutura 

organizacional, a consolidação da imagem institucional, a criação de novos cursos, entre 

eles os cursos de graduação de Tecnologia Superior. Foram realizadas diversas melhorias 

na infraestrutura, entre as quais a climatização das salas de aula, laboratórios e 

bibliotecas, instalação de equipamentos multimídia nas salas de aula, iluminação e 

sinalização do estacionamento, ampliação do campus de Ipatinga e a construção de novas 

cantinas, novos laboratórios, dentre outras.  

O último recredenciamento do Unileste deu-se em 2013, por meio  da Portaria do MEC Nº 

731, de 9 de agosto de 2013, que o credenciou por quatro anos. A partir de 2014, o 

Unileste instituiu suas próprias Diretrizes Curriculares para os cursos de graduação. Essas 

diretrizes abrangem os diferentes aspectos de organização curricular, considerando uma 

concepção de currículo que respeite a complexidade dos processos formativos. A nova 

organização curricular, construída a partir dos parâmetros das Diretrizes Curriculares do 

Unileste, passou a vigorar no 1º semestre de 2016.  

Em 2016, o Unileste apresenta-se como o maior complexo de ensino superior do Leste de 

Minas. Uma instituição fortalecida e reconhecida na região por oferecer educação de 

qualidade, como um dos seus diferenciais. Oferta 26 cursos de graduação, diversos 

cursos de pós-graduação, iniciação científica, ação pastoral efetiva, projetos de extensão, 

dentre outras atividades curriculares, com vistas a aprimorar sua atuação e seus 

compromissos com a sociedade. 

Em 2017, o Unileste reestruturou o NEI, Núcleo de Educação Inclusiva com o objetivo de 

identificar as necessidades individuais do estudante e do profissional, em cada curso e 

setor, viabilizando as condições de acessibilidade, atendimento prioritário imediato e 

diferenciado para a utilização, com segurança e autonomia total ou assistida, dos es- 

paços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, sistemas e meios de 

comunicação e informação. 
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No ano de 2017 foi apresentado na 24ª Reunião do Conselho Universitário, em 18/05/2017

, Processo nº 01/2017, que tratava do Plano de Desenvolvimento Institucional 2018-2022, 

tendo sido aprovado por todos os membros do Conselho presentes na respectiva reunião. 

2.2.  Missão da IES 

“Promover a formação contínua de cidadãos por meio da educação superior, pautada nos 

valores cristãos, éticos, solidários, na ação social, na diversidade cultural, na 

responsabilidade ambiental e na sustentabilidade institucional”.  

 

2.3.  Princípios e Valores Educacionais 

Na concepção do Unileste, a sociedade contemporânea - caracterizada por múltiplos 

desafios - vem exigindo atitudes e ações que evidenciem seu compromisso em face 

dessa realidade. Diante disso, considera-se que a sua atuação deve pautar-se nos 

seguintes princípios e valores:  
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2.4. Visão de Futuro da IES  

“Em 2021, ser o melhor centro universitário de Minas Gerais, segundo os indicadores de 

avaliação do MEC, reconhecido em Minas Gerais por sua atuação inovadora na 

organização curricular focada nos alunos e baseada em diferentes metodologias ativas, 

articulado à iniciação científica, à pós-graduação e à extensão, pela presença significativa 

na comunidade e contribuição no desenvolvimento regional. ”  

O futuro almejado pelo Unileste será balizado pelos seguintes direcionadores estratégicos:  

Excelência   -   Pastoralidade -  Metodologias Ativas -   

Pertinência -Empreendedorismo e Inovação 

A Excelência no Unileste é entendida como uma busca permanente por ser melhor no que 

se é e no que se faz. É nunca se acomodar e buscar permanentemente aprimorar os 

processos educativos, os atendimentos, as relações interpessoais, a gestão, a 

infraestrutura, os fluxos e processos acadêmicos e administrativos. A busca pela 

excelência significa, também, fortalecimento dos processos de avaliação e de 

planejamento institucionais. 

A Pastoralidade tem seu fundamento no cuidado e no serviço das pessoas, como 

espiritualidade que inspira, permeia e norteia todas as opções, as ações e as decisões 

institucionais. É uma dimensão que abarca a totalidade da instituição, o complexo de suas 

atividades e o conjunto das pessoas que a compõem. A pastoralidade fundamenta as 

práticas, potencializa nossa missão educativa que visa ao crescimento integral da pessoa 

humana tendo como base os valores Cristãos. 

Por Metodologias Ativas entende-se um conjunto de ações planejadas que visam a 

inserção do estudante como principal sujeito de seu processo de aprendizagem, de forma 

comprometida com o aprendizado. Trata- se de pensar na trajetória formativas dos 

estudantes a partir de suas ações. É trabalhar por uma organização acadêmico-curricular 

voltada para a aprendizagem do estudante, a partir do seu fazer de forma significativa. 

São metodologias didáticas em que o professor exerce papel primordial de planejador e 

de facilitador da aprendizagem do estudante. Visa criar meios para o estudante 
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desenvolver o empreendedorismo, a capacidade de inovar, de se relacionar com o outro 

por meio do seu protagonismo no processo de ensino-aprendizagem. 

A Pertinência social diz respeito à adequação ou ao sentido de algo num determinado 

contexto. Assim, refere-se ao significado para a sociedade do entorno da atuação 

socioeducativa do Unileste. Dela deriva a responsabilidade social como um compromisso 

institucional de participação na promoção do desenvolvimento econômico e social da 

comunidade onde se insere, que se materializa nas políticas e ações de ensino, iniciação 

científica, extensão, nas atividades culturais, de serviço comunitário, de envolvimento na 

construção das políticas públicas e na participação nos organismos da sociedade 

organizada. 

Como Empreendedorismo e Inovação entende-se por uma postura institucional de 

empreender e de inovar. Empreender no sentido de identificar novas oportunidades e de 

agir para aproveitá-las. Não só de atender às demandas existentes, mas também de 

apresentar possibilidades não percebidas. O Unileste busca a inovação em caráter 

incremental. Significa não se contentar com a repetição de soluções estabelecidas, mas 

buscar por fazer diferente, por ser mais eficiente e atuar nas causas/raízes dos problemas 

com vistas a superá-los.    

2.5.  Contexto e Inserção Regional da IES  

A região onde o Unileste se encontra instalado iniciou sua formação econômica na década 

de 1940, estruturando-se em torno dos projetos siderúrgicos de duas grandes plantas 

produtivas: a Usiminas e a Acesita, hoje Aperam South América.  

Nas décadas seguintes, ocorreu expressivo crescimento econômico, possibilitando a 

formação do aglomerado urbano conhecido como Vale do Aço.  É área de alta taxa de 

conurbação e, não obstante o Unileste atende a estudantes de diversos municípios, 

podendo afirmar que a sua principal área de atuação é essa Região Metropolitana do Vale 

do Aço, que compreende os munícipios de Coronel Fabriciano (sede do Unileste), Ipatinga 

e Timóteo (onde a instituição mantém campus fora de sede) e Santana do Paraíso.  

Ao longo de seus 50 anos, o Unileste tem se destacado pela qualidade dos serviços 

educacionais prestados à população das localidades onde atua, caracterizando-se por ser 
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um espaço de dinamismo, renovação e produção de conhecimento científico. Sua 

identidade católica reforça uma grande contribuição para a região, tendo em vista sua 

atuação e participação na comunidade, seja em projetos sociais, de extensão ou através 

das parcerias firmadas com os órgãos públicos, as empresas e outras organizações. Além 

disso, o Unileste tem representatividade em 34 comissões, comitês e entidades da região.  

Na oferta de educação superior, o Unileste mantém sua integração com a sociedade, 

contribuindo de maneira expressiva para o desenvolvimento social, econômico e cultural 

da região, por meio da formação de profissionais. Ao longo de sua trajetória, a Instituição 

formou aproximadamente 18 mil estudantes, em nível de graduação, o que consolida o 

seu comprometimento com o desenvolvimento regional.  

O Unileste atua em uma região em que a atividade econômica predominante é a indústria 

voltada para a produção de bens intermediários. Cerca de 50% da riqueza gerada na 

região é proveniente desta atividade, constituindo-se em um polo caracterizado pela 

exploração das atividades de siderurgia, madeira e celulose, aço inox e produtos 

metalomecânicos. A atividade de serviços também tem considerável representatividade 

econômica. Já a agropecuária é pouco relevante.    

A região é caracterizada pela existência de grandes empresas, as mais destacadas são a 

Usiminas, a Aperam e a Cenibra. Além dessas, a RMVA conta com mais de 35.000 

empresas de prestação de serviços, industriais, do comércio e do agronegócio.  

Além das quatro localidades que compõem a Região Metropolitana do Vale do Aço, onde 

estão instalados a sede e os campi do Unileste, há 24 municípios vizinhos que se 

encontram em estágios diversos de conurbação com os quatro primeiros. Agrupados, 

esses 24 municípios formam o colar metropolitano. Os indicadores abaixo demonstram as 

potencialidades da região metropolitana do Vale do Aço e de seu colar metropolitano, que 

compõem significativa parcela da área de Influência do Unileste.  
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INDICADORES ECONÔMICOS DA REGIÃO DE ATUAÇÃO DO UNILESTE 

INDICADORES RMVA COLAR METROPOLITANO TOTAL 

População 2015 485.854 275.191 761.045 

População entre 15 e 19 anos 317.748 169.959 487.707 

Área em km2 806,6 7.745,5 8.552,1 

Densidade – hab/km2 602,35 35,53 89,0 

PIB 2015 (em R$ mil) 13.889.800 3.491.240 17.381.040 

PIB per capita (em R$) 28.588 12.687 22.838 

Fonte IBGE 

A Região Metropolitana do Vale do Aço é altamente urbanizada. Atualmente são 140.451 

domicílios dos quais apenas 1,35% são rurais. Conta com boa infraestrutura de 

fornecimento de energia elétrica, gás para utilização industrial, água tratada, esgoto e 

limpeza urbana.   

Para atendimento às demandas da região, existem cerca de 50 agências bancárias. É 

servida por várias agências dos correios e por serviços de internet discada e banda larga, 

oferecidos por diversos provedores de acesso gratuitos e pagos. Há serviços de telefonia 

fixa. O serviço de telefonia celular é prestado pelas quatro principais operadoras 

nacionais.   

A sede da TV Cultura Vale do Aço está localizada na região, que retransmite a 

programação da TV Cultura (São Paulo) e da Rede Minas, assim como a sede da InterTV 

dos Vales, afiliada da Rede Globo. Recebe sinais de televisão aberta de várias outras 

emissoras de televisão. A região conta com jornais e várias emissoras de rádio, inclusive 

afiliadas de grandes redes nacionais.   

O Vale do Aço possui espaços culturais públicos e privados que funcionam durante todo 

o ano, recebendo apresentações de música, teatro, dança e outras diversas 

manifestações artísticas. Centro Cultural Usiminas, Teatro Zélia Olguin, Fundação 

Aperam Acesita, Teatro João Paulo II (pertencente ao Unileste) e Museu Estação Memória 

são exemplos desses locais.   

O trabalho cultural do Unileste tem se pautado cada vez mais na veiculação e socialização 

das produções artístico-culturais regionais, tanto individuais, quanto institucionais, 
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contribuindo para um efeito plural e multiplicador da arte. O centro universitário consolida-

se na área artística e cultural inserindo no campo acadêmico trabalhos didáticos como 

aulas de artes cênicas, Teatro Universitário, Coral Unileste, além da parceria com grupos 

culturais da região. E para legitimar e expandir essa produção e criação artística, o 

Unileste possui espaços como a Galeria Espaço B (espaço de exposição artística), Museu 

Padre de Man e o Teatro João Paulo II, que fazem parte do circuito cultural da região.  

A Região Metropolitana do Vale do Aço possui cerca de 650 estabelecimentos de saúde, 

privados e públicos, entre hospitais, prontos-socorros, postos de saúde e serviços 

odontológicos. Conta com cerca de 900 leitos hospitalares. Além dos Hospitais Unimed 

Vale do Aço, São Camilo, e Vital Brazil, o Márcio Cunha é um dos melhores hospitais do 

Estado de Minas Gerais. É o primeiro no país a ser certificado com excelência nos critérios 

do Manual das Organizações Prestadoras de Serviços Hospitalares da Organização 

Nacional de Acreditação (ONA).   

No que se refere à educação, de acordo com o “Atlas do Desenvolvimento Humano no 

Brasil” a expectativa de anos de estudo aos 18 anos, em 2010, era de 9,96 em Timóteo, 

9,68 em Ipatinga, 9,29 em Coronel Fabriciano e 8,38 em Santana do Paraíso. No Brasil, 

esse indicador era de 9,54 e, em Minas Gerais, 9,38.  Segundo Censo da Educação de 

2015, as matrículas têm os seguintes números na Região Metropolitana do Vale do Aço: 

Creche: 6.831; Pré-escola: 9.989; Ensino Fundamental 1.a a 4.a série: 31.607; Ensino 

Fundamental 5.a a 8.a série: 27.098; Ensino Médio: 18.114; Ensino Profissional Nível 

Técnico: 5.983.    

De acordo com o Censo da educação superior de 2014, os quatro municípios da RMVA 

contavam com 9 (nove) instituições de ensino superior ofertando cursos na modalidade 

presencial. Dessas, 6 (seis) ofertam cursos em Ipatinga, 2 (duas) em Timóteo, 1 (uma) em 

Santana do Paraíso e 1 (uma) em Coronel Fabriciano. O censo apresentava um total de 

77 cursos, envolvendo 46 opções diferentes de graduação. O total de vagas ofertadas nos 

4 municípios da RMVA era de 12.269. Destas, 11.093 em bacharelados, 812 em 

licenciaturas e 364 em tecnólogos. Nesse cenário, o Unileste contribuía com 3.708 vagas 

para bacharelados, 190 para licenciaturas e 107 para tecnólogos. Tinha-se, em 2014, na 

RMVA 22.068 matrículas na Educação Superior, com 20.874 em cursos de bacharelado, 
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1.058 em licenciaturas e 136 tecnólogos. Do total de matrículas, o Unileste possuía 7.793, 

o que representava 35,6% do total. Em 2014, ocorreram 7.756 ingressos na graduação 

presencial nas IES que atuam na RMVA. Deste total, 2.416 foram ingressos no Unileste, 

correspondendo a 31,4% do total.    

O Unileste exerce papel fundamental na formação de profissionais para atuação no setor 

saúde da Região Metropolitana e Colar Metropolitano. Considerando a referência nacional 

de polo industrial do Vale do Aço, muitos jovens, graduados no Unileste, também são 

absorvidos pelo mercado de trabalho do setor siderúrgico. O Unileste tem o compromisso 

em viabilizar a continuidade dos estudos desses jovens, permitindo a ascensão 

profissional por meio de uma melhor qualificação acadêmica.  

Em sua infraestrutura, a região conta com Aeroporto da Usiminas (associado à 

Associação Internacional de Transportes Aéreos - IATA), um dos maiores do estado. Está 

instalado no município de Santana do Paraíso e atende a toda a Região Metropolitana 

que também possui estações ferroviárias, importantes para a economia regional, pois são 

alternativas para o escoamento da produção e recebimento de matéria-prima. Além disso, 

oferece transporte de passageiros para várias cidades da Mesorregião Metropolitana de 

Belo Horizonte, Leste mineiro e Espírito Santo. 

A RMVA é atendida pela BR 381 e possui fácil acesso a outras rodovias nacionais e 

estaduais. A frota de veículos da região é de 213.127 unidades.  Conta com estações 

rodoviárias que mantêm fluxo regular para as principais cidades de Minas Gerais e 

localidades fora do estado. O transporte coletivo intra e intermunicipal na RMVA atende a 

todos os bairros da região.   

A região conta com mais de 60 entidades da administração pública em níveis federal e 

estadual, como Ministério do Trabalho, Delegacias, Ministério da Saúde, Poder Judiciário, 

Secretarias de Estado e Agência de Desenvolvimento Metropolitano, dentre outras.  

O cenário econômico que hoje se descortina revela o grande impacto que a crise 

internacional que se instalou em 2008 teve sobre a região. À exceção da celulose, as 

indústrias siderúrgicas foram afetadas em decorrência da reversão de expectativas de 

crescimento mundial e do arrefecimento do consumo interno brasileiro. Com isso, houve 
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queda real do PIB e aumento do desemprego. Reflexo disso foi a queda da renda per 

capita da região que era bem superior à do Estado de Minas Gerais, e que hoje se situa 

apenas cerca de 10% acima.  

Apesar disso a região ainda ostenta bons indicadores de IDH-M, com um índice de 

desenvolvimento humano classificado como alto e acima dos indicadores do Brasil e de 

Minas Gerais. Há, no entanto, desigualdade de renda, não só entre seus habitantes, mas 

também entre as próprias localidades em que o Unileste atua, com grandes disparidades 

na geração de riqueza.  

No entanto, há perspectivas de retomada do crescimento em virtude de diversas ações 

que as grandes indústrias da região adotaram para contornar os efeitos da crise, seja na 

agregação de novas tecnologias, redução de custos e abertura de novos mercados, como 

também pela própria retomada da economia nacional que dá sinais de crescimento estável 

a partir de 2018.  

Mesmo assim, o Unileste tem expandido a sua área de abrangência, atraindo estudantes 

de municípios limítrofes além dos da região metropolitana e seu colar. Assim, a região 

geográfica em que o Unileste pretende atuar será o leste de Minas Gerais, compreendido 

pela área formada pelas cidades de João Monlevade, Teófilo Otoni e Manhuaçu, 

passando por Governador Valadares.  

A região compreende 95 municípios, com área de 41.948 km2 e uma população de 2,0 

milhões de habitantes, conforme mapa abaixo.  
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As áreas de conhecimento em que a Instituição atua, abrange as seguintes modalidades 

de cursos e programas, descritas abaixo:  

• Graduação, abertos a candidatos que concluíram o ensino médio ou equivalente e 

que tenham sido classificados em processo seletivo.  

• Cursos Superiores de Tecnologia, abertos a candidatos que atendam às exigências 

da legislação em vigor e normas estabelecidas pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão. 

• Pós-graduação, compreendendo programa lato sensu, aberto a candidatos 

diplomados em cursos de graduação e que atendam às exigências da legislação em 

vigor e normas estabelecidas pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.  

• Extensão, destinada a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos em 

cada projeto e/ou curso. Iniciação Científica, destinada a estudantes que atendam 

aos requisitos estabelecidos em cada edital.  

• Aperfeiçoamento, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos em 

cada projeto.  

O Unileste pode ainda promover cursos de curta duração, destinados a formar 

profissionais de nível técnico superior e habilitações intermediárias, assim como cursos 

sequenciais, em atendimento às necessidades e características do mercado de trabalho 

regional e nacional.  

Além dos cursos que correspondem a profissões regulamentadas por lei, o Unileste pode 

criar, organizar, modificar, suspender e extinguir cursos e programas, conforme critérios 

próprios e da mantenedora, observadas as disposições legais pertinentes.  
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III- CONTEXTUALIZAÇÃO DO CURSO  

1. JUSTIFICATIVA DE OFERTA DO CURSO 

A Região Metropolitana do Vale do Aço compreende 4 municípios e mais 22 no colar 

metropolitano, distribuídos numa área de cerca de 10.000 km2 que possuem, em conjunto 

615.000 habitantes e teve sua ocupação iniciada, ainda de forma incipiente, no século 

XVIII, na esteira do ciclo minerador. É no princípio do século XX que se dá o início efetivo 

da colonização e desenvolvimento da região, o qual se acentua com a construção da 

Ferrovia Vitória-Minas, inaugurada em 1922. 

A instalação das três grandes empresas: a Companhia de Aços Especiais de Itabira 

(ACESITA) em 1944, a Usina Siderúrgica de Minas Gerais (USIMINAS), na década de 60, 

e a Celulose Nipo Brasileira (CENIBRA) na década de 70, ocasionou um aumento 

significativo e sistemático da população regional e viabilizou o desenvolvimento de outros 

setores da economia local, em especial o setor terciário, premido pelo incremento da 

demanda por produtos e serviços, impulsionada pela melhoria da renda proporcionada 

pelo emprego industrial.  

Se é inegável a importância das grandes empresas aqui instaladas em razão do capital 

que movimentam, também não deixa de ser verdade os problemas que tais indústrias 

trouxeram à região, seja na área do meio-ambiente ou social. 

Este parque industrial elencado demanda continuamente a realização de obras civis, 

sejam de manutenção de unidades industriais, sejam de expansão da infraestrutura 

regional. Assim, tem-se uma inegável e constante demanda regional pelo Engenheiro 

Civil. Nas grandes empresas aqui listadas, têm-se departamentos exclusivos à gestão e 

controle de obras, o que referenda a demanda pelo profissional na região. 

O Brasil, apesar das adversidades econômicas apresentadas em alguns momentos, 

qualquer movimento positivo no produto interno bruto, acarreta forte expansão no setor 

da construção civil e nas obras de infraestrutura. E mais, é sabido que o país não tem 

formado mão de obra capaz de atender à demanda de um mercado aquecido, sobretudo 

na área da construção pesada. Ou seja, o mercado brasileiro anseia pela formação de 

novos engenheiros civis. 
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Tem-se ainda a destacar que todas as engenharias exibem grande relevância social e de 

mercado, contudo, na sua grande maioria, atendem a momentos e segmentos específicos 

da economia. Para a Engenharia Civil, observa-se uma situação peculiar e relevante, na 

qual independentemente da expansão de um setor ou outro, sempre que há 

desenvolvimento no país ou crescimento em qualquer setor da atividade humana, 

demanda-se investimento em infraestrutura e, por conseguinte, a atuação do Engenheiro 

Civil. 

Neste contexto, fica evidenciada a necessidade do Curso de Engenharia Civil do Unileste 

na região, para contribuir de forma efetiva na formação de engenheiros civis que possam 

colaborar com o desenvolvimento da região e do país, a partir da inserção destes 

profissionais nos diversos setores da construção civil. 

 

2. BREVE HISTÓRICO DO CURSO  

Atuando na área de engenharia a décadas, o Unileste sempre destacou-se pela vasta 

experiência no ensino superior e, sem dúvida, tornou-se um referencial regional. Essa 

experiência somada ao expressivo crescimento econômico do país verificado nos últimos 

anos, que alavancou a construção civil e todos os investimentos em infraestrutura, motivou 

a implantação do curso de Engenharia Civil. 

Dentro deste cenário, o Unileste constituiu, no segundo semestre de 2008, um grupo de 

docentes e gestores para elaborar o projeto pedagógico do curso de Engenharia Civil. O 

grupo criou um curso visando à formação de profissionais tecnicamente qualificados para 

atender à forte demanda pelo engenheiro civil decorrente do desempenho da construção 

civil à época, desempenho este verificado na região do Vale do Aço e em todo o país. 

O curso teve seu início no primeiro semestre de 2009 por meio de processo seletivo 

realizado em janeiro do mesmo ano, e sua primeira turma ingressando em fevereiro. 

A matriz curricular do curso foi criada visando atender às principais demandas de 

mercado, quais sejam: transporte, construção civil, estruturas metálicas e de concreto, 

sem perder de vista os preceitos das Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de 
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Graduação em Engenharia, e a resolução CNE/CES 02/2007, que diz respeito a carga 

horária dos cursos, regulamentando a hora-aula e as atividades complementares. 

No primeiro semestre de 2012, o curso foi reconhecido pela comissão avaliadora do MEC 

e, em dezembro de 2013, a Câmara Especializada de Engenharia Civil do Conselho 

Regional de Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais - CREA MG, à luz da Resolução Nº 

218/73 - CONFEA, aprovou o registro do curso no referido conselho. 

Em 2011 iniciaram-se as atividades de avaliação de currículo dos cursos de graduação, 

ponderando-se as demandas acadêmicas, administrativas, sociais e mercadológicas. 

A avaliação de currículo, entendida como uma ação estruturada e empreendida de forma 

colegiada, tem como intuito apontar potencialidades e fragilidades do projeto de formação 

em vigor, buscando abranger os diferentes aspectos de organização curricular, 

considerando uma concepção de currículo que respeite a complexidade dos processos 

formativos. 

Todo o trabalho realizado teve por referência o Plano de Desenvolvimento Institucional – 

PDI; o Projeto Pedagógico Institucional - PPI, com destaque para a identificação da missão 

institucional e dos princípios filosóficos; o Planejamento Estratégico - PE, para 

alinhamento com os objetivos, as metas e as ações estratégicas; as Diretrizes Curriculares 

Nacionais dos Cursos (DCNs); e o Relatório Semestral de Autoavaliação Institucional do 

1º semestre de 2010, com focos na Autoavaliação Docente e Discente, Avaliação do 

Desempenho Docente, Currículo de Curso, Iniciação Científica, Estágio Institucional e 

Egressos. Desse trabalho resultou o Projeto Pedagógico do Curso aprovado pelo 

CONSEPE/2015, com implantação a partir de fevereiro de 2016. 

Porém, como temos um processo educacional em constante evolução em consonância 

com as demandas que surgem, é necessário um estudo continuado, com todos os atores 

envolvidos. Sendo assim, a  presente reformulação iniciou-se em 2018, tendo em vista a 

dinamicidade do mercado de trabalho perante as formas de relação com o trabalho, as 

diferentes tecnologias de ensino e aprendizagem e o perfil profissional para os dia atuais. 

Vale destacar que atualmente, os alunos egressos do curso de Engenharia Civil vêm 

atuando de forma contumaz no desenvolvimento da região. Engenheiros egressos do 
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Unileste atuam em obras de grande relevância a nível regional e nacional. Como exemplo, 

pode-se citar o caso da obra de duplicação da rodovia BR 381, obra em andamento de 

grande impacto sócio econômico, não só para o Vale do Aço, como também para todo o 

país. Em outro exemplo, tem-se egresso atuando como engenheiro civil na obra de 

ampliação do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre/RS. 

 

3. GESTÃO DO CURSO 

3.1.  Coordenação do curso: atuação e regime 

A gestão acadêmica de curso no Unileste implica a articulação entre órgãos colegiados 

de administração superior e órgão colegiado da administração básica. São órgãos 

colegiados de administração superior o Conselho Universitário (Consun) e o Conselho de 

Ensino, Pesquisa e extensão (Consepe). O Conselho de Curso é o órgão colegiado da 

administração básica. 

Com vistas a uma gestão democrática, a composição dos órgãos colegiados abrange a 

comunidade acadêmica, com representantes do corpo administrativo, corpo docente, 

corpo discente e membros da comunidade local. As formas de composição e as 

competências desses órgãos estão expressas no Estatuto do Unileste. 

A coordenação do curso de Engenharia Civil tem caráter executivo e atua em consonância 

com o Conselho de Curso, com o Núcleo Docente Estruturante e com outros órgãos que 

constituem a estrutura organizacional do Unileste. Pode participar, também, como 

membro do Conselho Universitário e o do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

O regime de trabalho do Coordenador do Curso de Engenharia Civil é integral, com carga 

horária de 32 horas e dedicação completa, permitindo o atendimento às demandas 

referentes ao cotidiano acadêmico e ao cumprimento das atribuições estabelecidas no 

Regimento Geral do Unileste. A gestão do curso é realizada individualmente, como 

também de forma compartilhada, através do NDE e do Conselho de Curso, levando em 

consideração os docentes e discentes.  
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O Coordenador do Curso, Professor Fabricio Moura Dias possui graduação em 

Engenharia Civil com Mestrado e Doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais. O 

coordenador participa membro do Colégio de Instituição de Ensino CIE do Crea Minas 

gestão 2018/2020 representando as Instituições de Ensino Superior da Região do Vale do 

Aço. 

Como forma de articular a gestão do curso com a gestão institucional, a coordenação do 

curso participa periodicamente de reuniões de caráter executivo, consultivo e deliberativo 

com as seguintes instâncias: 

● Reitoria: reuniões com coordenadores e gerentes para apresentação do panorama 

institucional, bem como para discussão de estratégias de melhoria e aprimoramento 

das atividades desenvolvidas pela Instituição. Ainda, reuniões por Escola e/ou cursos 

visando discussões sobre demandas específicas. 

● Diretoria da Escola de XXXXXXXXXX: reuniões com os coordenadores da mesma 

escola, sob gestão do Diretor, para discutir projetos, atividades e procedimentos 

comuns aos cursos. 

● Núcleo Docente Estruturante: reuniões que possibilitam discussões, reflexões e 

tomada de decisões referentes à implantação e consolidação do Projeto Pedagógico 

do Curso. O funcionamento e atribuições do NDE estão regulamentados por portaria 

institucional. 

● Conselho de Curso – delibera, entre outras, decisões relativas às atividades de 

pesquisa, ensino e extensão, solicitações de estudantes e docentes, bem como auxilia 

no processo administrativo do curso. O Conselho do Curso reúne-se, ordinariamente, 

para tratar de assuntos relativos ao bom desenvolvimento do curso, à luz do Estatuto 

e do PPC. As formas de composição e funcionamento do conselho de curso estão 

descritas no Estatuto e no Regimento Geral do Unileste. 

A coordenação dispõe, institucionalmente, de uma infraestrutura técnico-administrativa, 

com setores de apoio, dentre os quais: 

● Central de Atendimento ao Aluno, à qual compete desempenhar todo o processo de 

atendimento ao aluno, desde à prestação de informações, à confecção de documentos 

e outros processos.  
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● Secretaria de Cursos, que mantém os dados dos estudantes e professores atualizados 

e estabelecem datas e prazos para as solicitações dos mesmos, a partir do calendário 

escolar. Atende às determinações da coordenação do curso, zelando pela eficiência e 

qualidade da demanda dos trabalhos realizados.  

● Núcleo de Apoio ao Desenvolvimento Educacional – NUADE, que contempla os 

setores: i) Coordenadoria Institucional de Estágio, para coordenar, supervisionar e 

controlar as práticas de estágio dos estudantes do curso, dentro dos moldes legais e 

institucionais; ii) Programa de Assessoria Pedagógica Institucional que assessora a 

coordenação no que tange a dimensões acadêmico-pedagógicas e à promoção do 

desenvolvimento profissional dos professores; iii) Programa de Orientação 

Psicopedagógica, que consiste em um espaço de acolhimento para o aluno que 

apresenta necessidades psicopedagógicas; iv) Núcleo de Educação Inclusiva, 

responsável por planejar, implementar, coordenar e executar ações e políticas de 

garantia dos direitos da pessoa com deficiência no Unileste e por meio de ações 

externas. iv) Comissão Permanente de Avaliação Institucional, que compete executar 

as diretrizes determinadas pela instituição com finalidade de executar avaliações 

institucionais e análises estatísticas gerando relatórios para toda a comunidade 

acadêmica. 

● Coordenadoria de iniciação Científica e Extensão que coordena os processos de 

divulgação, seleção e implementação dos projetos de iniciação científica e de extensão 

no Unileste. 

A coordenação do curso segue políticas institucionais como norteadoras de suas 

atividades de gestão acadêmica e administrativa. Nessa perspectiva, as políticas 

institucionais referentes ao ensino, à iniciação científica, à extensão, à gestão de pessoas 

e infraestrutura são implementadas no âmbito do curso, respeitando-se a autonomia da 

coordenação no atendimento às especificidades e demandas do curso  

3.2.  Núcleo Docente Estruturante: composição e atuação 

O Núcleo Docente Estruturante do Curso de Engenharia Civil está estruturado em 

conformidade com a Resolução CONAES Nº 01 de 17 de junho de 2010. O funcionamento 

e atribuições do NDE estão regulamentados na resolução e portaria institucional.   
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A construção e atualização do Projeto Pedagógico do Curso estão ancoradas nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais do MEC, no Projeto Pedagógico Institucional e nas 

demandas evidenciadas pelo mercado de trabalho.  Neste contexto, destaca-se a efetiva 

participação dos professores do Núcleo Docente Estruturante na elaboração, na 

implementação, no acompanhamento e na avaliação do Projeto Pedagógico do Curso. 

A atuação do Núcleo Docente Estruturante se articula com a ação dos demais professores 

no processo de planejamento desenvolvido em encontros de professores por período, por 

núcleos de disciplinas afins, e/ou por disciplina, e tem por funções cuidar da qualidade 

pedagógica do curso, por meio da discussão, construção e revisão da proposta formativa 

do curso e no acompanhamento, consolidação e atualização de seu PPC. O NDE do curso 

de Engenharia Civil prima por realizar estudos visando a atualização periódica, verificando 

o impacto do sistema de avaliação de aprendizagem na formação do estudante e 

analisando a adequação do perfil do egresso, considerando as DCN e as novas demandas 

do mundo do trabalho – demandas essas vivenciadas pelos próprios membros do núcleo 

em suas atividades profissionais e internalizadas como elementos a considerar na 

construção das unidades curriculares.  

O NDE tem como principais atribuições: 

● Cuidar da qualidade pedagógica do curso, por meio da discussão e revisão periódica 

da proposta formativa do curso e de seu PPC, do acompanhamento e da discussão de 

estratégias de atenção e orientação à aprendizagem dos estudantes; da análise dos 

instrumentos de avaliação interna e externa, do apoio aos processos de avaliação 

institucional, do acompanhamento, da sensibilização e da mobilização para o Enade, 

da análise das avaliações realizadas e, consequentemente, da elaboração do relatório 

e do plano de ação do curso, do acompanhamento e intervenção nos processos 

relacionados à evasão, ao baixo rendimento e a repetência,  de outros procedimentos 

que se reconheçam necessários para melhoria da qualidade do curso. 

● Contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso. 

● Zelar pela integração entre os componentes curriculares previstos no PPC do curso. 

● Zelar pelo cumprimento das diretrizes curriculares nacionais para os cursos de 

graduação. 
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● Indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de pesquisa; iniciação científica e 

extensão, oriundas das necessidades da graduação, de exigências do mercado de 

trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas à área de conhecimento do 

curso. 

Para consecução dessas atribuições, o NDE reúne-se, ordinariamente, de quinze em 

quinze dias, com reuniões de duração de duas horas. Em caráter excepcional, o NDE 

reúne-se para deliberações mais emergenciais. 

O Núcleo Docente Estruturante do Curso de Engenharia Civil é composto por 05 (cinco) 

membros, quatro docentes e o coordenador do Curso.  Os membros do NDE são 

professores mestres (4) e doutor (1), com dedicação parcial e integral, respectivamente. 

O NDE mantém parte de seus membros, desde o último ato regulatório e, finalmente, 

também, é sua missão indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de pesquisa, 

iniciação científica e extensão, oriundas das necessidades da graduação, de exigências 

do mercado de trabalho e alinhadas às políticas públicas relativas as áreas de 

conhecimento do curso 

3.3. Conselho de Curso: composição e funcionamento 

O Conselho de Curso é um órgão superior de natureza consultiva, deliberativa, normativa 

e disciplinar da administração básica para todos os assuntos acadêmicos relacionados ao 

curso. O Conselho de Curso de Engenharia Civil tem sua composição e suas atribuições 

previstas no Regimento Geral do Unileste. 

Configura-se como uma instância de apoio à gestão de importante função na articulação 

da coordenação com professores e estudantes por meio de seus representantes. O 

Conselho de Curso é integrado pelo coordenador do curso, seu presidente; por três 

professores eleitos por seus pares, um representante dos discentes, com mandato de dois 

anos, com direito a uma recondução. As reuniões acontecem, mensalmente, e, quando 

necessário, em caráter extraordinário. As deliberações são registradas, em forma de ata, 

em caderno próprio. 
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O Conselho de Curso delibera, entre outras, decisões relativas às atividades de pesquisa, 

ensino e extensão, solicitações de estudantes e docentes, bem como auxilia no processo 

administrativo do curso. São competências do conselho de curso: 

● Definir as diretrizes e políticas gerais do curso, tendo como base o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) e a legislação vigente. 

● Aprovar, em primeira instância, o Projeto Pedagógico do Curso (PPC). 

● Zelar pelo patrimônio moral e cultural e pelos recursos materiais colocados à sua 

disposição. 

● Deliberar sobre concessão de regime excepcional a estudantes, conforme regimento. 

● Emitir parecer e/ou deliberar acerca de solicitações do corpo discente. 

● Opinar sobre processo de contratação de docentes, participando de bancas de 

avaliação. 

● Zelar pela qualidade do ensino, pesquisa e extensão. 

● Emitir parecer sobre projetos de pesquisa e extensão vinculados ao curso. 

● Opinar sobre projetos de cursos de pós-graduação relacionados ao curso. 

● Funcionar como órgão colegiado de apoio a cursos de pós-graduação na sua 

respectiva área. 

● Regulamentar o processo de avaliação do estágio, das atividades complementares e 

dos trabalhos de conclusão de curso conforme PPC. 

As formas de composição e funcionamento do conselho de curso estão descritas no 

Estatuto e no Regimento Geral do Unileste. 

 

4. PROCESSOS DE AVALIAÇÃO INTERNA E EXTERNA DO CURSO 

4.1.  Autoavaliação do Curso 

A Comissão Permanente de Avaliação Institucional - COPAVI, desta Instituição, foi 

instaurada em 1998, por meio da Portaria DES/001-A/98 e implementada segundo os 

objetivos institucionais articulados aos pressupostos do Programa de Avaliação 

Institucional das Universidades Brasileiras-PAIUB, criado em 1993 e reformulado em 

2000. A partir da elaboração do Projeto ICMG 2000, e da adesão ao PAIUB, a Avaliação 
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Institucional foi pensada sob bases teórico-metodológicas, convergentes à avaliação 

formativa/ emancipatória, com caráter pedagógico. 

A partir de 2004, atentos às inovações instauradas pelas políticas públicas educacionais, 

especificamente, para a Educação Superior, o Unileste assume a dinâmica do Sistema de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES) – mediante a publicação da Resolução do 

Conselho Universitário do Unileste – CONSUN Nº 001 –  de 14 de junho de 2004, que em 

seu  Art. 1º  cria a Comissão Própria de Avaliação (CPA). 

Por corroborar com os pressupostos teórico-metodológicos contidos nas Diretrizes para a 

Avaliação das Instituições de Educação Superior, o Unileste define como principais 

objetivos: 

● Avaliar a instituição como uma totalidade integrada que permite a autoanálise 

valorativa da coerência entre a missão e as políticas institucionais efetivamente 

realizadas, visando à melhoria da qualidade acadêmica e o desenvolvimento 

institucional. 

● Privilegiar o conceito da autoavaliação e sua prática educativa para gerar, nos 

membros da comunidade acadêmica, autoconsciência de suas qualidades, problemas 

e desafios para o presente e o futuro, estabelecendo mecanismos institucionalizados 

e participativos para sua realização. 

● Dar respostas públicas à sociedade, mediada pelo Estado, do cumprimento das 

responsabilidades sociais do Unileste no que se refere à formação acadêmico-

científica, profissional, ética e política dos cidadãos, à produção de conhecimento e 

promoção do avanço da ciência e da cultura. 

● Diagnosticar como se efetivam e se inter-relacionam as estratégias institucionais em 

suas dimensões ensino, pesquisa, extensão, gestão e pós-graduação. 

● Aprimorar a sensibilidade pessoal e profissional de cada partícipe no exercício da 

avaliação. 

● Explicitar o propósito da avaliação, cuidando para que todo o processo seja permeado 

pela transparência, flexibilidade e ética. 
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● Envolver todos os segmentos no processo avaliativo, tendo-os como parceiros na 

formação e nos trabalhos implementados com vistas a uma capacitação didático-

pedagógica ininterrupta. 

● Aperfeiçoar a visão crítica quanto aos aspectos teóricos, metodológicos e práticos que 

envolvem o clima e a cultura organizacionais instituídos. 

● Repensar a missão, metas e políticas de desempenho da Instituição a partir do 

feedback do processo avaliativo. 

● Criar procedimentos avaliativos apropriados ao contexto específico da Instituição tendo 

em vista um paradigma de efetividade de resultados e prestação de contas à 

sociedade. 

● Oferecer subsídios para implantar novas políticas que estejam em consonância com o 

momento histórico respondendo às demandas sociais. 

● Dinamizar o processo contínuo e criativo de autocrítica da Instituição com vistas a 

garantir um alto padrão de qualidade, enquanto instituição prestadora de serviços. 

Equipe de Coordenação: A CPA 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) é orientada por regimento interno tendo suas 

atribuições descritas no Art.11, da lei 10.861/2004, com destaque para o seguinte: 

“condução dos processos de avaliação internos da instituição, de sistematização e de 

prestação das informações solicitadas pelo INEP”. O regimento interno também está em 

consonância com as diretrizes contidas nos incisos I e II da lei, que estabelecem, tanto a 

constituição como a atuação autônoma da CPA.   

Por acreditar na participação, a CPA cria espaços de diálogo que percorrem todas as 

etapas do processo avaliativo, desde as etapas de preparação e de desenvolvimento, até 

a análise e interpretação dos dados visando consolidar as funções formativa e formadora 

da avaliação. O diálogo travado nos fóruns de debates com a comunidade acadêmica, 

concentrado na primeira etapa, se efetiva de forma expansiva nos encontros mensais com 

as Comissões Setoriais de Avaliação – CSA’s. Esse processo culmina na elaboração de 

relatórios parciais e em fóruns de discussão e apresentação de resultados à comunidade 

acadêmica.  
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Desta forma, a CPA se torna ampliada ao expandir o diálogo, o debate e a negociação 

com os apoiadores da avaliação.  Esta ampliação se materializa no trabalho desenvolvido 

pelas comissões de avaliação e pelos setores administrativos. 

Etapas da avaliação interna 

Para desenvolver a avaliação interna, o Unileste elabora, a cada ciclo avaliativo, o projeto 

de Autoavaliação Institucional, na perspectiva do Sinaes. Os processos de autoavaliação 

do curso são conduzidos pela Comissão Própria de Avaliação - CPA que produz e 

disponibiliza relatórios de resultados das avaliações aos gestores dos cursos.  

A organização do processo de autoavaliação do Unileste, consoante a orientação do 

Sinaes, prevê a ocorrência de diferentes etapas, algumas das quais podem ser 

desenvolvidas simultaneamente, a saber: planejamento, sensibilização, desenvolvimento 

e consolidação. Em todas as etapas, o processo é desenvolvido com a utilização de 

suporte das tecnologias de comunicação e informação - inclusive, a aplicação dessa 

avaliação se realiza  on-line. Nesse processo, otimiza-se tanto a coleta de dados quanto 

a devolução dos resultados para a comunidade acadêmica (relatórios, encontros e fóruns), 

contribuindo ainda mais para a legitimidade e adesão à cultura da avaliação no Unileste.  

O ciclo avaliativo das diversas dimensões do curso acontece à medida  que a CPA e suas 

comissões de apoio CSAs/Copavi, em reuniões mensais, planejam ações  levando em 

consideração: 

● sensibilização contínua da comunidade interna incentivando a instauração de um 

processo reflexivo e participativo, bem como a geração do conhecimento em avaliação; 

● desenvolvimento das ações planejadas no coletivo do curso e da instituição, 

assegurando a coerência entre as ações planejadas e as metodologias adotadas, 

observando os prazos estabelecidos; 

● elaboração de relatórios parciais de avaliação, contendo informações válidas, 

confiáveis e fidedignas, bem como a análise dos resultados; 

● divulgação dos resultados e elaboração de propostas de políticas para o curso tendo 

como eixo estruturador a missão institucional; 
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● balanço crítico, analisando as estratégias utilizadas, as dificuldades e avanços 

percebidos durante a caminhada, tendo-os como ponto de partida para planejar ações 

futuras, superando as dificuldades e aprimorando seus processos internos. 

A partir dos resultados expressos em relatórios do Curso/Instituição produzidos pelas 

Comissões de Avaliação – Copavi / CSAs, sob a orientação da CPA, a instituição promove 

estratégias de divulgação de resultados e replanejamento de ações acadêmicas e 

administrativas. 

No âmbito do curso de Engenharia Civil são desenvolvidas ações de organização, 

discussão e socialização dos resultados com o corpo docente e discente. No que tange 

especificamente, à avaliação do desempenho docente realizada pelos discentes, os 

resultados são apresentados discutidos com os docentes pelo coordenador de curso, 

permitindo assim, identificar as potencialidades e as fragilidades da sua prática 

pedagógica. Há, também, avaliação de desempenho docente realizada pelo coordenador 

que viabiliza a progressão da carreira docente. O feedback é oferecido instantaneamente 

ao professor. 

As informações qualitativas e quantitativas levantadas durante o processo de avaliação 

contribuem para fornecer elementos para caracterizar o nível de atendimento aos 

indicadores de qualidade que, em conjunto, integram cada uma das dimensões de 

avaliação e as conexões que se estabelecem entre elas. 

Com o objetivo de reforçar a cultura da autoavaliação e de divulgar os resultados da 

avaliação interna, o Unileste, por meio das comissões de avaliação (CSAs, e CPA) e dos 

gestores, realiza fóruns institucionais com envolvimento de docentes, discentes e 

profissionais técnico-administrativos. Ao lado disso, a análise dos resultados obtidos 

contribui para a implementação de melhorias na gestão, currículo, infraestrutura do curso. 

Os discentes recebem feedback dos resultados por meio de reuniões com representantes 

de turma; da divulgação em meios de comunicação com apoio da gerência de Marketing 

(banners, outdoor, tv interna, site, etc.). 

No intuito de acompanhar o desenvolvimento das competências e habilidades previstas 

para o egresso, o Unileste normatizou o Exame Unificado de Competências Acadêmicas 
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–EDUCA pela NORMA PRT/02/2018. O EDUCA é um instrumento de verificação da 

aprendizagem global, que permite avaliar o desempenho dos estudantes nos conteúdos 

programáticos, bem como as competências e habilidades adquiridas ao longo do curso, 

gerando indicadores de análise dos processos de ensino–aprendizagem. É aplicado a 

todos os alunos dos cursos de graduação do Unileste e contém 40 questões objetivas, 

sendo 8 (oito) questões de formação geral e 32 (trinta e duas) de formação básica e 

específica. 

4.2.  Avaliações Externas do Curso 

O Unileste se submete a avaliação externa que se articula com a autoavaliação. Essa 

avaliação é feita por membros externos e requer capacidade de discriminação e 

disponibilidade para o diálogo tanto dos avaliadores externos, quanto da comunidade 

acadêmica. Tem o papel de complementar a avaliação interna e alicerça-se em dois 

pilares: a autoavaliação da instituição e a análise da comissão externa. 

Como realização da avaliação externa o Unileste: 

a. recebe visita in loco de Comissões Externas de Avaliação de Curso e Institucional, 

designadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira - INEP, sob a orientação da Comissão Nacional de Avaliação da Educação 

Superior – CONAES; 

b. inscreve todos os seus estudantes habilitados a participarem do Enade, exame que 

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

pelo INEP sob orientação da CONAES.  

c. preenche os formulários eletrônicos do sistema e-mec relativos a atos regulatórios de 

cursos e da instituição, além de preencher os dados anuais do Censo da Educação 

Superior. 

d. desenvolve o Programa de Apoio e Acompanhamento ao Aluno Egresso – PRO-

EGRESSO, que dentre outras funções, realiza a avaliação de currículo e o índice de 

satisfação do aluno egresso com a instituição. 

e. ouve a comunidade de seu entorno, através de avaliação qualitativa (pesquisas 

qualitativas, entrevistas, imprensa, fichas de avaliação de eventos entre outros). 
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A avaliação externa é concebida como oportunidade crítica em que os pares acadêmico-

científicos, as sociedades científicas, os conselhos profissionais, as autoridades patronais, 

as entidades de trabalhadores, os egressos, a sociedade civil do entorno e outras 

organizações não governamentais participam do exame da prática universitária com vistas 

à formulação e acompanhamento de políticas acadêmicas, administrativas e financeiras 

da Instituição de Educação Superior - IES.  

Nesse sentido, a autoavaliação e a avaliação externa devem estar completamente 

articuladas, pois ambos os processos são concebidos como subsídios fundamentais para 

a formulação de diretrizes para as políticas públicas de educação superior e para a gestão 

das instituições, visando à melhoria da qualidade de suas ações. Os resultados da 

autoavaliação são cotejados com os resultados da avaliação externa, objetivando-se a 

consolidação do processo desse ciclo avaliativo. 

Os resultados obtidos com a avaliação interna e externa são tomados como referência 

para programas e projetos de melhoria. Tais resultados podem configurar-se como 

documentos norteadores das tomadas de decisões dos gestores nos âmbitos da Reitoria, 

Pró-reitorias Acadêmica e Administrativa, Coordenadorias e Gerências, bem como 

subsídio para futuras ações do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI.  Além disso, 

espera-se que os referidos resultados possam contribuir para o aprimoramento da cultura 

da avaliação implementada no âmbito institucional.  
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ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO- PEDAGÓGICA 

1. POLÍTICAS INSTITUCIONAIS 

1.1. Políticas de Ensino de Graduação 

As políticas para o ensino de graduação nas modalidades bacharelado, licenciaturas e 

superior de tecnologia fundamentam-se na excelência do ensino, no desenvolvimento 

científico, crítico e reflexivo, no aperfeiçoamento cultural e no compromisso social, 

objetivando uma formação acadêmica e profissional qualificada nas dimensões humana e 

técnica. Como elemento fundante, a políticas pautam-se na integração entre ensino, com 

a iniciação científica/pesquisa e a extensão, tendo como objetivo a formação pessoal, 

profissional e cidadã do estudante. 

Desse modo, a política de graduação visa estabelecer princípios e diretrizes gerais para 

os cursos em todas as modalidades – bacharelado, licenciatura e superior de tecnologia. 

São diretrizes e princípios para os cursos de graduação: 

• Busca permanente pela excelência no Ensino-aprendizagem articulado a iniciação 

científica e a extensão. 

• Organização didático pedagógica que atenda a missão institucional, a legislação em 

vigor e em especial as diretrizes curriculares nacionais dos cursos. 

• Projeto pedagógico em consonância com a legislação vigente aprovadas pelo 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão do Unileste –CONSEPE. 

• Organização dos currículos de maneira flexível, de forma a proporcionar ao estudante 

maior autonomia na sua formação acadêmica.  

• Avaliação e atualização permanente dos projetos pedagógicos, levando-se em conta 

a busca pela excelência, as Diretrizes Curriculares Nacionais emanadas do Conselho 

Nacional de Educação (CNE); as demandas sócio-econômico-culturais regionais; as 

Diretrizes Institucionais e os Conselhos Profissionais, quando pertinentes.  

• Discussão permanente sobre a excelência no ensino por meio de diferentes fóruns, 

envolvendo diretores das escolas, coordenadores de curso, colegiados, conselhos de 

curso, NDE, egressos, profissionais e órgãos de classe profissional.  
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• Contribuição para o bem-estar da sociedade por meio da formação política, social, 

econômica e cultural de profissionais em diferentes áreas do conhecimento.  

• Valorização dos princípios éticos, morais e cristãos no processo educacional. 

• Discussão permanente e de forma transversal dos temas de Educação Étnico Racial 

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

Educação Ambiental no âmbito do ensino, pesquisa, extensão e gestão. 

• Organização curricular focada nos estudantes e baseada em diferentes metodologias 

ativas e tecnologias da informação e comunicação, adotando mecanismos de incentivo 

ao "aprender a aprender", articulado à iniciação científica, à pós-graduação e à 

extensão, refletindo continuamente sobre o processo de ensino e aprendizagem.  

• Adoção de práticas pedagógicas que estimulem a articulação teoria-prática 

propiciando a formação integrada à realidade cultural, econômica e social.  

• Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) para favorecer a autonomia 

e a promoção de uma maior interatividade no processo ensino e aprendizagem. 

• Estímulo à monitoria, nivelamento e outras formas de atenção ao discente para criar 

condições de acesso e permanência de indivíduos oriundos dos diferentes grupos 

sociais, incluindo pessoas com deficiências, sujeitos de diferentes experiências 

culturais e educacionais.  

• Estímulo à produção técnico-científica, a formação didática e a qualificação 

permanente do corpo docente, em termos de titulação acadêmica e de competências 

didático-pedagógicas como mecanismos de busca permanente pela excelência no 

ensino oferecido.  

Dessa forma, as políticas para o ensino de graduação do Unileste estão sustentadas nos 

princípios e concepções explicitadas nas Diretrizes Curriculares do Unileste - DCUs, 

Consepe n. 237/03/06/2015. As DCUs expressam a concepção de educação como 

processo de formação da pessoa com vista ao desenvolvimento de suas potencialidades 

e ao exercício consciente da cidadania. Sustentam-se na crença de que os sujeitos 

aprendentes devem desenvolver a sua consciência crítica, estando preparado para 

dialogar com as diferenças, tomar decisões, ou seja, atuar com autonomia e com 
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responsabilidade social e política, tanto no âmbito da vida profissional, quanto em relação 

às outras demandas da vida social.   

No curso de Engenharia Civil do Unileste as atividades acadêmicas envolvem estudos 

teóricos e práticos dos conteúdos de formação geral, básica e específica, sendo 

articulados aos projetos de pesquisa, extensão e eventos técnico-científicos. Há diversas 

atividades propostas pela instituição, pelo curso e pelos docentes a fim oportunizar o 

aprimoramento e a consolidação da aprendizagem, corroborando o desenvolvimento das 

competências e habilidades do estudante previstas no perfil do egresso. Dentre as 

atividades articuladas ao ensino no curso, destacam-se os projetos/atividades 

integradoras, o estágio curricular, o trabalho de conclusão de curso, as atividades 

complementares, a iniciação científica e a extensão.  

1.2. Políticas de Pós-graduação 

Os cursos de Especialização do Unileste prepararam especialistas em setores específicos 

das atividades acadêmicas e profissionais, podendo ser permanentes ou de caráter 

eventual. Preparam o ser humano para entender e intervir adequadamente na sociedade 

e no mundo em que vive, buscando formar cidadãos com visão ampliada e possuidor de 

elevados padrões éticos. Constituem um processo natural para quem deseja construir um 

percurso acadêmico de sucesso e com potencial transformador no mercado de trabalho. 

Os cursos são previstos na LDBN 9394/96 e regulamentados pela Resolução do 

CNE/CES, que estabelece normas para seu funcionamento. Todos os cursos oferecidos 

pelo Unileste cumprem as exigências legais do Conselho Nacional de Educação. Além da 

legislação federal vigente, os cursos lato sensu do Unileste se fundamentam nos 

documentos: (i) Regimento Geral do Unileste; (ii) Plano de Desenvolvimento Institucional; 

(iii) Regulamento da Pós-graduação lato sensu; (iv) Projeto Pedagógico de Curso da 

graduação e pós-graduação; (v) Manual do estudante e (vi) Diretrizes do Trabalho de 

Conclusão de Curso. 

São diretrizes para os cursos de Especialização: 

• Busca permanente pela excelência no Ensino 
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• Contribuição para o bem-estar da sociedade por meio da formação política, social, 

econômica e cultural de profissionais em diferentes áreas do conhecimento.  

• Valorização dos princípios éticos, morais e cristãos no processo educacional. 

• Integração da graduação e pós-graduação por meio de vínculo acadêmico de cada 

curso a um curso de graduação. 

• A Estrutura curricular deve atender as discussões teóricas e científicas relacionadas à 

experiência profissional. 

Como efetiva integração entre a graduação e da pós-graduação, os cursos de 

especialização estão vinculados ao curso de graduação correspondente. 

Institucionalmente, há um fluxo interno para implementação de um curso de 

especialização que se inicia com a submissão da proposta do PPC ao Conselho de Curso 

da graduação para análise e parecer. O parecer sendo favorável, o PPC é cadastrado no 

Sistema de Gestão da Pós-graduação – SGPG. Após o cadastro do PPC, a Coordenação 

Geral da Pós-graduação, juntamente com o Núcleo de Apoio ao Desenvolvimento 

Educacional - NUADE, analisa e emite parecer acerca do PPC. Posteriormente, o PPC 

acompanhado dos pareceres do Conselho de Curso, Coordenação Geral da Pós-

graduação e NUADE são submetidos à apreciação da Comissão de Ensino do CONSEPE, 

para então, ser submetido à Plenária do CONSEPE, que emite parecer final acerca da 

aprovação. 

A oferta dos cursos é realizada em periodicidade adequada à demanda regional e quando 

demonstra potencial para gerar impacto social. No curso de Engenharia Civil são ofertados 

os seguintes cursos lato sensu: 

- Engenharia de Estruturas, com o objetivo de promover a complementação e 

consolidação de conhecimentos sobre conteúdos de análise e dimensionamento 

estrutural. 

- Engenharia de Segurança do Trabalho, com o objetivo de capacitar profissionais para 

aplicação das ferramentas de gerenciamento, análise e desenvolvimento de soluções 

capazes de prevenir os acidentes do trabalho e as doenças ocupacionais. 
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- Gestão da Manutenção, com objetivo de qualificar profissionais de nível superior, em 

gestão de manutenção, por meio de desenvolvimento, aprofundamento e atualização dos 

seus conhecimentos para atuarem de forma eficiente em assuntos pertinentes à 

manutenção nos diversos segmentos da cadeia produtiva: gestão, planejamento, controle, 

otimização e organização. 

1.3. Políticas de Iniciação Científica 

No Unileste a política de Iniciação Científica é direcionada para atender aos princípios e 

concepções definidos na missão institucional. Assim, a instituição pauta sua política no 

estímulo às práticas investigativas que (i) propiciem ao estudante o desenvolvimento de 

autonomia e de posturas críticas em relação à realidade; (ii) incitem a busca contínua de 

conhecimentos para soluções de problemas, principalmente regionais; (iii) constituam um 

espaço de desenvolvimento da capacidade reflexiva no estudante, já que ela o incita a 

interpretar, comparar, ponderar e integrar as informações, sendo estes elementos 

essenciais para o discernimento do conhecimento.  

Aliadas à extensão, as atividades de Iniciação Científica buscam possibilitar ao estudante 

compreender o papel da ciência, na perspectiva da ética e da sustentabilidade, como 

transformadora da realidade. Dessa maneira, a consolidação da política de Iniciação 

Científica no Unileste é realizada por meio de: estímulo à ampliação e qualificação das 

atividades de investigação científica e iniciação científica junto aos estudantes dos cursos 

de graduação da instituição; estímulo à divulgação e socialização dos resultados das 

pesquisas desenvolvidas, inclusive por meio de incentivo à apresentação de trabalhos 

científicos em eventos; apoio à criação e consolidação dos grupos de pesquisa.  

Os grupos de pesquisa no Unileste são formados por docentes, que em conjunto, se 

reúnem para a elaboração, submissão aos editais e execução de projetos de pesquisa. 

Enfim, como parte essencial de sua política e na perspectiva de que a Iniciação Científica 

amplia o desenvolvimento de habilidades e competências adquiridas no Ensino Superior, 

o Unileste estimula a articulação efetiva de atividades de iniciação científica com 

atividades de ensino e extensão por meio do incentivo a realização de projetos que 

estejam vinculados à prática docente no ensino e atividades de extensão.  
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Pensando dessa forma, a prática investigativa na instituição é concebida como um meio 

de proporcionar ao aluno, orientado por professor pesquisador ou grupo de pesquisa 

qualificado, a aprendizagem de técnicas e métodos científicos, bem como estimular o 

desenvolvimento do pensar cientificamente em articulação com as dimensões humana e 

social.  

O Unileste conta com o fomento de agências governamentais, como CNPq, FINEP e, 

principalmente, FAPEMIG, como também, empresas da região como CENIBRA e 

APERAM. Em consonância com a missão institucional, os projetos de pesquisa e iniciação 

científica da IES atuam na formação técnica e científica dos estudantes e ainda trazem 

retorno às demandas regionais, promovendo assim o desenvolvimento sustentável ao 

contribuir com as questões econômicas, sociais e ambientais. 

Por meio dos editais da pesquisa/Iniciação Científica, tem-se registrado e 

institucionalizado o fluxo de aprovação dos projetos. Juntamente com o Edital, é publicado 

o documento “Critérios para Análise e Avaliação dos Projetos de Pesquisa e Planos de 

Trabalho do bolsista”. Os editais, assim como os referidos critérios, proporcionam 

transparência, pois, possibilitam a todos os membros da comunidade acadêmica, 

principalmente aqueles que apresentam/submetem projetos, conhecer os critérios de 

seleção e de orientação na sua elaboração. Objetivam, ainda, contribuir para uma melhor 

execução do trabalho realizado pela Coordenação de Pesquisa, Iniciação Científica e 

Extensão. 

Ao serem inscritos nos editais, os projetos são postados no Sistema de Gestão de Projetos 

e Pesquisa - SGPp. Esse sistema tem como objetivo auxiliar o planejamento, a gestão, a 

avaliação e a publicação das ações de pesquisa e iniciação científica desenvolvidas na 

Instituição. O SGPp possibilita um processo de acompanhamento sistematizado na busca 

do aprimoramento contínuo das ações, além de possibilitar a disponibilização das 

informações referentes aos projetos de pesquisa e iniciação científica para a comunidade 

acadêmica. No sistema são registrados os projetos, os planos de trabalho, os cursos e os 

grupos aos quais estão vinculados, os docentes e os discentes que participam dos 

mesmos, os relatórios de ações, as instituições parceiras, dentre outras informações afins. 
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O Unileste desenvolve atitudes e ações de pesquisa, pautando-se nos princípios da ética 

na obtenção, aplicação, tratamento e divulgação dos dados. Em consonância também 

com sua missão e visão, e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de 

padrões éticos, o Centro Universitário do Leste de Minas Gerais, abriga em suas 

instalações comitês de ética em pesquisa humana e animal. O Comitê de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos (CEP) é subordinado a Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa (CONEP) e a Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) é subordinado ao 

Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA). 

O Curso de Engenharia Civil possui, em função da diversidade de áreas de atuação, uma 

gama de possibilidades de linhas de pesquisa. O curso estimula seus alunos e professores 

a participarem em projetos científicos desenvolvidos na Instituição. Neste sentido, o Curso 

de Engenharia Civil tem amplo envolvimento com os programas institucionais. Os 

professores são estimulados a participarem de editais de pesquisas internos e externos 

que são divulgados no Curso. 

Os projetos de Iniciação Científica do Curso de Engenharia Civil buscam sempre a 

geração de inovações com foco em resolver problemas regionais, de cunho tecnológico, 

social e ambiental. Destaca-se o projeto “A utilização de resíduos industriais na fabricação 

de materiais de construção civil”. Neste projeto é possível à identificação de uma grande 

quantidade de resíduos gerados pelas indústrias no Vale do Aço para assim estabelecer 

uma aplicação aos mesmos. As aplicações são diversas, tijolos, concreto, argamassa, 

entre outras. Em outros projetos, os discentes têm a possibilidade de desenvolver 

pesquisas em elementos estruturais e pré-moldados. 

Como forma de divulgação dos trabalhos científicos professores e estudantes são 

incentivados a participar dos eventos científicos internos e externos e a publicar os 

trabalhos em revistas científicas de circulação nacional e internacional. Destacam-se 

como eventos relevantes a Semana de Iniciação Científica e de extensão do Unileste e 

encontros/seminários de pesquisa regionais e locais. 
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1.4. Políticas de Extensão 

Pautado na missão Institucional, o Unileste, planeja e operacionaliza as atividades de 

Extensão numa relação interativa com a comunidade. Nesse processo, reafirma seu 

compromisso e responsabilidade social, de forma a sustentar-se em valores democráticos 

de igualdade e desenvolvimento. Por meio dos projetos de extensão o Unileste busca:  

a. Atuar na sociedade de maneira participativa, ética e comprometida com o bem estar 

social, com articulação das dimensões científica, humana e social, em consonância 

com a missão institucional;  

b. Promover ações sociais voltadas para inclusão, por meio da criação de espaços para 

difusão e construção de valores culturais, contribuindo com o bem estar de todos os 

sujeitos envolvidos nas ações;  

c. Intensificar a integração das ações extensionistas com as demandas sociais, buscando 

o comprometimento da comunidade universitária com os interesses e necessidades 

da sociedade.  Dessa forma, o Unileste influencia e é influenciado pela comunidade, 

em uma constante promoção do diálogo;  

d. Contribuir para o desenvolvimento sustentável da sociedade, fortalecendo a presença 

e participação do Unileste na região onde está inserido, por meio da ação crítica, da 

geração e da comunicação do conhecimento na busca do crescimento e bem-estar do 

homem, em equilíbrio com o meio socioambiental. 

Para isto, o Unileste conta com participação efetiva dos coordenadores, professores e 

alunos. É imprescindível que o docente e o discente, ao participarem de um projeto de 

extensão, compreendam as dimensões científica, social, humana e ética, presentes em 

suas ações, assumindo o comprometimento e a corresponsabilidade nos processos de 

desenvolvimento social e da promoção da dignidade humana. Esta corresponsabilidade 

permite realizar ações de extensão que atendam as reais necessidades, anseios e 

aspirações da comunidade.  

Nesta perspectiva a extensão se realiza como um processo educativo, cultural e científico 

que articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação 

transformadora entre a universidade e a sociedade. É um espaço privilegiado de 
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aprendizagem dos alunos e um mecanismo de socialização e democratização do 

conhecimento acadêmico.  

No Unileste, a Extensão é institucionalizada, ou seja, os projetos de extensão resultam de 

políticas descritas no Plano de Desenvolvimento Institucional, e seguem diretrizes 

publicadas no Regimento, nas Normas e nos Editais da Extensão.  

Por meio dos editais da extensão, tem-se registrado e institucionalizado o fluxo de 

aprovação dos projetos. Juntamente com o Edital, é publicado o documento “Critérios para 

Análise e Avaliação dos Projetos de Extensão”. A elaboração deste documento foi 

fundamentada na Política Nacional de Extensão e no Fórum de Pró-Reitores de Extensão 

das Universidades Públicas Brasileiras. Os editais, assim como os referidos critérios 

proporcionam transparência, pois, possibilitam a todos os membros da comunidade 

acadêmica, principalmente aqueles que apresentam/submetem projetos, conhecer os 

critérios de seleção e de orientação na sua elaboração. Objetivam, ainda, contribuir para 

uma melhor execução do trabalho realizado pela Coordenação de Pesquisa, Iniciação 

Científica e Extensão. 

Ao serem inscritos nos editais, os projetos são postados no Sistema de Gestão da 

Extensão - SIEX. Esse sistema tem como objetivo auxiliar o planejamento, a gestão, a 

avaliação e a publicação das ações de extensão desenvolvidas na Instituição. O SIEX 

possibilita um processo de acompanhamento sistematizado na busca do aprimoramento 

contínuo das ações, além de possibilitar a disponibilização das informações referentes 

aos projetos de extensão para a comunidade acadêmica. No SIEX são registrados os 

projetos, os cursos aos quais estão vinculados, os docentes e os discentes que participam 

dos mesmos, os relatórios de ações, as instituições parceiras, dentre outras informações 

afins.  

Os documentos institucionais referentes à extensão, os editais, assim como o SIEX, são 

instrumentos fundamentais para a sistematização e institucionalização da Extensão no 

intuito potencializar, continuamente, o desenvolvimento e a consolidação da identidade 

comunitária do Unileste em consonância com sua Missão. 



 

 

Projeto Pedagógico de Curso: 
Curso Engenharia Civil 

Escola Politécnica  

 

45 
 

Primordialmente, as ações de extensão objetivam estreitar as relações entre a Instituição 

e a comunidade, compreendendo que o espaço de produção acadêmica precisa estar 

constantemente, interligado às necessidades da sociedade contemporânea. Entende-se, 

acima de tudo, que o significado dos saberes construídos no espaço acadêmico se 

materializa por meio das atividades de extensão, nas quais os graduandos têm, 

certamente, a oportunidade de estabelecer a relação entre teoria e prática e, ao mesmo 

tempo, ressignificar os conhecimentos teóricos, de forma a contribuir para a melhoria das 

condições educacionais e socioculturais no seu entorno. 

Diante da perspectiva exposta acima, a extensão no Unileste pode ocorrer de duas 

formas: i) a partir de programas/projetos/ações vinculados aos cursos ofertados aos 

alunos como atividade enriquecedora do perfil de competências do egresso, porém sem 

caráter obrigatório e, ii) a partir de programas/projetos/ações, também vinculados aos 

cursos como componente curricular obrigatório, integrante da matriz curricular, compondo 

10% do total da carga horária do curso, na forma exposta pela Resolução CNE, nº 7, de 

18 de dezembro de 2018 e pela Resolução CONSEPE, nº 311, de 30 de maio de 2019.  

São considerados componentes curriculares da Extensão as atividades acadêmicas de 

extensão que estejam vinculadas diretamente à formação dos discentes e em acordo com 

o perfil do egresso estabelecido pelos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs). As 

atividades extensionistas, podem se inserir nas seguintes modalidades: programas, 

projetos, cursos e oficinas, eventos, prestação de serviços. 

  

As atividades de extensão na forma de componente curricular obrigatório, estão 

sistematizadas e são acompanhadas pelo curso e pela coordenação de extensão do 

Unileste. Há um plano de trabalho dos discentes e a previsão de orientação docente. O 

registro das atividades de extensão, incluindo sua proposta, desenvolvimento e conclusão 

é feito por meio de sistema próprio. Também, são, adequadamente, registradas no 

histórico escolar dos discentes como forma de seu reconhecimento formativo. 

O curso de Engenharia Civil visa à formação de um profissional comprometido com o 

desenvolvimento de projetos coletivos e com vistas à intervenção de qualidade nos 

problemas específicos do campo profissional. 
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1.5. Políticas de Educação a Distância 

A modalidade EaD tem como foco a aprendizagem do estudante, centro de todo o 

processo de aprendizagem. A organização curricular oportuniza a reinvenção da prática 

pedagógica com o propósito de desenvolvimento de competências, habilidades, 

autonomia do estudante em seu processo de aprendizado.  

Sendo assim, as disciplinas e ou atividades curriculares na modalidade a distância estão 

organizadas de modo a focar na aprendizagem do estudante, priorizar os processos 

interativos, por meio de utilização de metodologias e ferramentas de comunicação 

síncrona e assíncrona para a garantia de uma dinâmica com grande interação entre os 

estudantes, professores, suporte pedagógico e gestores e fomentar a autonomia, 

primando pela implementação de estratégias pedagógicas com o objetivo de que os 

estudantes desenvolvam autonomia no processo de aprendizagem. 

O Unileste institucionalizou o Núcleo de Educação Virtual – NEV, que tem o objetivo de 

assessorar e dar suporte a todas as iniciativas e experiências de ensino à distância 

promovidas no Unileste, integrando as áreas de educação e tecnologia para favorecer a 

democratização do conhecimento acadêmico, com elevado padrão de qualidade, 

pautando suas ações no regimento interno da Instituição e na legislação pertinente. 

Essa iniciativa propiciou, então, o desenvolvimento de uma série de propostas que foram 

incorporadas, com sucesso às práticas de ensino-aprendizagem do Unileste. Destacam-

se: 

1. Atividades Complementares (ACs) – A partir de 2008, atendendo às novas diretrizes 

determinadas pelo MEC, o Unileste instituiu nos cursos de graduação a inclusão de 

Atividades Complementares (ACs). Como componente curricular obrigatório, as ACs 

têm o propósito de ampliar, diversificar e enriquecer o currículo dos cursos, propiciando 

aos estudantes o aprofundamento temático e interdisciplinar em diversas atividades 

teóricas e/ou práticas, presenciais ou virtuais, internas ou externas sempre 

relacionadas à área de formação. Com vistas a possibilitar a aprendizagem e o 

crescimento do estudante de forma responsável e autônoma, instituiu também, as 

Atividades Complementares Virtuais (ACVs). As ACVs foram concebidas para 
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funcionar totalmente a distância, por meio do qual a mediação pedagógica ocorre 

durante a sua elaboração. Ou seja, a atividade é elaborada para que o estudante 

interaja com o objeto do conhecimento, utilizando o Ambiente Virtual de Aprendizagem 

–AVA. 

2. Atividades de apoio ao ensino, pesquisa e extensão – No AVA os estudantes 

desenvolvem, além das atividades complementares virtuais, atividades diárias 

propostas pelos professores de todas as disciplinas ofertadas no currículo. 

3. Disciplinas a distância – Ancorado na Portaria 1.134 de 10 de outubro de 2016, 

publicada pelo MEC, o uso da modalidade EaD pode acontecer em disciplinas, de 

forma integral, desde que não ultrapasse 20% da carga horária total do curso e que as 

avaliações sejam ofertadas na modalidade presencial. Essas disciplinas estão 

vinculadas a um conjunto de competências a serem desenvolvidas nos estudantes, as 

quais derivam do perfil do egresso desejado, considerando, ainda, projeto de formação 

geral do Unileste. Dessa forma, as competências a serem desenvolvidas em cada 

componente curricular se articulam de maneira a contribuir para a construção do perfil 

de egresso. As avaliações, por sua vez, possibilitam a reflexão sobre a aprendizagem 

do estudante e seus resultados contribuem para a retroalimentação de todo o 

processo.  

4. Disciplinas Híbridas – São disciplinas que possuem 50% da carga horária não 

presencial e 50% presencial, de forma articulada. Os conteúdos e as atividades são 

planejados sistematicamente para que o aluno estude a partir do material de apoio 

disponibilizado no ambiente virtual. Cada aula não presencial possui um material de 

apoio que se constitui de textos, preferencialmente, disponíveis na biblioteca virtual ou 

de conteúdo hipertextual, produzidos por professores da própria instituição.  A 

disciplina é operacionalizada com encontros quinzenais, na forma presencial, 

alternados com atividades não presenciais. A mediação da aprendizagem do aluno 

pelo docente ocorre sempre nos encontros presenciais, de acordo com a proposta do 

cronograma da disciplina. As disciplinas híbridas dos cursos presenciais de graduação 

do Unileste estão em acordo com a Portaria MEC, nº 1.134, de 10 de outubro de 2016, 

e institucionalizada pela Resolução Consepe.  
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No que se refere à oferta de disciplinas na modalidade EaD, em sintonia com o que 

recomenda a Portaria 1.134 de 10 de outubro de 2016, o Unileste estabeleceu que: 

• Todas as disciplinas correspondentes aos eixos de formação geral são ofertadas 

na modalidade EaD, além de outras previstas nas matrizes curriculares de cada 

curso. 

• A carga horária de disciplina ofertada na modalidade EaD será integralizada, em 

hora relógio.   

• A base tecnológica utilizada permitirá a interface com o Portal Unileste e seus 

respectivos sistemas. 

• A elaboração do material didático pedagógico, a ser disponibilizado para os 

estudantes, é de responsabilidade da Equipe Multidisciplinar instituída pelo 

Unileste. 

• operacionalização do ambiente de ensino a distância dar-se-á por meio de práticas 

A pedagógicas, utilizando recursos tecnológicos diversos.  

• A capacitação dos docentes para a EaD é, também, um processo contínuo na 

instituição.  

• O processo de ensino-aprendizagem conta com encontros presenciais, previstos 

em cronograma próprio. 

Observa-se, ainda, que o conteúdo das atividades e disciplinas na modalidade EaD, é 

produzido pela própria IES, atendendo às necessidades e demandas do PPC do curso e 

considerando, também, o Projeto de Formação Geral e Humanística do Unileste. Os 

referidos conteúdos são elaborados por docentes da instituição e são validados pela 

Equipe Multidisciplinar e pelo Núcleo de Educação Virtual, que é responsável pelo controle 

da produção, como pela organização e disponibilização do material aos alunos, no 

ambiente virtual de aprendizagem (AVA). Essa equipe, também, monitora o acesso dos 

discentes Multidisciplinar tem um plano de trabalho para atender às demandas da IES, 

com vistas a garantir o bom funcionamento das disciplinas e atividades virtuais. Os 

estudantes têm acesso ao conteúdo da disciplina aos conteúdos das disciplinas e das 
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demais atividades on-line. A Equipe ofertada na modalidade EaD, no AVA por meio do 

Portal Unileste com login e senha próprios.  

5.   Educação corporativa – O Unileste atende às demandas das organizações que 

solicitam capacitação na modalidade EaD. Os cursos oferecidos atendem às 

necessidades das empresas que, na maioria das vezes, realizam treinamentos no período 

de trabalho.  Assim, a modalidade EaD tem contribuído para que as organizações 

programem suas capacitações sem perder o monitoramento das horas contratadas, 

evitando gerar horas extras. Além do mais, a modalidade EaD nos cursos de formação 

continuada, sobretudo em Segurança e Medicina do Trabalho, atende às exigências do 

Ministério do Trabalho e Emprego.   A modalidade a distância nos cursos in company, tem 

diminuído significativamente os custos de capacitação para as empresas e tem se 

apresentado como oportunidade para o Unileste contribuir com a formação de 

profissionais inseridos no mundo empresarial. 

O Unileste, por meio de convênio, é parceiro da Universidade Católica de Brasília Virtual 

(UCB Virtual) desde 2006, constituindo-se, assim como Pólo de Educação a Distância - 

PEAD/UCB/Coronel Fabriciano.  

Para atender aos estudantes e interessados, a UCB Virtual/Unileste conta com uma 

infraestrutura física adequada e equipe responsável para atuar em educação a distância. 

São ofertados cursos de graduação e cursos de pós-graduação, nos quais são realizados 

encontros presenciais obrigatórios, com o objetivo de oportunizar ao estudante conhecer 

os objetivos do programa dos cursos a metodologia e o sistema de avaliação.  
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2. CONCEPÇÃO DO CURSO 

O Curso de Engenharia Civil do Unileste está estruturado conforme as Diretrizes 

Curriculares para os cursos de Graduação do Unileste (Resolução CONSEPE nº 

278/11/05/2017) e as Diretrizes Curriculares Nacionais RES. N. CNE/CES 11/2002, 

considerando as áreas/eixos que norteiam a organização do currículo do curso a saber: 

construção civil e infraestruturas (rodovias, pontes, ferrovias, barragens, portos, entre 

outras). 

Para atendimento aos eixos núcleos preconizados nas DCNs, o curso de Engenharia Civil 

do Unileste tem foco na concepção, planejamento e execução de edificações e obras de 

infraestrutura, com vertente para o setor de transporte, o que coaduna com a demanda 

regional e do país de ampliação da infraestrutura de transporte. Estes núcleos são: 

Núcleo de Conteúdos Básicos: fornece embasamento teórico-prático necessário para que 

o profissional possa desenvolver o seu aprendizado, composto pelos tópicos: 

• Metodologia científica e tecnológica; 

•  Comunicação e expressão; 

•  Informática; 

• Expressão gráfica; 

•  Matemática; 

• Física; 

• Fenômenos de transporte; 

• Mecânica dos sólidos; 

• Eletricidade aplicada; 

• Química; 

• Ciência e tecnologia dos materiais; 

• Administração; 

• Economia; 

• Ciências do ambiente; 

• Humanidadessss, ciências sociais e cidadania. 
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Núcleo de Conteúdos Profissionalizantes: fornece a identidade do profissional, sendo 

essencial para a formação do futuro profissional, composto pelos tópicos: 

• Algoritmos e estruturas de dados; 

• Construção civil; 

• Geotecnia; 

• Hidráulica, hidrologia aplicada e saneamento básico; 

• Materiais de construção civil; 

• Sistemas estruturais e teoria das estruturas; 

• Topografia e geodésia; 

• Transporte e Logística. 

 

Núcleo de Conteúdos Específicos: responsável pelo aprofundamento dos conteúdos do 

núcleo de disciplinas profissionais, garantindo o aprimoramento e desenvolvimento das 

competências e habilidades estabelecidas neste projeto e a inserção no currículo do 

atendimento às peculiaridades locais e regionais, composto pelos tópicos: 

• Instalações prediais; 

• Grandes estruturas; 

• Fundações e obras de contenção; 

• Estradas; 

• Componentes curriculares optativos; 

• Trabalho de conclusão de curso; 

• Estágio curricular supervisionado; 

• Atividades complementares. 

Segundo orientação da ABENGE MEI/CNI (2018), os novos currículos de engenharia 

devem levar em consideração que o profissional seja capaz de atuar em trajetórias muitas 

vezes imprevisíveis.  

As novas concepções de currículo, tendo como foco o desenvolvimento de 
competências, geraram inúmeras definições para o termo “competência” e 
discussões sobre seus possíveis desdobramentos didático-pedagógicos nos 
currículos. Dentre esses múltiplos entendimentos, os “quatro pilares da educação 
superior”, aprender a conhecer (adquirir instrumentos de da compreensão), 
aprender a fazer (para poder agir sobre o meio envolvente), aprender a viver juntos 
(cooperação com os outros em todas as atividades humana), e finalmente 
aprender a ser (conceito principal que integra todos os anteriores), parecem ser 
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uma aproximação das demandas da realidade atual, que exige das pessoas a 
capacidade para mobilizar , articular, e aplicar um conjunto de conhecimentos, 
habilidades e atitudes num contexto específico, na busca de soluções e inovações 
(ABENGE MEI/CNI, 2018, on-line). 

Neste sentido, a construção do alinhamento construtivo leva em consideração os pilares 

da educação, promovendo a articulação entre os componentes curriculares do período 

em caráter evolutivo e processual objetivando o resultado esperado para o egresso, 

demonstrado no Apêndice I. 

Vale destacar, que o Curso de Engenharia Civil  adota uma prática pedagógica capaz de 

interagir atividades teóricas e práticas, baseada na indissociabilidade do ensino, da 

pesquisa e da extensão, estimulando a formação do conhecimento por meio da 

investigação, da elaboração de projetos interdisciplinares, da disponibilização dos 

recursos da tecnologia da informação e do envolvimento presencial e a distância de 

professores e alunos. 

O ensino no Curso de Engenharia Civil busca atender aos seguintes aspectos: 

I. Abranger diferentes áreas do conhecimento além da Engenharia Civil, tais como: das 

organizações, dos aspectos sociais e humanos, das questões ambientais, do respeito ao 

ser humano, das normas e leis; 

II. Abordar conteúdos específicos para o desenvolvendo de competências e habilidades 

fundamentais à formação do profissional; 

III. Favorecer a flexibilidade curricular de forma a atender interesses emergentes da área 

sem perda dos conhecimentos essenciais à profissão; 

IV. Estimular atividades tais como iniciação científica, monitoria, atividades de extensão, 

estágios, atividades interdisciplinares e outras. 

O curso tem uma carga horária de 3600 horas, compondo-se: 2067 horas de aulas 

teóricas, 335 horas de aulas práticas, 398 horas de atividades integradoras, 320 horas de 

estágio, 80 horas de trabalhos de conclusão de curso e 400 horas de atividades 

complementares. Sendo 240 horas teóricas ofertadas na modalidade a EAD e 120 horas 

teóricas na modalidade semipresencial. 
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3. MISSÃO DO CURSO 

O Curso de Graduação em Engenharia Civil tem por missão promover as potencialidades 

humanas para formação de engenheiros civis com sólido conhecimento técnico e 

profissional, compreendendo uma forte base teórica e competência para a concepção e 

elaboração de projetos, como também para a execução de obras, considerando seus 

aspectos sociais, econômicos, políticos e culturais, em consonância com as exigências do 

mundo contemporâneo, tendo como base a visão humanística e o respeito ao meio 

ambiente e aos valores éticos e morais para a construção de uma sociedade mais justa e 

mais democrática. 

 

4. OBJETIVOS DO CURSO 

Os objetivos do Curso de Engenharia Civil se dividem em objetivos gerais e específicos 

discriminados a seguir: 

Objetivo Geral 

Formar um profissional com sólido conhecimento técnico e científico, capacitando-o para 

atuar na construção civil e em obras de infraestrutura, seja como projetista, analista, 

consultor, executor de obras ou gestor de empreendimentos, atendendo ao crescimento 

regional e de todo o país, sempre pautado em conceitos que busquem continuamente a 

ética, segurança, legalidade e o desenvolvimento socioambiental. 

Objetivos Específicos 

• Estimular uma atitude proativa do aluno na busca do conhecimento e nas relações 

interpessoais de modo a facilitar sua inserção e evolução técnica no mercado de 

trabalho; 

• Aplicar conhecimentos tecnológicos e científicos na identificação, formulação, 

proposição e resolução de problemas de Engenharia Civil; 
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• 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 de engenharia civil; 

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

conhecimentos e projetos da área de Engenharia Civil; 

• Estimular a interação dos docentes e discentes com a indústria e outras instituições 

de ensino, através de projetos de pesquisa e extensão, estágios e outras atividades 

acadêmicas; 

• Estimular o questionamento e as ideias inovadoras de modo a formar profissionais 

empreendedores. 

 

5. PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO 

O Curso de Engenharia Civil foi concebido buscando a construção de um perfil de 

profissional que contemple as diferentes competências necessárias para o egresso. As 

disciplinas do currículo foram dispostas para permitir que o egresso tenha atuação 

generalista, estando suportado não só pelo conhecimento técnico, como também pela 

ética, segurança, legalidade dos processos, com plena visão das boas condições 

socioambientais.   

O profissional egresso do curso estará habilitado e preparado para realizar estudos de 

viabilidade; conceber, planejar e elaborar projetos; executar perícias; emitir parecer; 

fiscalizar processos construtivos; gerenciar empreendimentos nas diversas áreas da 

engenharia civil, contemplando, estruturas de sistemas de transporte; barragens; sistemas 

hidráulicos e elétricos prediais; fundações, meso e superestruturas de edificações.  

Além disso, o engenheiro civil aqui formado estará apto a competir em outros mercados, 

além das fronteiras do Vale do Aço e do Estado de Minas Gerais. 
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5.1. Competências e Habilidades  

O Engenheiro Civil, egresso do curso do Unileste, deverá ser capaz de atuar na 

concepção, planejamento, projeto, construção, operação e manutenção de edificações e 

de infraestruturas. Ele deverá ter conhecimento e habilidades para o desenvolvimento de 

projetos e execução de obras nas áreas de Estruturas, Construção Civil, Hidráulica e 

Recursos Hídricos, Saneamento, Transportes e Geotecnia. No âmbito da concepção dos 

projetos e execução de obras, caberá ao engenheiro desenvolver estudos de viabilidade 

técnica e econômica, supervisionar equipes de trabalho e fiscalizar obras. Como consultor 

ele deverá ser capaz de realizar serviços técnicos diversos, tais como: avaliações, 

vistorias, perícias e emitir laudos e pareceres. Para todas estas atuações nas diversas 

áreas citadas, o engenheiro civil deverá ter capacidade de: 

• Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à  

engenharia; 

• Projetar, conduzir experimentos e interpretar resultados; 

• Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos; 

• Planejar, gerenciar, elaborar e coordenar projetos e serviços de engenharia;  

• Identificar, formular e resolver problemas de engenharia; 

• Desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas na sua área;  

• Gerenciar a operação e a manutenção de sistemas; 

• Avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas; 

• Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica; 

• Atuar em equipes multidisciplinares; 

• Compreender e aplicar a ética e a responsabilidade profissional; 

• Avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social e ambiental; 

• Avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia; 

• Assumir a postura de permanente busca de atualização profissional. 
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5.2. Alinhamento Construtivo 

Para o desenvolvimento das habilidades e competências do discente, o curso de 

Engenharia Civil contempla os conteúdos curriculares descritos no alinhamento 

construtivo, a fim de possibilitar ao final de cada período, um aprendizado sólido, de modo 

que o discente possa realizar atividades concretas decorrentes do conhecimento adquirido 

naquela etapa. Essa organização curricular se apresenta de forma inovadora uma vez 

que, comumente, os currículos se estruturam por disciplinas e conteúdos. O foco aqui está 

no desenvolvimento de competências que alinhadas vertical e horizontalmente, se 

complementam na formação do perfil do egresso.  

Os conteúdos foram selecionados em função do desenvolvimento das competências e as 

atividades de aprendizagem e as tarefas de avaliação são alinhadas com os objetivos de 

aprendizagem pretendidos para cada componente curricular. Essa organização é 

denominada “alinhamento construtivo” centrada no desenvolvimento das competências 

dos estudantes, em que as atividades de aprendizagem e as competências transversais 

desempenham um papel decisivo na formação. Os objetivos de aprendizagem 

apresentam complexidade crescente e apresentam relações entre as diversas disciplinas 

e os períodos, proporcionando ao aluno a construção de seu conhecimento pautado na 

interdisciplinaridade. 

As competências e habilidades previstas no PPC são avaliadas e redimensionadas em 

função das novas demandas apresentadas pelo campo de atuação do engenheiro. Assim, 

o NDE, realiza constantes avaliações junto aos diversos campos de estágio, nas práticas 

educativas, iniciação científica e extensão para identificar novas necessidades. 

 

Ao final do curso de Engenharia Civil, o aluno deverá ser capaz de projetar estruturas e 

sistemas; considerando as limitações impostas pela praticidade, regulamentação, 

segurança e custo das obras de engenharia civil. 

 

Para isto, a construção do conhecimento se faz de forma gradativa, de modo que o aluno 

consiga estabelecer inter-relações entre os conteúdos ministrados nas diferentes 

disciplinas e períodos. 
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O alinhamento construtivo encontra-se no Apêndice I. 

 

6.  ESTRUTURA CURRICULAR 

A estrutura curricular do Curso de Engenharia Civil está em consonância com sua missão 

e tem o objetivo proporcionar aos alunos conhecimentos teóricos práticos para que 

possam atuar de maneira crítica e criativa nos diversos setores da Indústria da Construção 

Civil. Isto irá possibilitar uma compreensão dos processos para elaborar, desenvolver, 

executar e acompanhar projetos civis, norteados por valores éticos, ambientais e sociais. 

A concepção de currículo do curso é mais ampla que a simples relação de disciplinas que 

o constituem. Assim, pode-se dizer que o currículo é colocado num contexto mais 

abrangente, como um conjunto de atividades desenvolvidas pela Instituição de Ensino, 

que afetam direta e indiretamente o processo ensino-aprendizagem, contribuindo para a 

aquisição, assimilação e produção do conhecimento, sendo permeado por questões 

sociais, políticas, econômicas, culturais e epistemológicas. Em uma modalidade mais 

restrita, a matriz curricular é compreendida não apenas como enumeração de disciplinas, 

mas de componentes curriculares, com estabelecimento de um campo de 

questionamentos relevantes, que proporcionam amadurecimento intelectual e motivação 

para a prática profissional. O suporte para a construção dos componentes curriculares 

está não apenas nas legislações em vigor, mas também num plano de desenvolvimento 

de habilidades intelectuais, atitudes e práticas esperadas no perfil do egresso. 

A organização curricular do curso de Engenharia Civil sustenta-se na concepção, missão, 

objetivos e perfil do egresso do Unileste e contempla disciplinas obrigatórias teórico-

práticas, Estágios Supervisionados, Trabalho de Conclusão de Curso, Projetos 

Integradores, Atividades Complementares, Iniciação Científica e Extensão. Na 

organização curricular estão contemplados estudos sobre diversidade, ética e meio 

ambiente, direitos humanos, estudos sobre cultura afro-brasileira, africana e indígena e a 

Língua Brasileira de Sinais, temas abordados nos conteúdos transversais e nas disciplinas 

optativas. Esses estudos são realizados por meio de abordagem em unidades curriculares 
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temáticas específicas de cada um dos assuntos acima elencados, além de serem tratados 

em seminários, trabalhos de grupos e palestras. 

A estrutura curricular do curso de Engenharia Civil permite a flexibilidade, favorece a 

interdisciplinaridade, a acessibilidade metodológica e a articulação entre teoria e prática. 

Está organizada em horas-relógio, sendo compatível com a carga horária total. 

O currículo do curso é organizado a partir do perfil do egresso e das competências 

esperadas pelo graduando, se desdobrando, de forma retroativa, em resultados parciais 

a cada semestre, constituindo-se no alinhamento construtivo. Na estrutura curricular do 

curso alinham-se competências, habilidades, conteúdos, metodologias, avaliação e 

resultados da aprendizagem, demonstrando a articulação entre os componentes 

curriculares no percurso de formação.  O alinhamento construtivo é baseado em 

competências, habilidades, conteúdos e nos resultados da aprendizagem e demonstra a 

articulação entre os componentes curriculares no percurso de formação. 

O eixo condutor do currículo dos cursos de graduação do Unileste são os projetos 

integradores - PIs. A cada período letivo, os estudantes são estimulados a integrar 

conhecimentos e a desenvolver competências inerentes ao campo profissional e/ou social, 

a partir do contato com situações reais. Na busca de soluções para os problemas 

identificados, os estudantes trabalham com materiais alternativos e vivenciam desafios 

coletivos, o que gera possibilidades de experimentação de novas técnicas e busca pela 

inovação.  

6.1. Flexibilidade 

A flexibilidade na organização curricular representa a possibilidade de melhor atender às 

necessidades diferenciais de formação dos estudantes, suas expectativas e interesses. 

Para além das orientações legais, a flexibilidade curricular compõe o conjunto de 

concepções pedagógicas que sustentam o projeto pedagógico do curso.  

Para tanto, alguns princípios regem e orientam as práticas pedagógicas no Unileste: a 

articulação teoria-prática; a relação entre ensino e aprendizagem, centrada na 

produtividade dos sujeitos envolvidos; a formação integrada à realidade cultural, 

econômica e social; a indissociabilidade entre o ensino, a iniciação científica/pesquisa e a 
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extensão; o estímulo à prática de estudo independente; a interdisciplinaridade e a 

permeabilidade às informações, aos conhecimentos, aos saberes e às práticas. 

Assim, a flexibilização curricular se evidencia na construção de uma concepção e de uma 

estrutura curricular que exigem a incorporação de outros espaços e formas de 

aprendizagem e de formação. Dessa forma, como possibilidades, o curso institui o estágio 

curricular, as atividades complementares, os projetos ou atividades integradoras, o 

trabalho de conclusão de curso, entre outras, como componentes curriculares.  

Destaca-se como importante estratégia de flexibilização, as atividades ou projetos 

integradores que possibilitam a articulação curricular por meio da incorporação de temas 

de relevância científica, social e cultural, integrados aos demais componentes curriculares, 

em uma perspectiva transdisciplinar.  

Como elemento essencial na flexibilização curricular, as Atividades Complementares têm 

como finalidade a integração, mudança de comportamento, cooperação, solidariedade, 

urbanidade, criatividade, livre expressão (verbal, gestual e escrita), mediante atividades 

educativas em situações reais e vivenciais que possibilitam aflorar o espírito crítico, o 

poder de decisão, a independência e a responsabilidade enquanto pessoa e ser social.  

Sendo um importante componente de flexibilização curricular, o intercâmbio estudantil, se 

configura como um elemento para aprimoramento da formação técnica, para o contato 

com a diversidade cultural, promovendo o conhecimento e respeito pela cultura de outros 

povos. Mantendo uma relação de reciprocidade entre as instituições conveniadas para a 

mobilidade estudantil, o programa permite aos estudantes do Unileste e instituições 

parceiras o estudo em disciplinas/conteúdos, pesquisas científicas, projetos de extensão 

e estágios em instituições parceiras.  

O curso de Engenharia Civil oportuniza a seus estudantes a participação em atividades 

diversas, visando à melhoria da formação do estudante nas diferentes áreas do 

conhecimento. É uma perspectiva de currículo que favorece a iniciativa e a participação 

do estudante no seu processo de formação, torna-o corresponsável pelo contexto de 

ensino-aprendizagem.  
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6.2. Interdisciplinaridade 

A organização curricular demonstra por meio da inter e transdisciplinaridade, da relação 

teoria e prática, das situações problemas vivenciadas e dos conteúdos estruturados por 

eixos de formação, a coerência existente entre o processo de ensino-aprendizagem, a 

metodologia e os diferentes instrumentos de avaliação, além de refletir a coerência entre 

concepção do curso, a as Diretrizes Curriculares, propiciando o desenvolvimento do 

espírito científico e a formação de cidadãos autônomos.  

Destacam-se os projetos integradores como forma de articulação teoria e prática que 

possibilitam aos alunos a aprendizagem de forma significativa. A cada período os projetos 

integradores estimulam o raciocínio integrado do conhecimento, favorecendo a 

interdisciplinaridade.  Esse elemento foi incorporado ao curso de Engenharia Civil e possui 

caráter inovador já que oportunizam a vivência de situações que desenvolvem o 

aprendizado da convivência coletiva e do respeito ao outro, do aprender continuamente, 

do fazer de forma criativa, autônoma e ética.  

Esta articulação também se faz presente com o uso de ferramentas de ensino a distância, 

com a realização de disciplinas, atividades complementares e atividades do Projeto 

Práticas de Escrita On-line, em ambiente virtual, explicitando assim uma abrangente 

articulação dos elementos curriculares no percurso de formação do discente, 

apresentando elementos comprovadamente inovadores destas práticas. 

6.3. Integralização do curso  

O curso foi autorizado com 300 vagas anuais, sendo 50 no turno matutino e 250 no turno 

noturno, e organiza-se em 10 semestres letivos, totalizando 3600 horas. Destas, 2800 

horas em disciplinas, 80 horas do Trabalho de Conclusão de Curso, 320 horas do estágio 

obrigatório, 400 horas em atividades complementares. 

É integralizado em no mínimo 10 semestres (5 anos) e máximo 18 semestres (9anos). O 

regime é seriado semestral. 

As definições sobre integralização do curso estão em conformidade com a Resolução 

CNE/CES nº 3/2007 e a Resolução CNE/CES nº 2, de 18 de junho de 2007 e são fixadas 
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com base na carga horária total descrita na matriz curricular do curso. Além essas 

orientações, o Unileste normatizou o período de integralização por meio da Resolução 

Consepe Nº 305/22/11/2018.  

No curso de Engenharia Civil e demais cursos do Unileste, amparado pela “RESOLUÇÃO 

Nº 3, DE 2 DE JULHO DE 2007, que Dispõe sobre procedimentos a serem adotados 

quanto ao conceito de hora-aula, e dá outras providências”, o Trabalho Efetivo Discente, 

se concretiza por meio dos Projetos Integradores, que consistem em trabalhos práticos, a 

partir de temas de relevância científica e/ou social e cultural,  sustentados por um 

referencial teórico trabalhado no respectivo período letivo, sob supervisão dos  

professores. Tem o objetivo de articular e explorar a unicidade do conhecimento, criando 

mecanismos de correlação dos conteúdos desenvolvidos nos diversos componentes 

curriculares, numa perspectiva interdisciplinar. 

 

Conforme a matriz curricular, a carga horária de cada disciplina é dimensionada em 80 

horas relógio, com módulo- aula de 50 min, definido por convenção coletiva. Assim, 

67horas são desenvolvidas em sala de aula, considerando o que está expresso no inciso 

I, do art.12 e 13h são desenvolvidas nos projetos integradores, sob supervisão dos 

professores, conforme inciso II , do mesmo artigo, concluindo assim, a carga horária total 

de 80h de cada disciplina. Em cada período o aluno demonstra uma aplicação prática do 

seu conhecimento.  

 

O cálculo é feito da seguinte forma: 80/60 (min.)x50 (módulo-aula)= 67h de sala de aula e 

13 horas realizadas em forma de  Projeto Integrador, com atividades práticas 

supervisionadas pelo professor, que poderão ser realizadas em  laboratórios, visita em 

campo, estudos na biblioteca, e outros a depender da especificidade do projeto.  

O Unileste disponibiliza, ainda, como forma diferenciada de integralização, nos termos da 

legislação em vigor, a oferta de matrícula de portadores de diploma e transferência 

externa, onde o estudante apresenta o programa das disciplinas do curso de destino para 

análise do aproveitamento da (s) disciplina (s) cursadas em seu Histórico Escolar.  A 

análise é feita pela coordenação de curso com a emissão de parecer. 
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Para a integralização da matriz curricular o curso oportuniza a seus estudantes a 

participação em atividades diversas, visando à melhoria da formação do estudante nas 

diferentes áreas do conhecimento. É uma perspectiva de currículo que favorece a 

iniciativa e a participação do estudante no seu processo de formação, torna-o 

corresponsável pelo contexto de ensino-aprendizagem. Assim, a flexibilização curricular 

do curso é estruturada considerando-se as necessidades e especificidades dos 

estudantes, da sociedade e da formação profissional e humana. 

6.4. Matriz Curricular 

O curso de Engenharia Civil possui 3600 horas a serem integralizadas em 5 (cinco) anos, 

distribuídos em 10 períodos. Poderão integralizar o currículo em tempo inferior, os alunos 

que se enquadrarem nas seguintes situações: i) portadores de diploma e provenientes de 

transferências interna ou externa que tenham dispensa de disciplinas; ii) cursar disciplinas 

do mesmo curso em outro turno no Unileste. 

                                                          Matriz A - 2019 

 

 

Engenharia Civil CH Total 3600

Turnos: 

Diurno/Noturno 

Duração: 10

Desenho Tecnico FB 80 67 13

Calculo I FB 80 67 13

Geometria Analitica e Algebra Linear FB 80 67 13

Introdução à Educação Superior FG 60 0 60

300 134 67 39 60

Atividades Complementares 40

Atividade Integradora

340 134 67 39 60

CARGA HORÁRIA1º PERIODO 

Teoria Prática MSP

Subtotal

Projeto 01: Modelagem de mecanismos estáticos

Total

Bacharelado

Componentes Curriculares Total
Atividade 

Integradora
Clas.

Matriz Curricular 2019 - Curso de Engenharia Civil - Unileste
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Calculo II FB 80 67 13

Fisica I FB 80 67 13

Química e Materiais FB 80 67 13

Algoritmos e Programação FB 80 67 13

320 201 67 52 0

Atividades Complementares 40

Atividade Integradora

360 201 67 52 0

Total
Atividade 

Integradora

Projeto 02: Modelagem e simulação de sistemas dinâmicos

Prática MSPTeoria

Subtotal

Componentes Curriculares

Total

2º PERIODO CARGA HORÁRIA

Clas.

Calculo III FB 80 67 13

Fisica II FB 80 67 13

Laboratório de Física e Química FB 80 67 13

Iniciação à Pesquisa Científica FG 60 0 60

300 134 67 39 60

Atividades Complementares 40

Atividade Integradora

340 134 67 39 60

Teoria
Atividade 

Integradora

CARGA HORÁRIA

Prática MSPComponentes Curriculares Total

Projeto 03: Produção de experimentos com aproveitamento de 

energia química

Total

3º PERIODO 

Clas.

Subtotal

Mecanica dos Sólidos FB 80 67 13

Fenômenos de Transporte FB 80 67 13

Estatistica e Probabilidade FB 80 67 13

Humanidade, Sociedade e Etica FG 60 0 60

300 201 0 39 60

Atividades Complementares 40

Atividade Integradora

340 201 0 39 60

Prática
Atividade 

Integradora
Componentes Curriculares

Total

MSPTotal Teoria

CARGA HORÁRIA4º PERIODO 

Subtotal

Clas.

Projeto 04: Aplicação de transformação de energia solar em sistema 

de aquecimento

Gestão de Projetos FE 80 67 13

Engenharia Econômica FE 80 67 13

Segurança, Ergonomia e Meio Ambiente FE 80 33 7 40

Empreendedorismo FG 60 0 60

300 167 0 33 100

Atividades Complementares 40

Atividade Integradora

340 167 0 33 100

CARGA HORÁRIA

Subtotal

Projeto 05: Desenvolvimento de uma metodologia de projeto em 

engenharia

Componentes Curriculares TeoriaTotal

Total

MSPPrática

5º PERIODO 

Atividade 

Integradora
Clas.
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Arquitetura e Urbanismo FE 80 33 7 40

Teoria das Estruturas FB 80 67 13

Topografia e Cartografia FE 80 67 13

Hidráulica e Hidrologia FE 80 67 13

320 167 67 46 40

Atividades Complementares 40

Atividade Integradora

360 167 67 46 40

Teoria Prática

Total

Atividade 

Integradora

Projeto 06: Elaboração de projeto arquitetônico e de infraestrutura 

para uma edificação

CARGA HORÁRIA

MSP

Subtotal

Clas.

6º PERIODO 

Componentes Curriculares Total

Mecânica dos Solos e Geologia FE 80 67 13

Tecnologia da Construção Civil FE 80 33 7 40

Materiais de Construção Civil FE 80 67 13

Estradas e Transportes FE 80 67 13

320 100 134 46 40

Atividades Complementares 40

Atividade Integradora

360 100 134 46 40

PráticaClas. MSP
Atividade 

Integradora

7º PERIODO 

Subtotal

Projeto 07: Controle tecnológico de materiais e solos para obras de 

engenharia

Componentes Curriculares Total Teoria

Total

CARGA HORÁRIA

Concreto Armado FE 80 67 13

Saneamento Ambiental FE 80 67 13

Grandes Estruturas FE 80 67 13

Estrutura de Aço e Madeira FE 80 67 13

320 268 0 52 0

Atividades Complementares 40

Atividade Integradora

360 268 0 52 0

Teoria PráticaClas. Total MSP

8º PERIODO 

Total

Subtotal

Projeto 08: Dimensionamento da estrutura de uma edificação 

sustentável

CARGA HORÁRIA

Componentes Curriculares
Atividade 

Integradora

Fundações e Obras de Contenção FE 80 67 13

Projeto de Instalações Prediais FE 80 67 13

Estágio Supervisionado FE 320 0

160 134 0 26 0

Atividades Complementares 40

Atividade Integradora

Total 200 134 0 26 0

Prática MSP
Atividade 

Integradora

CARGA HORÁRIA

Projeto 09: Projeto de Fundações e instalações prediais

Total TeoriaComponentes Curriculares Clas.

9º PERIODO 

Subtotal
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Matriz Curricular  B 
2019.2 

Engenharia Civil 

BACHARELADO 
DIURNO E 
NOTURNO 

CH 
TOTAL 

3600 Duração: 
10 

semestres 

              

1º PERIODO  CARGA HORÁRIA   

Componentes Curriculares Clas. Total Teoria Prática 
Atividade 

Integradora 
EAD 

Cálculo I FB 80 67 0 13 0 

Desenho Técnico FB 80 0 67 13 0 

Geometria Analítica e Álgebra Linear FB 80 67 0 13 0 

Introdução à Educação Superior FG 60 0 0 0 60 

Subtotal 300 134 67 39 60 

Atividades Complementares   40         

Atividade Integradora Projeto 01: Modelagem de mecanismos estáticos 

Total 340 134 67 39 60 

              

Projeto de Estruturas de Edifício FE 80 67 13

Trabalho de Conclusão de Curso FE 80 80 0

Optativa (Disciplina Livre) FE 80 67 13

240 214 0 26 0

Atividades Complementares 40

Atividade Integradora

280 214 0 26 0

Prática

Projeto 10: Elaboração de projeto estrutural de infra, meso e 

superestruturas

Total
Atividade 

Integradora
Componentes Curriculares

10º PERIODO CARGA HORÁRIA

Teoria

Total

MSP

Subtotal

Total Teoria Prática
Atividade 

Integradora
MSP

2800 1640 402 398 360

     Formação Geral 240 0 0 0 240

     Formação Básica 1040 670 201 169 0

     Formação Específica 1520 970 201 229 120

400

320

80

CARGA HORÁRIA TOTAL 3600

Estágio Supervisionado

Trabalho de Curso

Componentes Curriculares

Disciplinas

RESUMO

Atividades Complementares 
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2º PERIODO  CARGA HORÁRIA   

Componentes Curriculares Clas. Total Teoria Prática 
Atividade 

Integradora 
EAD 

Algorítmos e Programação FB 80 0 67 13 0 

Cálculo II FB 80 67 0 13 0 

Física I FB 80 67 0 13 0 

Química e Materiais FB 80 67 0 13 0 

Subtotal 320 201 67 52 0 

Atividades Complementares   40         

Atividade Integradora Projeto 02: Modelagem e simulação de sistemas dinâmicos 

Total 360 201 67 52 0 

              

3º PERIODO  CARGA HORÁRIA   

Componentes Curriculares Clas. Total Teoria Prática 
Atividade 

Integradora 
EAD 

Cálculo III FB 80 67 0 13 0 

Física II FB 80 67 0 13 0 

Iniciação à pesquisa científica FG 60 0 0 0 60 

Laboratório de Física e Química FB 80 0 67 13 0 

Subtotal 300 134 67 39 60 

Atividades Complementares   40         

Atividade Integradora 
Projeto 03: Produção de experimentos com aproveitamento 
de energia química 

Total 340 134 67 39 60 

              

4º PERIODO  CARGA HORÁRIA   

Componentes Curriculares Clas. Total Teoria Prática 
Atividade 

Integradora 
EAD 

Estatística e Probabilidade FB 80 67 0 13 0 

Fenômenos de Transporte FB 80 67 0 13 0 

Humanidades, Sociedade e Ética FG 60 0 0 0 60 

Mecânica dos Sólidos FB 80 67 0 13 0 

Subtotal 300 201 0 39 60 

Atividades Complementares   40         

Atividade Integradora 
Projeto 04: Aplicação de transformação de energia  solar 
em sistema de aquecimento 

Total 340 201 0 39 60 
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5º PERIODO CARGA HORÁRIA   

Componentes Curriculares Clas. Total Teoria Prática 
Atividade 

Integradora 
EAD 

Arquitetura e Urbanismo FE 80 33 0 7 40 

Hidráulica e Hidrologia FE 80 67 0 13 0 

Teoria das Estruturas FB 80 67 0 13 0 

Topografia e Cartografia FE 80 67 0 13   

Subtotal 320 234 0 46 40 

Atividades Complementares   40         

Atividade Integradora 
Projeto 05: Elaboração de projeto arquitetônico e de 
infraestrutura para uma edificação 

Total 360 234 0 46 40 

              

6º PERIODO CARGA HORÁRIA   

Componentes Curriculares Clas. Total Teoria Prática 
Atividade 

Integradora 
EAD 

Estradas e Transportes FE 80 67 0 13 0 

Materiais de Construção Civil FE 80 0 67 13 0 

Mecânica dos Solos e Geologia FE 80 0 67 13 0 

Tecnologia da Construção Civil FE 80 33 0 7 40 

Subtotal 320 100 134 46 40 

Atividades Complementares   40         

Atividade Integradora 
Projeto 06: Controle tecnológico de materiais e solos para 
obras de engenharia 

Total 360 100 134 46 40 

              

7º PERIODO CARGA HORÁRIA   

Componentes Curriculares Clas. Total Teoria Prática 
Atividade 

Integradora 
EAD 

Concreto Armado FE 80 67 0 13 0 

Estrutura de Aço e Madeira FE 80 67 0 13 0 

Grandes Estruturas FE 80 67 0 13 0 

Saneamento Ambiental FE 80 67 0 13 0 

Subtotal 320 268 0 52 0 

Atividades Complementares   40         

Atividade Integradora 
Projeto 07:  Dimensionamento da estrutura de uma 
edificação sustentável 

Total 360 268 0 52 0 
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8º PERIODO CARGA HORÁRIA   

Componentes Curriculares Clas. Total Teoria Prática 
Atividade 

Integradora 
EAD 

Estágio Supervisionado FE 320 0 320 0 0 

Fundações e Obras de Contenção FE 80 67 0 13 0 

Projeto de Instalações Prediais FE 80 67 0 13 0 

Subtotal 480 134 320 26 0 

Atividades Complementares   40         

Atividade Integradora Projeto 08: Projeto de instalações de fundações prediais 

Total 520 134 320 26 0 

              

9º PERIODO CARGA HORÁRIA   

Componentes Curriculares Clas. Total Teoria Prática 
Atividade 

Integradora 
EAD 

Optativa FE 80 67 0 13 0 

Projeto de Estruturas de Edifício FE 80 67 0 13 0 

Trabalho de Conclusão de Curso FE 80 80 0 0 0 

Subtotal 240 214 0 26 0 

Atividades Complementares   40         

Atividade Integradora 
Projeto 09: Elaboração de projeto estrutural de infre. Meso 
e superestruturas 

Total 280 214 0 26 0 

              

10º PERIODO CARGA HORÁRIA   

Componentes Curriculares Clas. Total Teoria Prática 
Atividade 

Integradora 
EAD 

Empreendedorismo FG 60 0 0 0 60 

Engenharia Econômica FE 80 67 0 13 0 

Gestão de Projetos FE 80 67 0 13 0 

Segurança, Ergonomia e Meio 
Ambiente 

FE 80 33 0 7 40 

Subtotal 300 167 0 33 100 

Atividades Complementares   40         

Atividade Integradora 
Projeto 10: Desenvolvimento de uma metodologia de 
projeto em engenharia 

Total 340 167 0 33 100 
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RESUMO             

Componentes Curriculares   Total Teoria Prática 
Atividade 

Integradora 
EAD 

Disciplinas   2800 1707 335 398 360 

     Formação Geral   240 0 0 0 240 

     Formação Básica   1120 737 201 182 0 

     Formação Específica   1440 970 134 216 120 

Extensão Curricularizada   0 0 0 0 0 

Atividades Complementares   400 0 0 0 0 

Estágio Supervisionado   320 0 320 0 0 

Trabalho de Conclusão de Curso   80 80 0 0 0 

CARGA HORÁRIA TOTAL   3600 1787 655 398 360 

 

7.  CONTEÚDOS CURRICULARES 

A prática educativa contempla a seleção de conteúdos significativos para a concretização 

do perfil profissional pretendido para seus educandos. Desta forma, esses conteúdos 

constantes no PPC buscam a promoção do efetivo desenvolvimento do perfil profissional 

do egresso, sempre considerando a constante atualização da área, com distribuição 

adequada de cargas horárias (em horas-relógio), de bibliografias e a acessibilidade 

metodológica.  

A seleção e organização de conteúdos no curso de Engenharia Civil se sustentam na 

compreensão de que há uma interdependência entre conhecimentos, habilidades e 

atitudes. Assim, o currículo do curso foi construído pelo NDE, a partir do perfil do egresso 

almejado, desdobrando-se em competências e habilidades profissionais e transversais 

que serão desenvolvidas durante o curso. Esse alinhamento revela a articulação entre 

perfil, objetivos, competências, conteúdos, estratégias metodológicas e avaliativas. Assim, 

os conteúdos constituem-se não em fim em si mesmos, mas em ferramentas para o 

desenvolvimento das competências do perfil egresso. 

Os conteúdos presentes nos processos de ensino não são apenas aqueles culturalmente 

reconhecidos como científicos, mas também os relativos aos modos de conceber e de 

convencer por meio do conhecimento. Fazem parte desses processos as manifestações 

e os posicionamentos sobre os objetos e conteúdos em estudo, sobretudo pelo fato de ser 
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o estudante do ensino superior portador de experiências e de saberes que lhe 

proporcionam maior capacidade crítica. 

Dessa forma, os conteúdos do curso foram definidos com base nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Curso e nas Diretrizes Curriculares para os Cursos de graduação do 

Unileste, missão e objetivos do curso considerando a historicidade, a complexidade e a 

diversidade do fenômeno educativo, abrangendo conteúdos pertinentes às políticas de 

educação ambiental, educação em direitos humanos e de educação das relações étnico-

raciais, além do ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena.  

Esses princípios que diferenciam o curso em sua área profissional e induzem o contato 

com conhecimento recente e inovador se materializam na organização dos eixos de 

Formação Geral, Básica e Específico que contemplam os componentes curriculares, 

organizados pela DCN em formação  Básica, Profissionalizante e Específica. 

O Eixo de Formação Geral se efetiva a partir da implementação do Projeto de Formação 

Geral e Humanístico comum a todos os cursos. Este projeto propõe uma formação geral 

e humanística, de caráter transdisciplinar dos componentes curriculares, bem como a 

transversalidade de temas com base nos seguintes pilares: identidade do estudante, o 

estudante na sociedade, o estudante no mundo do trabalho, compreendendo esse 

estudante como ser singular, dotado de emoções, espiritualidade e subjetividade, mas, 

também, cidadão historicamente situado, sujeito em construção e em processo contínuo 

de formação. 

A dimensão proposta no projeto tem caráter processual, envolve vários componentes 

curriculares a saber:  i) disciplinas: Introdução à Educação Superior; Iniciação à Pesquisa 

científica, Humanidadessss, Sociedade e Ética Empreendedorismo; ii) Atividades 

Complementares: componentes curriculares que enriquecem os conhecimentos e 

habilidades dos estudantes para o exercício da cidadania e das profissões, além de 

alargar os seus horizontes intelectuais e científicos; iii) Atividades Complementares 

Virtuais: atividades desenvolvidas em ambiente virtual de aprendizagem, também de 

cunho humanístico transdisciplinar; iv) Atividades complementares no âmbito da pesquisa 

e da extensão: as atividades de iniciação científica e de extensão são espaços 

privilegiados de aprendizagem e um mecanismo de produção, socialização e 
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democratização do conhecimento acadêmico; v) Atividades integradoras: destinam-se à 

ações, por meio da incorporação de temas de relevância científica e/ou social e cultural, 

integrados aos demais componentes curriculares, em uma perspectiva transdisciplinar. 

Representa o trabalho efetivo discente, no exercício da autonomia e do protagonismo, sob 

a orientação, acompanhamento e avaliação do docente; vi) Projeto de Introdução à 

Educação Superior: é concebido como forma de acolhimento e inclusão do ingressante 

em sua singularidade e subjetividade, no início da vida acadêmica e ambientação ao 

curso. 

As disciplinas do eixo de Formação Geral são ofertadas na modalidade EaD e são comuns 

a todos os cursos de graduação, obedecem ao percentual de 20% permitido para essa 

modalidade nos cursos de graduação presencial. As disciplinas têm a carga horária de 60 

horas, são desenvolvidas, acompanhadas e avaliadas por docentes. Os conteúdos são 

desenvolvidos em caráter institucional, utilizando-se de metodologia interativa e 

investigativa (fundamentação teórica, produção de conhecimento e socialização).  

Em atendimento ao Decreto 5.626/2005, a disciplina LIBRAS, faz parte eixo de formação 

geral e poderá ser cursada pelo aluno como uma disciplina obrigatória ou optativa. No 

Curso de Engenharia Civil ela é ofertada como disciplina optativa. 

O eixo de Formação Básica está organizado na forma de componentes curriculares 

comuns aos cursos da Escola Politécnica.  Tendo no seu elenco atividades, disciplinas, 

projetos cujos conteúdos são elementos agregadores que possibilitam ao aluno o 

desenvolvimento pleno do curso. Os conceitos adquiridos nas diversas atividades que 

compõem o eixo básico se constituem como fundamentos para as ações subsequentes 

para que o aluno tenha uma visão sistêmica e estratégica da sua área de formação 

profissional. 

Já o eixo de Formação Específica, abrange os conhecimentos identificadores da formação 

profissional visando qualificar e habilitar o profissional em face das competências e 

habilidades específicas do graduado.  O eixo de Formação Específica, articulado aos 

eixos de Formação Geral e Básica, possibilita a construção ampla e contínua do 

conhecimento e auxiliam na formação de um profissional com perfil comprometido com os 
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resultados de sua atuação, pautando sua conduta profissional por critérios humanísticos 

e de rigor científico, bem como por referenciais éticos e legais. 

7.1. Educação das Relações étnico-raciais e o ensino de História e Cultura 

Afro-brasileira, Africana e Indígena. 

Em consonância com sua missão, o Unileste promove a formação da pessoa humana, 

pautada em valores éticos, cristãos, na responsabilidade ambiental e na ação social. Tais 

valores se expressam em ações contínuas e transversais ao currículo por meio do ensino, 

da extensão, e da pesquisa.  

Na busca permanente pela efetivação desses princípios, o curso atende ao disposto na 

Resolução CNE/CP Nº 01/2004, sobre a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 

Ensino de História e Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena com temáticas que são 

discutidas, de modo transversal, nos diferentes componentes curriculares do curso e 

diretamente em outras atividades curriculares, como: atividades complementares virtuais; 

projetos de pesquisa e extensão; seminários; dentre outras.  

Considerando seu caráter institucional, os componentes curriculares visam, ainda, 

possibilitar a análise e a reflexão sobre os elementos sociais, políticos, econômicos, 

ambientais, éticos, humanos e culturais, bem como, a valorização e o respeito às 

diferenças culturais e étnico-raciais inerentes à estrutura e a dinâmica das sociedades. 

7.2. Educação Ambiental 

A educação ambiental visa oferecer os conhecimentos necessários para interpretar os 

fenômenos complexos que configuram o meio ambiente; fomentar os valores éticos, 

econômicos e estéticos que constituem a base de uma autodisciplina, que favoreçam o 

desenvolvimento de comportamentos compatíveis com a preservação e melhoria desse 

meio ambiente, assim como as habilidades práticas necessárias à concepção e aplicação 

de soluções eficazes aos problemas ambientais (UNESCO, 1997).  

Nesse contexto, e, ainda, atendendo a Lei nº 9. 795 de 27 de abril de 1999 e o Decreto nº 

4.281 de 25 de junho de 2002, sobre a Educação Ambiental, o Unileste busca desenvolver 

ações inseridas em diferentes componentes curriculares discutindo a temática, 
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especificamente, nas(s) disciplina(s) de Segurança, Ergonomia e Meio Ambiente e 

desenvolvendo ações contínuas e transversais ao currículo por meio da extensão, do 

ensino e da pesquisa. 

7.3. Direitos Humanos 

Em conformidade com o Parecer CNE/CP nº 8 de 06/03/12, na Resolução CNE Nº 01 de 

30 de maio de 2012, sobre a Educação em Direitos Humanos, a responsabilidade da 

Instituição com a Educação em Direitos Humanos no ensino superior está ligada aos 

processos de construção de uma sociedade mais justa, pautada no respeito e promoção 

dos Direitos Humanos, buscando contribuir para a construção de valores que visam a 

práxis transformadora da sociedade, perpassando os espaços e tempos da educação. Vê-

se, com isso, que a inserção da Educação em Direitos Humanos no Ensino Superior deve 

ser transversalizada em todas as esferas institucionais, abrangendo também o ensino, a 

pesquisa e a extensão.  

7.4. LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais 

Em atendimento ao Decreto 5.626/2005, a disciplina LIBRAS, faz parte do eixo de 

formação geral sendo cursada pelo aluno do curso como disciplina optativa. 

7.5. Disciplinas Optativas 

As disciplinas optativas compõem o currículo do curso e são de livre escolha dos 

estudantes, a partir de um conjunto pré-estabelecido no PPC. Estão em consonância com 

as competências e habilidades previstas para o perfil do egresso, contribuído assim para 

ampliar a formação profissional. 
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Fazem parte do currículo as seguintes disciplinas optativas: 

DISCIPLINAS OPTATIVAS CH 
Desenho Aplicado e Metrologia 80 

Gestão da Informação e da Inovação Tecnológica 80 

LIBRAS 80 

Planejamento, Programação e Controle da Produção I 80 

Processos de Produção 80 

Tecnologia - Conforto Ambiental Urbano 80 

Tecnologia - Obras e Orçamento 80 

OBS: Poderão ser elencadas outras disciplinas mediante deliberação do Conselho de Curso. 

 

7.6. Coerência do PPC com as Diretrizes Curriculares do Curso 

Em atendimento às Diretrizes Curriculares Nacionais, a organização curricular do Curso 

de Graduação em Engenharia Civil contempla conteúdos e atividades que atendem os 

seguintes eixos interligados de formação: 1. Formação Básica; 2. Formação Profissional; 

3. Formação Específica; 4. Formação estágio; 5. Formação Trabalho de Conclusão de 

Curso; 6. Formação Complementar. 

Em atendimento às DCN’s os componentes curriculares foram formulados conforme 

quadro a seguir:  

DISTRIBUIÇÃO DOS COMPONENTES CURRICULARES CONFORME - DCN - RES. CNE/CES Nº 9/2004. 

FORMAÇÃO REQUISITADA PELAS DCN 
DISCIPLINAS/COMPONENTES 

CURRICULARES 
CH 

1.Formação Básica (33,8%) 

Algoritmos e Programação (40) 80 

Cálculo I 80 

Cálculo II 80 

Cálculo III 80 

Desenho Técnico (40) 80 

Engenharia Econômica (40) 80 

Estatística e Probabilidade 80 

Fenômenos de Transporte 80 

Física I 80 

Física II 80 

Geometria Analítica e Álgebra Linear 80 

Humanidadesss, Sociedade e Ética 60 

Introdução à Educação Superior 80 

Iniciação à Pesquisa Científica 80 

Laboratório de Física e Química 80 
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DISTRIBUIÇÃO DOS COMPONENTES CURRICULARES CONFORME - DCN - RES. CNE/CES Nº 9/2004. 

FORMAÇÃO REQUISITADA PELAS DCN 
DISCIPLINAS/COMPONENTES 

CURRICULARES 
CH 

Mecânica dos Sólidos (40) 80 

Química e Materiais 80 

Segurança, Ergonomia e Meio 
Ambiente 

(40) 80 

O currículo contempla o conteúdo básico 
Comunicação e Expressão pela Atividade 
Complementar Obrigatória Escrita On-line 

2.Formação Profissional (15%) 

Empreendedorismo 60 

Estradas e Transportes (40) 80 

Hidráulica e Hidrologia 80 

Materiais de Construção Civil (40) 80 

Mecânica dos Sólidos  (40) 80 

Mecânica dos Solos e Geologia 80 

Topografia e Cartografia 80 

Saneamento Ambiental 80 

Segurança, Ergonomia e Meio 
Ambiente 

(40) 80 

 

 

3.Formação Específica (30%) 

Arquitetura e Urbanismo 80 

Algoritmo e Programação 40 (80) 

Concreto Armado 80 

Desenho Técnico (40) 80 

Engenharia Econômica (40) 80 

Estradas e Transportes (40) 80 

Estruturas de Aço e Madeira 80 

Fundações e Obras de Contenção 80 

Grandes Estruturas 80 

Gestão de Projetos 80 

Materiais de Construção Civil (40) 80 

Optativa 80 

Projeto de Estruturas de Edifício 80 

Projeto de Instalações Prediais 80 

Tecnologia da Construção Civil 80 

Teoria das Estruturas 80 

4.Formação Estágio (8,9%) Estágio Supervisionado 320 

5.Formação Trabalho de Conclusão de Curso (2,2%) Trabalho de Curso 80 

6.Formação Complementar (11.1%) Atividades Complementares 400 

Carga Horária total  3600 

OBS: Disciplinas onde as cargas horárias estão representadas como (40)80 correspondem que 

os conteúdos atendem às diferentes formações a qual estão inseridas. 

 

7.7. Ementário e Bibliografia  

As ementas e bibliografias dos componentes curriculares são atualizadas continuamente 

tendo em vista o perfil do egresso delineado para o Curso, bem como as Diretrizes 

Curriculares e a demanda mercadológica. Para esse trabalho a coordenação de Curso 
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atua em consonância com o Conselho de Curso, com o Núcleo Docente Estruturante 

(NDE), professores e setor de assessoria pedagógica que constituem a estrutura 

organizacional do Unileste. 

O Ementário e as referências bibliográficas se encontram no Apêndice II. 

8. PROPOSTA PEDAGÓGICA 

Enquanto instituição católica, o Unileste preza pela qualificação profissional e ética de 

seus egressos, que atuarão em diferentes áreas do conhecimento, comprometendo-se 

com as questões sociais do seu entorno e zelando por um desenvolvimento regional 

sustentável. Dessa forma, o Unileste acredita que o perfil do profissional para os novos 

tempos precisa estar pautado na solidariedade, no senso de justiça, bem como no respeito 

ao ser humano, às normas e às leis.  

Defende, também, que o educando precisa estar apto a construir a sua própria história, 

tendo equilíbrio e respeito a todas as manifestações culturais, como parte integrante do 

processo de aprimoramento do ensino, da prática investigativa e do serviço ao outro. 

Considera, ainda, que a ética deverá permear toda a formação acadêmica de seus alunos, 

bem como sua vivência como profissional e cidadão. 

Em consonância com esse posicionamento, o compromisso educacional do Unileste visa 

promover a educação de qualidade, manifestada nos currículos dos cursos, tendo em vista 

uma educação humana e cristã, e voltando-se para a construção coletiva do saber e do 

agir.  

A concepção do conhecimento, como entendimento do mundo vivo e continuado, requer 

atualização permanente da comunidade acadêmica, assim como integração e interação 

da instituição de ensino superior com os diversos grupos sociais, principalmente no seu 

entorno, de modo que sua vivência se paute em valores, tais como verdade, liberdade, 

fraternidade e justiça. 

Formar o profissional na concepção humanista, crítica e reflexiva pressupõe adotar 

metodologias que privilegiem a reflexão e o conhecimento na perspectiva inter, multi e 

transdisciplinar e que possibilite a participação interativa de todos os agentes envolvidos 
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nos processos de ensino-aprendizagem. Sendo assim, os estudantes são estimulados, 

desde o ingresso na graduação, a realizar leituras da realidade social e profissional com 

vistas à articulação teoria e prática.  

Na essência, deseja-se alcançar uma atitude consciente frente à realidade que se quer 

transformar e os conhecimentos e habilidades que se quer adquirir, priorizando um 

processo de aprendizagem centrado na tomada de decisões por conta própria e 

fortalecendo a autonomia no pensar e no atuar do estudante. 

Nesse sentido, os componentes curriculares contemplam disciplinas obrigatórias teórico-

práticas, estágios, atividades complementares, projetos interdisciplinares, atividades 

integradoras, trabalho de conclusão de curso, extensão e iniciação científica que são 

agrupados nos eixos de formação. 

A estrutura curricular, buscando a concretização da missão institucional e do curso, está 

centrada numa prática científico-pedagógica que possibilita a formação de um profissional 

capaz de exercer as condições de formação humana, considerados fundamentais na vida 

pessoal e no mundo do trabalho, tais como: compromisso com as questões 

socioeducativas, conduta ética, criatividade, autocontrole, flexibilidade, dentre outros. 

Dessa forma, a prática pedagógica se pauta em ações teórico-práticas investigativas, 

dialógicas e interdisciplinares, e visam produzir aprendizagens significativas que, por meio 

da problematização, transformem os espaços educativos em locais de discussão, de 

aprofundamento de conceitos, de trocas e, principalmente, de estimulação volitiva da 

aprendizagem como processo de prazer pelo seu efeito de crescimento. 

8.1. Metodologia de Ensino 

A educação se dá pela constante integração do sujeito com seu universo social, que lhe 

é exclusivo, no que se refere à produção histórica e cultural. Concebe-se homem integrado 

aquele capaz de ajustar-se à realidade, criando e recriando os contextos históricos, 

envolvido e comprometido com as questões culturais, produtivas e políticas, decidindo e 

interferindo no processo de transformação desta mesma realidade. 

O projeto de formação dos estudantes do Unileste sustenta-se na crença sobre a 

capacidade dos sujeitos aprendentes de desenvolverem sua consciência crítica, estando 
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preparado para dialogar com as diferenças, tomar decisões, ou seja, atuar com autonomia 

e com responsabilidade social e política, tanto no âmbito da vida profissional, quanto em 

relação às outras demandas da vida social. 

Dessa forma, as diretrizes pedagógicas do Unileste estão pautadas em metodologias 

ativas, nas quais o estudante é convidado a fazer seu próprio percurso acadêmico de 

forma autônoma e construtiva, sendo chamado para produção do seu próprio 

conhecimento. Assim, a organização curricular do Curso de Engenharia Civil volta-se para 

a dimensão complexa do trabalho intelectual, fundamentando-se na prática investigativa, 

na descoberta e no serviço ao outro. Para tanto, articula o ensino, a iniciação 

científica/pesquisa, a extensão, de forma a direcionar a formação do estudante para 

conhecimentos culturais, científicos e técnicos, além dos conteúdos éticos e cristãos, com 

o propósito permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional. 

A intervenção pedagógica é baseada na ação do estudante como elemento constitutivo 

do fazer pedagógico. Isso significa que, diferentemente de se pensar em colocar o 

estudante para realizar tarefas e trabalhos, deve-se entender que o trabalho do estudante 

compõe a ação pedagógica.  O estudante precisa assumir um papel cada vez mais ativo, 

buscando efetivamente conhecimentos significativos aos objetivos da aprendizagem, 

modificar e agregar ideias e interagir com outros atores do processo educativo num ato 

coletivo e comprometido, constituindo-se numa relação de troca entre os envolvidos. 

Importante destacar a intervenção e a mediação do professor no sentido de favorecer o 

diálogo que permite um trabalho coletivo e potencializa relações de respeito e confiança. 

Nesse sentido, o curso de Engenharia Civil enfatiza em seu currículo uma prática 

pedagógica crítica, reflexiva e transformadora, a partir de uma visão multidisciplinar e 

interdisciplinar, articulando teoria e prática, destacando as inter-relações estabelecidas 

entre os diferentes saberes, fundamentando-se nas Diretrizes Curriculares Nacionais, na 

Missão Institucional e nas demandas mercadológicas. 

No exercício de sua missão educativa, o curso tem buscado o diálogo permanente entre 

o ensino, a pesquisa e a extensão, procurando envolver ativamente o aluno com 

atividades que os levem a pensar, a raciocinar, observar, refletir, entender, combinar, que 

em conjunto, caracteriza uma metodologia ativa, gerando um ambiente de aprendizagem 
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significativa. Esse ambiente possibilita um trabalho cooperativo, o desenvolvimento de 

projetos integradores, a solução de problemas, a construção de conhecimentos, 

habilidades e competências, o uso de tecnologias, por meio de diferentes plataformas e 

recursos midiáticos que transformam ideias em resultados e ainda promovem a interação 

entre estudantes e professores. 

As metodologias utilizadas no curso pautam-se na articulação teoria e prática, aliando-se 

às práticas multi e interdisciplinares, tais como Atividades Integradoras, pesquisa e 

extensão. Utiliza-se ainda, a prática de monitoria e estágios, oportunizando aos alunos 

condições de enriquecimento e promoção da melhoria do processo ensino-aprendizagem. 

A inclusão de recursos tecnológicos como estratégia metodológica é uma necessidade 

atual por se tratar de um conhecimento imprescindível em qualquer área da atividade 

humana.  

Daí a importância de uma ação docente qualificada, sistematizada e eficaz no sentido de 

planejar recursos metodológicos ou didáticos que ativem a capacidade cognitiva do 

estudante. Para aprender é preciso se mobilizar intelectualmente, mas também 

desenvolver uma atividade eficaz. 

Sendo assim, as oportunidades e espaços destinados ao trabalho efetivo acadêmico, sob 

a responsabilidade do professor, são preparados e organizados, visando ao 

desenvolvimento intelectual, mas também, ao desenvolvimento das capacidades de 

relacionamento e de trabalho em equipe. As atividades educativas visam promover trocas 

de experiências, condição fundamental para a construção coletiva de conhecimentos e a 

formação da consciência crítica. 

Nos espaços educativos, o estabelecimento de regras consensuais de convivência 

democrática, em que predominem o respeito mútuo, a cordialidade, o companheirismo e, 

acima de tudo, o arbítrio, é de responsabilidade do professor, como sujeito responsável 

pela organização da atividade acadêmica. A composição das oportunidades e espaços 

formativos pressupõe, também, o respeito à pontualidade, o cumprimento de prazos e a 

observância aos deveres e o respeito às normas institucionais. 

Assim, o Unileste atento às novas demandas e transformações que emergem no contexto 
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educacional a partir das tecnologias de informação e comunicação, cria estratégias e 

mecanismos para assessorar discentes e docentes no desenvolvimento, implementação 

e uso de ambientes virtuais nas práticas educativas. Para tal, busca fazer uso de 

metodologias e ferramentas de educação a distância - EAD - baseadas na internet, que 

efetivamente favoreçam, estimulem e conduzam à aprendizagem. 

Com essa política de ensino, o Curso de Graduação em Engenharia Civil do Unileste 

proporciona aos graduandos a oportunidade de se envolverem no processo ensino-

aprendizagem em ambientes diversificados, que lhes propicia a oportunidade de fomentar 

a capacidade e a aptidão para a aprendizagem autônoma. 

8.2. Avaliação dos processos de aprendizagem 

A avaliação do processo ensino-aprendizagem no Unileste obedece às normas e 

procedimentos pedagógicos estabelecidos pelo Regime Interno e por normas 

complementares estabelecidas pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – 

Consepe, como também as previstas no Projeto Pedagógico do Curso - PPC. É concebida 

como um processo de diagnóstico e formativo que possibilita a análise do desempenho 

dos discentes e, ao mesmo tempo, a análise das atividades de ensino a ele oferecidas 

permitindo o desenvolvimento e a autonomia discente de forma contínua e efetiva.  

Para o desenvolvimento da avaliação, são utilizados diferentes instrumentos que 

valorizam a apropriação e a articulação das habilidades e atitudes, proporcionando uma 

construção de conhecimento significativa e permanente pelo discente. A avaliação 

desenvolve a capacidade de se refletir sobre o processo de ensino-aprendizagem, de 

modo a fornecer subsídios e informações para docentes, estudantes e demais envolvidos. 

Deve possibilitar a percepção do que estão aprendendo e o que é importante ser ampliado 

ou complementado. A avaliação se configura, assim, como processo contínuo que 

possibilita a análise do desempenho do aluno, a reflexão do professor sobre o trabalho 

realizado e a adequação do programa de ensino.  

Diferentes estratégias de natureza teórica e/ou prática são utilizadas para avaliação dos 

discentes, abrangendo os componentes curriculares, incluindo-se atividades virtuais 
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facilitadas pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem – (AVA) a exemplo dos fóruns, debates 

e outras atividades.  

A avaliação do desempenho acadêmico pode ser feita por disciplina ou em práticas 

interdisciplinares, considerando-se para aprovação, o aproveitamento e a frequência. O 

aproveitamento escolar é avaliado por meio de acompanhamento contínuo do discente e 

dos resultados por ele obtido nas atividades avaliativas.  

Durante o semestre letivo, são distribuídos 10,0(dez) pontos em avaliações, considerando 

que nenhuma avaliação poderá ter valor superior a 3,5 (trinta e cinco) pontos, sendo 

considerado aprovado o aluno que obtiver somatório das notas igual ou superior a 7,0 

pontos. O discente que obtiver somatório das notas inferior a 7,0 pontos e superior ou 

igual a 4,0 pontos terá direito a uma nova atividade avaliativa, abrangendo todo o conteúdo 

ministrado, no valor de 10,0 pontos. Será considerado aprovado o discente que obtiver 

média aritmética igual ou superior a 6,0 pontos entre a nota obtida na referida atividade e 

o aproveitamento durante o semestre letivo.  

Os critérios de avaliação estão expressos no Regimento Interno do Unileste, dentre os 

quais se destaca: a) atribui-se a nota zero ao discente que deixa de submeter-se à 

avaliação prevista na data fixada, bem como ao que nela utilizar meio fraudulento; b) 

poderá ser concedida a revisão de nota atribuída em atividade avaliativa, quando 

requerida ao conselho de curso no prazo de até 03 dias úteis contados a partir da data de 

sua divulgação. c) independente dos demais resultados obtidos é considerado reprovado 

na disciplina o discente que não obtiver frequência mínima de 75% das aulas e de demais 

atividades programadas.  

As normas para realização das avaliações de aprendizagem e provas escritas são 

estabelecidas pela Portaria RT15/2016 que determina que a avaliação é cumulativa e 

deve oportunizar ao discente tanto a recuperação de conteúdos não aprendidos quanto a 

substituição de notas em caso de desempenho superior nas avaliações seguintes. 

O Curso de Engenharia Civil aplica, de forma não sistematizada, a Prova Diagnóstica de 

Aprendizagem (PDA). Essa prova tem, sobretudo, um caráter diagnóstico, uma vez que 

possibilita a todos os envolvidos identificar as fragilidades e as potencialidades 
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relacionadas aos saberes necessários à construção do perfil do egresso. A prova é 

elaborada com base em uma matriz de competências organizada pelo NDE, a partir do 

PPC. A partir dos resultados obtidos é possível verificar quais competências ainda não 

foram adquiridas e quais já estão consolidadas.  

Como experiência inovadora, o curso realiza a aplicação da prova EDUCA (Exame 

Unificado de Competências Acadêmicas) como metodologia de avaliação permanente do 

currículo do curso. O EDUCA  tem com o objetivo de avaliar competências e habilidades, 

definidas no perfil do egresso e deve ser aplicada para todos os alunos anualmente. A 

partir dos resultados da aprendizagem dos discentes são adotadas medidas de revisão 

dos conteúdos e estratégias de ensino/aprendizagem que visam aprimorar a 

aprendizagem. Os relatórios de resultados do Educa e os individuais dos discentes, 

contribuem para melhoria contínua dos processos educativos. 

 

8.3. Projeto Integrador/Atividades Integradoras  

A principal consequência da sociedade do conhecimento é necessidade de uma 

aprendizagem ao longo de toda vida, que segundo Jacques Delors (1993) está 

fundamentada em quatro pilares, que são, concomitantemente, do conhecimento e da 

formação continuada, a saber: i) aprender a conhecer: é necessário tornar prazeroso o 

ato de compreender, descobrir, construir e reconstruir o conhecimento para que não seja 

efêmero, para que se mantenha ao longo do tempo e para que valorize a curiosidade, a 

autonomia e a atenção permanentemente; ii) aprender a fazer: não basta preparar-se 

com cuidados para inserir-se no setor do trabalho. A rápida evolução por que passam as 

profissões pede que o indivíduo esteja apto a enfrentar novas situações de emprego e a 

trabalhar em equipe, desenvolvendo espírito cooperativo e de humildade na reelaboração 

conceitual e nas trocas, valores necessários ao trabalho coletivo. Ter iniciativa e intuição, 

gostar de certa dose de risco, saber comunicar-se e resolver conflitos e ser flexível, 

complementam dentre outros, o agir do sujeito aprendente.  iii) aprender a conviver: no 

mundo atual, este é um importantíssimo aprendizado por ser valorizado quem aprende a 

viver com os outros, a compreendê-los, a desenvolver a percepção de interdependência, 

a administrar conflitos, a participar de projetos comuns, a ter prazer no esforço comum; 
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iv) aprender a ser: é importante desenvolver sensibilidade, sentido ético e estético, 

responsabilidade pessoal, pensamento autônomo e crítico, imaginação, criatividade, 

iniciativa e crescimento integral da pessoa em relação à inteligência para que as pessoas 

sejam capazes de construir a sua própria história com dignidade e valorizar a do próximo.  

Assim, as atividades integradoras devem oportunizar a vivência de situações que 

desenvolva o aprendizado da convivência coletiva e do respeito ao Outro, do aprender 

continuamente, do fazer de forma criativa, autônoma e ética. Objetivam possibilitar o 

envolvimento de docentes e discentes na busca da inter e transdisciplinaridade, dando 

sentido prático para o referencial teórico trabalhado no respectivo curso/período letivo, e 

ainda articula e explora a unicidade do conhecimento, acelerando os mecanismos de 

correlação dos conteúdos desenvolvidos nos diversos componentes curriculares, 

superando a fragmentação do conhecimento. Tais atividades articulam-se aos 

componentes curriculares previstos em cada período e compõem o efetivo trabalho 

discente, numa perspectiva interdisciplinar. 

O Curso de Engenharia Civil desenvolve um projeto/atividade integrador/a, por período, 

totalizando no curso 10 (dez) atividades integradoras. Essas atividades estão em 

consonância com o alinhamento construtivo do curso e o perfil desejado do formando, 

estando assim discriminadas: 

1º Período 

Atividade Integradora 1: Modelagem de mecanismos estáticos 

A atividade integradora do primeiro período prepara o aluno para desenvolver modelos 

matemáticos e gráficos e construir protótipos de componentes sólidos de aplicações da 

engenharia. O aluno deverá: 

▪ Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à Engenharia; 

▪ Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica; 

▪ Atuar em equipes multidisciplinares. 

 

2º Período 

Atividade Integradora 2: Modelagem e simulação de sistemas dinâmicos 

A atividade integradora do segundo período prepara o aluno para projetar e desenvolver 

protótipos para demonstração da transformação de energia mecânica em trabalho. O aluno 

deverá: 
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▪ Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à engenharia; 

▪ Projetar, conduzir experimentos e interpretar resultados; 

▪ Identificar, formular e resolver problemas de engenharia; 

▪ Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica; 

▪ Atuar em equipes multidisciplinares. 

 

3º Período 

Atividade Integradora 3: Produção de experimentos com aproveitamento de energia química 

A atividade integradora do terceiro período permite ao aluno projetar experimentos para 

demonstração da transformação de energia química em trabalho. O aluno deverá: 

▪ Projetar, conduzir experimentos e interpretar resultados; 

▪ Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica; 

▪ Atuar em equipes multidisciplinares. 

 

4º Período 

Atividade Integradora 4: Aplicação de transformação de energia solar em sistema de 

aquecimento 

A atividade integradora do quarto período permite ao aluno projetar dispositivo para utilização 

da energia térmica de origem solar. O aluno deverá: 

▪ Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à engenharia; 

▪ Projetar, conduzir experimentos e interpretar resultados; 

▪ Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos; 

▪ Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica; 

▪ Atuar em equipes multidisciplinares. 

 

 

 

 

5º Período 

Atividade Integradora 5: Desenvolvimento de uma metodologia em projeto de engenharia 

A atividade integradora do quinto período permite ao aluno elaborar de uma proposta de 

metodologia de projeto em engenharia. 

Consiste numa abordagem sobre empreendedorismo, em pelo menos uma área de 

conhecimento de gestão de projetos e sustentabilidade (econômica, social e ambiental), 

propondo solução para um estudo de caso de mercado. O aluno deverá: 

▪ Planejar, gerenciar, elaborar e coordenar projetos e serviços de engenharia; 

▪ Avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia; 

▪ Avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social e ambiental; 
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▪ Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos; 

▪ Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica; 

▪ Atuar em equipes multidisciplinares. 

 

6º Período 

Atividade Integradora 6: Elaboração de projeto arquitetônico e de infraestrutura para uma 

edificação 

A atividade integradora do sexto período permite ao aluno desenvolver projetos que contemplem 

projeto arquitetônico com sustentabilidade construtiva, locação topográfica de estruturas, 

projetos de terraplenagem, projeto de acessibilidade e drenagem pluvial. O aluno deverá: 

▪ Identificar as etapas de desenvolvimento de projetos de engenharia; 

▪ Elaborar projetos com base em normas técnicas específicas; 

▪ Estimular a criatividade, tomada de decisões e solução de problemas; 

▪ Elaborar planejamento e cronograma de trabalho; 

▪ Elaborar texto do relatório baseado nas fontes/normas e obras selecionadas; 

▪ Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica; 

▪ Atuar em equipes multidisciplinares. 

 

7º Período 

Atividade Integradora 7: Controle tecnológico de materiais e solos para obras de engenharia 

A atividade integradora do sétimo período consiste no desenvolvimento de um projeto e estudos 

que contemplem o processo de seleção de materiais, seu controle tecnológico, assim como, a 

caracterização de solos e as aplicações nos diversos processos construtivos que compõe uma 

obra de engenharia dos tipos: edificações, vias de acesso e estradas. O aluno deverá: 

▪ Realizar e interpretar resultados experimentais com base em normas técnicas; 

▪ Desenvolver habilidades para a investigação científica; 

▪ Identificar as etapas de desenvolvimento de projetos científicos; 

▪ Elaborar projetos com base em normas técnicas específicas; 

▪ Estimular a criatividade, tomada de decisões e solução de problemas; 

▪ Elaborar planejamento e cronograma de trabalho; 

▪ Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica; 

▪ Atuar em equipes multidisciplinares. 

 

8º Período 

Atividade Integradora 8: Dimensionamento da estrutura de uma edificação com 

sustentabilidade 

Na atividade integradora do oitavo período os alunos dimensionarão um edifício utilizando dois 

sistemas estruturais, um em aço e outro em concreto armado, e mais, apresentando um 
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cotejamento técnico que confronte esses dois sistemas no que se refere às questões ambientais 

(geração de resíduos, impactos à vizinhança durante a obra, impacto ao meio ambiente para a 

extração de matérias primas, entre outros aspectos relevantes. O aluno deverá: 

▪ Comparar diferentes sistemas estruturais; 

▪ Desenvolver a capacidade em dimensionar estruturas em edificações; 

▪ Identificar as etapas de desenvolvimento de projetos de engenharia; 

▪ Elaborar projetos com base em normas técnicas específicas; 

▪ Estimular a criatividade, tomada de decisões e solução de problemas; 

▪ Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica; 

▪ Atuar em equipes multidisciplinares. 

 

9º Período 

Atividade Integradora 9: Projeto de Fundações e Instalações Prediais 

Na atividade integradora do nono período os alunos desenvolverão um projeto, em duas etapas, 

de fundações e de instalações (elétrica e hidrossanitária) em conformidade com as normas 

técnicas e de segurança, com responsabilidade civil e social. Este projeto dará continuidade ao 

estabelecido (projeto arquitetônico e definição de tipo de fundação) em atividade anterior. O 

aluno deverá: 

▪ Dimensionar fundações de edificações; 

▪ Elaborar projetos de instalações elétricas e hidrossanitárias; 

▪ Identificar as etapas de desenvolvimento de projetos de engenharia; 

▪ Estimular a criatividade, tomada de decisões e solução de problemas; 

▪ Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica; 

▪ Atuar em equipes multidisciplinares. 

 

10º Período 

Atividade Integradora 10: Elaboração de projeto estrutural de infra, meso e superestruturas 

Na atividade integradora do décimo período os alunos desenvolverão um projeto, envolvendo a 

concepção e elaboração de projetos estruturais de infra, meso e superestrutura de um Edifício 

em Concreto Armado, de 3 pavimentos, incluindo o lançamento estrutural, definição de cargas, 

estudos de modelos numéricos, determinação de esforços, dimensionamento e detalhamento 

dos elementos da estrutura. O aluno deverá: 

▪ Elaborar projetos estruturais de edifícios em Concreto Armado; 

▪ Elaborar projetos com base em normas técnicas específicas; 

▪ Identificar as etapas de desenvolvimento de projetos de engenharia; 

▪ Estimular a criatividade, tomada de decisões e solução de problemas; 

▪ Elaborar planejamento e cronograma de trabalho; 

▪ Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica. 
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▪ Atuar em equipes multidisciplinares. 

 

8.4. Estágio Curricular Supervisionado 

O Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, 

que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando 

o ensino regular em instituições de educação superior. Os estágios propiciam a 

complementação do ensino-aprendizagem, a fim de se constituírem em instrumentos de 

integração, em termos de experiência prática, de aperfeiçoamento técnico cultural, 

científico e de relacionamento humano.  Dizem respeito ao processo da formação 

educacional e profissional do estudante, ambas garantidas pela Constituição Federal de 

1988 e pela Lei nº 9.394/96 (LDB), contemplando, assim, a aplicação prática das teorias 

aprendidas em sala de aula. 

Os Estágios, tanto o obrigatório quanto o não obrigatório, compõem uma parte importante 

do processo de aprendizagem do estudante. Nas atividades desenvolvidas no estágio o 

aluno vivencia a prática profissional, constrói o conhecimento, desenvolve o senso crítico 

para a resolução de problemas abrangendo os aspectos técnicos, culturais, científicos, 

éticos e humanos. A vivência desenvolvida pelo aluno durante o Estágio propicia o 

desenvolvimento do exercício da profissão permitindo uma relação mais efetiva com o 

mercado de trabalho.  

Os estágios propiciam a complementação do ensino e da aprendizagem, a fim de se 

constituírem em instrumentos de integração, em termos de experiência prática, de 

aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e de relacionamento humano. São planejados, 

realizados, acompanhados e avaliados em conformidade com a Lei 11.788, de 25 de 

setembro de 2008, com as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de Engenharia Civil, 

além do Regulamento de Estágio aprovado pelo Conselho de Curso. 

O estágio possui duas modalidades: 
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● Estágio Obrigatório – definido como tal no projeto do curso de Engenharia Civil cuja 

carga horária é requisito para aprovação e obtenção do diploma. Suas especificidades 

são definidas e acompanhadas pelo conselho de curso, em normatização específica.  

● Estágio Não Obrigatório – é uma atividade opcional, acrescida à carga horária regular 

e obrigatória, com o intuito de complementar a formação por meio de vivência de 

experiências próprias da situação profissional. De acordo com a Lei 11.788, de 25 de 

setembro de 2008 para esta modalidade de estágio é compulsória a concessão de 

bolsa ou outra forma de contraprestação que venha a ser acordada, bem como a do 

auxílio transporte e recesso remunerado. 

Para realizar o estágio em qualquer modalidade, a matrícula e a frequência regular do 

discente são requisitos legais. O aluno firmará Termo de Compromisso de Estágio - TCE, 

atestando ciência das normas, da organização e do programa de estágio. O estágio possui 

acompanhamento efetivo pelo professor orientador da instituição de ensino e por 

supervisor da parte concedente, comprovado por vistos nos relatórios, sem os quais não 

haverá o seu aproveitamento.  

A realização do estágio está condicionada a existência de convênio para a concessão de 

estágio entre o Unileste e a instituição/empresa concedente. Os documentos referentes 

ao estágio são disponibilizados no site institucional. Os procedimentos para orientação e 

a supervisão dos estudantes, as atribuições e demais assuntos pertinentes ao estágio, 

constam do Regulamento de Estágio do curso. O estágio não obrigatório é considerado 

como atividade complementar. Para sua comprovação, exigir-se-ão documentos que 

atestem o cumprimento da carga horária estabelecida. 

O estágio curricular supervisionado - tanto o obrigatório quanto o não obrigatório - está 

institucionalizado, conforme o Regulamento de Estágio do Curso de Engenharia Civil, 

aprovado pelo NDE e Conselho de Curso. 

O estágio obrigatório do Curso de Engenharia Civil é composto de: atividade prática no 

mercado de trabalho, supervisionado por professor do Curso e Supervisor na empresa. 

Tem duração mínima de 320 horas, ofertado no 9º período, mas pode ser cursado a partir 

do 7º período. 
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O Regulamento de Estágio do Curso de Engenharia Civil, encontra-se no Apêndice III. 

8.4.1. Coordenação, Orientação e Supervisão do Estágio Obrigatório e não 

Obrigatório 

A atividade de orientação de estágio é de responsabilidade de um professor designado 

pela coordenação do curso e a supervisão é realizada pelo profissional do campo. O curso 

possui regulamento de estágio, elaborado pelo NDE e aprovado pelo Conselho de Curso 

em consonância com as normas institucionais e o Manual de estágio institucional. 

Algumas atribuições do Professor Orientador: (i) acompanhar e assessorar o estagiário 

durante o desenvolvimento do estágio; (ii) avaliar o cumprimento das atividades previstas 

no plano de trabalho pelo estagiário; (iii) orientar a elaboração do plano de estágio 

(programa e cronograma); (iv) fornecer ao estagiário todas as informações necessárias 

ao seu desempenho profissional. 

As atividades práticas, simuladas ou reais, são promovidas ao longo do curso, com o 

objetivo de proporcionar condições reais do exercício profissional, por meio da integração 

entre os diversos atores envolvidos com a educação. Essas atividades, de diferentes 

naturezas, promovem a articulação de teorias estudadas às propostas de ensino e às 

práticas desenvolvidas pelos discentes nos espaços escolares e não escolares. Há, 

também, a preocupação de se promover a aproximação do aluno com aspectos mais 

significativos da vida escolar de forma gradativa, aliando teoria e prática.  

A gestão do estágio não obrigatório é realizada no sistema RM, onde são cadastrados os 

termos de compromisso de estágio, o programa e o cronograma, bem como o relatório 

final e avaliação de estágio pela empresa concedente.  

8.4.2. Convênios e parcerias  

O Curso de Engenharia Civil conta com diversos convênios para realização de estágio tais 

como apresentados na tabela abaixo. 

EMPRESAS CONVENIADAS DE ESTÁGIOS A PARTIR DE 2017 

  

Grandes empresas 
Aperam Inox América do Sul S/A 

Arcelor Mittal Brasil S/A 
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Celulose Nipo-Brasileira S/A - Cenibra 

Usiminas Siderúrgicas de Minas Gerais S/A - Usiminas 

Vale S/A 

Micro Empreendedores (ME) 17 

Empresas PJ 129 

PJ e ME – Ipatinga 39 

PJ e ME - Cel. Fabriciano 32 

PJ e ME – Timóteo 26 

PJ e ME - Outras localidades 49 

 

8.5. Atividades complementares 

Conforme disposto pelo Conselho Nacional de Educação nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais dos Cursos, as Atividades Complementares são componentes curriculares 

enriquecedores do perfil do aluno, que possibilitam o reconhecimento por avaliação, de 

habilidades, conhecimentos e competências do discente, adquiridas, inclusive, fora do 

ambiente escolar. As Atividades Complementares são de caráter obrigatório e têm sua 

carga horária regulamentada pela Resolução CNE/CES nº. 2 de 18 de junho de 2007, e 

pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, que definem as especificidades de cada curso. 

Entende-se por Atividades Complementares as ações acadêmicas, desenvolvidas pelo 

aluno por meio de múltiplos instrumentos teóricos e/ou práticos, de forma presencial ou a 

distância, em situações e oportunidades voltadas para a formação do perfil profissional do 

egresso. Essas atividades integram o currículo do estudante como conhecimentos, 

habilidades e competências adquiridas durante a graduação, inclusive fora do ambiente 

acadêmico. 

Os objetivos gerais das atividades complementares são flexibilizar o currículo pleno do 

curso de Engenharia Civil e propiciar aos estudantes do curso possibilidades de 

aprofundamento temático e interdisciplinar. As atividades complementares poderão incluir 

seminários, simpósios, congressos, conferências, monitoria, visitas técnicas, projetos 

sociais, iniciação científica, disciplinas não previstas no currículo pleno, entre outras 

atividades relacionadas ao campo da educação, totalizando uma carga horária de 400 

horas, distribuídas ao longo do curso. 
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Conforme orientações institucionais, descritas na Resolução RT/002/28/10/2010 e no 

regulamento de atividades complementares do Curso de Engenharia Civil, o discente deve 

cumprir Atividades Complementares como requisito obrigatório para a conclusão da 

graduação. 

As atividades complementares poderão se desenvolver no próprio campus do Unileste ou 

em outras instituições (escolas, empresas, instituições públicas ou privadas) que ofereçam 

atividades relevantes ao curso de Engenharia Civil e que forneçam documentação para 

comprovação. 

A referida resolução, também, instituiu que 30% (no mínimo) das atividades 

complementares previstas em seus respectivos cursos devem ser virtuais. Todos os 

estudantes do Unileste, a partir do 2º período deverão desenvolver atividades 

complementares na modalidade virtual, com temas relacionados à formação humanística. 

As atividades complementares virtuais, ofertadas pela instituição, a cada semestre 

deverão abordar, entre outros, os seguintes temas: 

● História e Culturas Afro-Brasileira Africana e Indígena (Lei nº 11.645, de 10 março de 

2008)  

● Educação em Direitos Humanos (Resolução nº 1 de 30 de maio de 2012) 

● Educação Ambiental (Resolução nº 2, de 15 de junho de 2012) Cultura dos surdos e 

LIBRAS (Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005).  

● Tecnologias e sustentabilidade. 

● Sociodiversidade e multiculturalismo: violência, tolerância/intolerância, 

inclusão/exclusão e relações de gênero. 

● Juventude: potencialidades, condutas positivas, desafios, problemas. 

● Identidades culturais. 

● Linguagens. 

● Inovação – espírito criativo e empreendedor; 

● Globalização e geopolítica. 

Outras atividades poderão ser ofertadas aos discentes conforme demanda do curso 

As atividades complementares virtuais são dinâmicas e devem ser compreendidas como 

atividades que necessitam de constante atualização, considerando as exigências legais e 
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os contextos institucionais de cada curso, no que tange à formação inicial dos estudantes 

de graduação. 

Conforme orientações institucionais, descritas no Regulamento de Atividades 

Complementares do Curso de Engenharia Civil (Apêndice IV) o discente deve cumprir 

atividades complementares como requisito obrigatório para a conclusão da graduação.   

8.5.1. Acompanhamento e registro das atividades complementares 

As Atividades Complementares possuem regulamento próprio, de acordo com as 

diretrizes institucionais, aprovado pelo Conselho de Curso, a quem cabe acompanhar, 

avaliar e aprovar as atividades realizadas pelos estudantes.  

O estudante deverá solicitar mediante requerimento entregue à Central de Atendimentos, 

a validação das atividades realizadas. O requerimento deverá ser acompanhado de 

documentação comprobatória com discriminação dos conteúdos, atividades, períodos, 

carga horária. Após validação das atividades, a sua carga horária é registrada no sistema 

acadêmico do Unileste. O registro das atividades complementares é feito no RM (aluno 

on-line) com o controle das horas e das atividades referentes à participação de modo que 

o aluno e a coordenação do curso possam acompanhar todo o processo de registro e 

validação. 

As Atividades Complementares contribuem para estimular a prática de estudos 

independentes, transversais e interdisciplinares. Essas atividades propiciam a ampliação 

do conhecimento teórico-prático, a prática de trabalhos interdisciplinares e entre grupos, 

bem como incentivam a tomada de decisões e a construção da autonomia acadêmica. 

8.6. Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) caracteriza-se como instrumento teórico-

metodológico e mediador entre o discente e as atividades de pesquisa científica, 

estabelecendo diretrizes políticas para aprimoramento do espírito analítico-crítico que 

contribui para inovação e solução dos problemas na sociedade. Constitui-se, portanto 

como uma prática de investigação que tem como objetivo a consolidação dos 

conhecimentos construídos durante o curso, sendo uma atividade acadêmica de 
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sistematização do conhecimento sobre o objeto de estudo pertinente à profissão escolhida 

e/ou à área de abrangência.  

Desta forma, sua elaboração pressupõe o autodesenvolvimento da capacidade criativa, a 

integração dos conhecimentos e habilidades adquiridas durante o curso, bem como a 

competência de exercer a crítica e a motivação para o autoaprendizado contínuo. Como 

componente curricular, requer autodomínio na gestão do tempo, interesse voltado para a 

criação de um trabalho de qualidade, percepção e compreensão da importância desse 

trabalho para o desenvolvimento da carreira, e como fonte de crescimento. 

O TCC, no curso de Engenharia Civil, articula-se ao processo de ensino e aprendizagem 

e à produção do conhecimento científico sendo executado em consonância com o Projeto 

Pedagógico do Curso (PPC) e com a Regulamentação elaborada pelo Colegiado, as 

políticas e as diretrizes institucionais, as disposições regimentais e a legislação pertinente. 

Os discentes do Curso contam com uma rede informatizada de acesso a informações 

científicas e a referências, inclusive com possibilidade efetiva de acesso a outras 

bibliotecas e em organizações/instituições/institutos que favoreçam o aprofundamento do 

estudo sobre o tema pesquisado, através da Biblioteca Central e Setoriais do Unileste e 

também dos laboratórios de informática abertos aos estudantes. 

8.6.1. Coordenação, orientação, formas de apresentação e disponibilização 

O Trabalho de Conclusão de Curso é desenvolvido sob a orientação de um professor 

membro do corpo docente da instituição, designado pela coordenação e tem por base a 

articulação teoria e prática, que resulta num trabalho acadêmico, a partir de grandes temas 

relacionados ao curso. É desenvolvido com carga horária de 80 horas, sendo elaborado 

em grupo de 2 alunos e apresentado a uma banca examinadora, composta por docentes 

do curso. 

O aluno conta com manual para elaboração de TCC, disponibilizado no site da Instituição, 

elaborado pela bibliotecária. A quantidade de alunos/professor/orientador é adequada e 

todos os alunos recebem orientação compatível com a proposta do curso.  
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As formas de acompanhamento e o processo de produção do TCC são registradas no 

portal do aluno. A funcionalidade Gestão de TCC pelo portal (Trabalho de Conclusão de 

Curso) tem como objetivo gerenciar os trabalhos de conclusão de curso, de forma a ajudar 

aos usuários do sistema, tanto na agilidade do cadastro pelo aluno do seu tema de TCC, 

quanto na solicitação das orientações (para um professor), na realização do 

acompanhamento do trabalho, no envio de arquivos e marcação de reuniões por seu 

orientador.  

Os trabalhos produzidos são, ainda, disponibilizados em repositórios institucionais 

próprios com acesso pela internet. 

As formas de acompanhamento e a produção desse trabalho constam em Regulamento 

de TCC do curso de Engenharia Civil no Apêndice V. 

 

9. TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TDIC’S) NO 

PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 

A construção do conhecimento pertinente na contemporaneidade é um processo contínuo, 

que pode ser potencializado através de interações planejadas nos diversos ambientes nos 

quais o processo de ensino aprendizagem se dá, inclusive nos de natureza virtual. Tais 

ambientes objetivam contribuir para a formação dos estudantes no uso de tecnologias 

convergentes da internet como instrumento nos processos de autoaprendizagem e de 

aplicação de conhecimentos na sociedade da informação. 

Em função da disponibilidade dos meios de comunicação e da cultura da aprendizagem 

colaborativa e contínua, o ato de planejar envolve ações e situações nas quais interagem, 

constantemente, professor/estudantes, estudantes/estudantes e outros sujeitos. Nesse 

caso, as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) sugerem ao docente um 

distanciamento do discurso monológico da resposta certa, da sequência linear de 

conteúdos curriculares, de estruturas rígidas dos saberes, previamente, determinado.  

Assim, o uso das TICs demanda na ação de planejar, novas posturas pedagógicas que 

valorizem a flexibilidade, a interconectividade, a diversidade e a variedade nas relações 

dos sujeitos na sociedade da comunicação e da informação. 



 

 

Projeto Pedagógico de Curso: 
Curso Engenharia Civil 

Escola Politécnica  

 

95 
 

9.1. Ambiente Virtual de Aprendizagem   

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) já vêm, há muito tempo, sendo 

utilizadas para dar suporte às atividades de ensino-aprendizagem. No entanto, o uso 

dessas tecnologias pode ir muito além do que simplesmente suportar atividades que 

educadores elaboram para serem realizadas em ambientes presenciais. O atual nível de 

desenvolvimento tecnológico permite que tais atividades sejam elaboradas de forma que 

as tecnologias favoreçam a autonomia e promovam uma maior interatividade no processo 

de ensino-aprendizagem, dando, assim, às novas tecnologias, um papel de maior 

relevância. 

Nesse cenário, o Unileste, em sintonia com as Diretrizes Curriculares Nacionais para os 

Cursos de Graduação, busca incorporar novos modelos acadêmicos, transformando-os 

em diferenciais competitivos, claramente percebidos pela comunidade acadêmica. No 

Unileste, as atividades de aprendizagem podem ocorrer em Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem, que possuem aplicações distintas:  i) disponibilizar os planejamentos de 

ensino e materiais didáticos referentes às aulas presenciais; ii) apoiar processos de ensino 

e aprendizagem por intermédio da Internet.  

A modalidade de EaD propicia novas formas e oportunidades de aprendizagem, cria 

espaços virtuais de interação e reorganiza de maneira flexível as dimensões espaciais e 

temporais dos processos educacionais. Possibilita, ainda, ampliar os espaços de 

aprendizagem, que não mais se restringem a sala de aula física. Além disso, gera a 

reinvenção da prática pedagógica, de experiência promotora de maior autonomia dos 

estudantes, de acesso às tecnologias de informação e comunicação e de um 

redimensionamento do papel dos professores e estudantes. Nesse sentido, o Unileste 

oferta várias atividades na modalidade de EaD como uma das estratégias de formação de 

competências do estudante para vida pessoal e profissional.  

Ancorados na Portaria n°1.134 de 10/10/2016, os currículos do Unileste incorporam 

disciplinas na modalidade EAD, desde que não ultrapasse 20% da carga horária total do 

curso. São desenvolvidas, acompanhadas e avaliadas por professores tutores com 

formação nas respectivas áreas. Esses, por sua vez, são devidamente capacitados para 

construir objetos virtuais de aprendizagem que levem em consideração uma variedade 
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adequada de materiais instrucionais articulados e integrados à essa forma de nova relação 

com o saber. 

O AVA adotado no Unileste oferece ao docente e à Instituição uma gama de estatísticas 

de controle, permitindo acompanhar, individualmente, o desempenho de cada estudante 

nas atividades de aprendizagem dos componentes curriculares em que estiver 

matriculado, bem como acompanhar as consultas ao material disponibilizado, a pontuação 

em exercícios, as dúvidas postadas, a evolução ao longo da disciplina, a forma de 

utilização das ferramentas. Também possibilita acompanhar o desempenho docente por 

meio da verificação das atividades dentro de cada disciplina. 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem apresenta materiais, recursos e tecnologias 

apropriadas, que permitem desenvolver a cooperação entre tutores, discentes e docentes, 

a reflexão sobre o conteúdo das disciplinas e a acessibilidade metodológica, instrumental 

e comunicacional.  

Para garantir o cumprimento dos objetivos pedagógicos das disciplinas EaD, o AVA possui 

ferramentas como: fórum de discussão: comunicação assíncrona; Webconferência: 

comunicação síncrona, textual, imagem e som; Chat: comunicação síncrona, textual; Wiki: 

espaço para construção colaborativa on-line na qual grupos de estudantes podem interagir 

para a construção de textos, sob mediação do docente da disciplina; Blogs: permitem que 

grupos de discentes possam estruturar seus conhecimentos em forma de blog e 

compartilhar com os outros (ou mesmo publicar na web); Ferramentas de avaliação on-

line: permitem disponibilizar para os estudantes exercícios, testes, pesquisas de opinião 

e conta com uma ferramenta antiplágio; Avisos: postagem e encaminhamento de aviso, 

via e-mail; E-mail: ferramenta para conversação assíncrona; Postagem de conteúdos: 

vídeos, áudios, imagens, slides, textos, artigos, páginas da web, livros digitais, etc.   

As aulas na modalidade EaD são compostas por objetos de aprendizagem que permitem 

ao estudante desempenhar um papel ativo no processo de construção do conhecimento.  

Os ambientes virtuais de aprendizagem passam por avaliações, documentadas nos 

relatórios de avaliação institucional, que resultam em ações de melhoria contínua. Os 

resultados dessas avaliações são subsídios para planejamento das ações que visam o 
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acompanhamento dos resultados de aprendizagem dos alunos da EaD. Assim, a 

coordenação do curso, juntamente com o NDE, dá feedback à equipe da EaD quanto aos 

resultados das avaliações para o planejamento e para a autoavaliação da equipe quanto 

ao uso eficiente dos ambientes virtuais de aprendizagem. 

9.2. Material Didático 

O material didático produzido para as disciplinas na modalidade a distância tem como 

concepção pedagógica as aprendizagens autônoma e interativa, que norteiam o processo 

no ato de ensinar e aprender, buscando contemplar um dos princípios básicos do ensino 

a distância: o estudo autônomo. Partindo desse pressuposto, os tutores/professores 

definem não só as atividades que norteiam todo o processo de ensino-aprendizagem, por 

meio de um planejamento detalhado, como, também, o tipo de mídia a ser utilizada. Nessa 

direção, privilegia-se a interação, a interatividade e a aprendizagem colaborativa, 

considerando a capacidade de análise crítica das informações e mensagens recebidas, 

com o propósito de configurá-las e transformá-las em conhecimentos e saberes.  

As atividades são elaboradas e discutidas com o grupo de tutores/professores, 

considerando as necessidades dos discentes, para que possam fazer intervenções, por 

meio de atividades de revisão, fóruns permanentes de dúvidas e feedbacks dos 

exercícios. O corpo de tutores/professores identifica as dificuldades dos discentes e 

propõe atividades que possam auxiliá-los no entendimento dos temas, textos e exercícios. 

Assim, torna-se uma prática constante, a exposição de conteúdos nos fóruns, de maneira 

contextualizada, utilizando vídeos, textos imagéticos e estudos de situação geradora de 

problema, para que haja maior compreensão e apropriação dos temas estudados.  

Ao final de cada etapa, após os feedbacks, os professores/tutores organizam atividades 

individuais ou em grupos para que os discentes possam apresentar suas dificuldades, 

com vistas à intervenção dos tutores. Além disso, os professores/tutores elaboram roteiros 

para análises das atividades, o que possibilita a autoavaliação do discente.  

Como suporte à aprendizagem, os alunos contam com o Núcleo de Educação Inclusiva - 

NEI que planeja, implementa, coordena e executa ações e políticas de garantia dos 

direitos da pessoa com deficiência no Unileste. Além disso, está estruturado e preparado 



 

 

Projeto Pedagógico de Curso: 
Curso Engenharia Civil 

Escola Politécnica  

 

98 
 

para identificar as necessidades individuais do aluno, (locomotora, auditiva, visual e 

transtornos de aprendizagem) viabilizando o acesso, a permanência e a continuidade dos 

estudos, oferecendo acolhimento, suporte didático-pedagógico e psicológico e 

adaptações estruturais necessárias. Na biblioteca existe uma sala de recursos 

multifuncionais com equipamentos de acessibilidade pedagógica como lupas, impressora 

e acervo em Braille, softwares, cadeiras de roda, com possibilidade de empréstimo ao 

discente com deficiência. 

9.3. Atividades de Tutoria 

As atividades de tutoria no curso de Engenharia Civil do Unileste atendem às demandas 

didático-pedagógicas da estrutura curricular, compreendendo a mediação pedagógica 

junto aos discentes, por meio do uso integrado de tecnologias de informação e 

comunicação e encontros presenciais.  

Nas atividades de mediação, os tutores/professores provocam discussões, por meio dos 

fóruns de aprendizagem, estimulam pesquisas e outras formas de interação, que 

envolvam a comunicação e a interatividade e estimulam o trabalho cooperativo entre os 

alunos. Nos encontros presenciais, aplicam atividades avaliativas e dão feedback sobre o 

percurso formativo dos discentes. Para que a atuação do tutor/professor esteja em 

consonância com os princípios institucionais, a formação continuada é fundamental.  

Assim, a formação dos tutores/professores possibilita o domínio do conteúdo, bem como 

dos recursos utilizados por meio das TDICs e, também, dos materiais didáticos, que são 

elaborados pela equipe multidisciplinar, incluindo a participação dos tutores/professores.  

Durante toda a etapa letiva, os tutores/professores acompanham o processo formativo 

dos discentes. As atividades propostas também são avaliadas, periodicamente, pelos 

estudantes e pela equipe pedagógica do curso no Fórum permanente de “Dúvidas e 

Sugestões”, por meio dos recursos de email e mensagens próprios do AVA, o que propicia 

ações corretivas e de aperfeiçoamento para o planejamento de atividades futuras, que 

resulta em revisão e atualização de conteúdos e exercícios, inserção de imagens, vídeos 

e de testes revisionais, como, também, atualização constante dos Fóruns com temas da 

atualidade que possam dialogar com os conteúdos e com os temas transversais.  



 

 

Projeto Pedagógico de Curso: 
Curso Engenharia Civil 

Escola Politécnica  

 

99 
 

Os professores/tutores são qualificados para assumirem a função de tutoria em EaD. Os 

conhecimentos, habilidades e atitudes dos tutores/professores são adequados para a 

realização das atividades propostas e suas ações estão alinhadas ao PPC, no que se 

refere à capacitação e valorização do crescimento técnico-profissional do corpo docente, 

objetivando estar constantemente em conformidade com os padrões de qualidade para a 

educação superior, por meio da formação continuada, oferecidas semestralmente.  

Além disso, para o exercício da tutoria/docência e para atender às novas exigências do 

mercado, o Unileste prima pela capacitação tecnológica e pedagógica para uso dos 

ambientes virtuais de aprendizagem e conta com o apoio do Núcleo de Educação Virtual 

(NEV), que acompanha a produção do material e assessora quanto ao uso das 

plataformas institucionais.  

Nesse sentido, a instituição estimula o uso de práticas criativas e inovadoras para a 

permanência e êxito dos alunos na sala de aula virtual, como por exemplo, geração de 

relatórios de acesso e de permanência do estudante na plataforma, elaboração de 

rubricas de correção de exercício que possibilitam o acompanhamento do discente acerca 

de seu desempenho nas atividades propostas e produção de vídeos para auxiliar no 

material de estudo. Para que isso aconteça tanto as atividades propostas quanto os 

ambientes virtuais de aprendizagem garantem a interatividade entre alunos e 

tutores/professores e entre alunos e objetos do conhecimento, além de otimizar 

aprendizado colaborativo. 

Assim, o Unileste, além de oferecer meios para formação continuada dos 

tutores/professores, oportuniza a eles momentos pedagógicos, para discussões e estudos 

que culminam na elaboração colaborativa de atividades e materiais didáticos ofertados na 

modalidade a distância. Reitera-se que as plataformas virtuais de aprendizagem são, 

também, avaliadas e, quando necessário, são renovadas, por meio da troca da solução 

educacional que ofereça ferramentas e recursos mais compatíveis com o projeto 

pedagógico do Unileste, considerando o perfil do egresso. 

O curso de Engenharia Civil, em sua organização curricular, oferta disciplinas na 

modalidade à distância que propicia novas formas e oportunidades de aprendizagem, cria 

espaços virtuais de interação e reorganiza de maneira flexível as dimensões espaciais e 
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temporais dos processos educacionais. Possibilita ainda ampliar os espaços de 

aprendizagem, que não mais se restringem a salas de aula físicas. Além disso, gera a 

reinvenção da prática pedagógica, de experiência promotora de maior autonomia dos 

estudantes, de acesso às tecnologias de informação e comunicação e de um 

redimensionamento do papel dos professores e estudantes. As disciplinas ofertadas na 

modalidade EAD compõem o eixo de Formação Geral, distribuídas entre o 1º e 5º 

períodos. As disciplinas são desenvolvidas, acompanhadas e avaliadas por 

docentes/tutores, de acordo com a formação nas respectivas áreas, por meio de encontros 

virtuais durante o semestre letivo.  

 

No curso de Engenharia Civil os professores/tutores são qualificados para assumirem a 

função de tutoria em EaD. Todos têm cursos de formação, curta duração e/ou 

especialização em Educação a Distância. Os conhecimentos, habilidades e atitudes dos 

tutores/professores são adequados para a realização das atividades propostas e suas 

ações estão alinhadas ao PPC, no que se refere à capacitação e valorização do 

crescimento técnico-profissional do corpo docente, objetivando estar constantemente em 

conformidade com os padrões de qualidade para a educação superior, por meio da 

formação continuada, oferecidas semestralmente.  

 

9.4. Mecanismos de Interação entre Docentes, Tutores e Estudantes 

A boa relação entre tutores e alunos é fundamental para o processo de ensino-

aprendizagem. Na EaD, o professor/tutor do Unileste considera alguns aspectos 

importantes para o processo de mediação. Ele deverá saber elaborar um diálogo interno, 

colaborando com espaços de privacidade para os alunos e, ainda, identificar as questões 

emocionais e lidar com elas sob a forma textual, como, também, buscar uma imagem 

mental do outro no momento comunicacional e, assim, criar uma sensação de presença 

nos espaços de comunicação com os alunos.  

Dessa forma, socialização, interação e aprendizagem sustentam as práticas de quem atua 

como tutor nas disciplinas da modalidade EaD. São competências dos 

professores/tutores: assessorar e acompanhar os estudantes nas dificuldades técnicas de 
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uso dos meios tecnológicos virtuais; estimular debates, por meio dos fóruns de 

aprendizagem; mediar os debates nos fóruns, para garantir a aderência aos assuntos 

propostos e o aprofundamento temático; elaborar sínteses das discussões; estimular 

pesquisas e outras formas de interação, que envolvam a comunicação e a interatividade; 

incentivar e mediar o trabalho cooperativo entre os alunos; atualizar os registros 

acadêmicos; organizar os instrumentos de avaliação no ambiente virtual.  

  

9.5. Equipe Multidisciplinar 

O Centro Universitário do Leste de Minas Gerais conta com uma equipe multidisciplinar, 

que desempenha um papel de extrema importância na elaboração, na avaliação, 

atualização e controle de qualidade de todo o material. Essa equipe é formada por uma 

professora formada em Letras, uma professora com formação em História, três pedagogas 

e uma analista de sistemas. A equipe multidisciplinar compõe a equipe do Núcleo de Apoio 

ao Desenvolvimento Educacional (Nuade), que se divide em equipes de atendimento aos 

docentes, aos discentes e, ainda, na equipe responsável pelo acompanhamento da EaD, 

composta pelos integrantes do Núcleo de Educação Virtual (NEV).  

Assim, o material didático produzido para as atividades na modalidade a distância tem 

uma equipe de profissionais que é responsável pela produção, em articulação com 

professores/tutores da modalidade EaD. O material tem como concepção pedagógica as 

aprendizagens autônoma e interativa, que norteiam o processo no ato de ensinar e 

aprender, buscando contemplar um dos princípios básicos do ensino a distância: o estudo 

autônomo.  

Partindo desse pressuposto, a equipe define não só a concepção pedagógica que norteia 

todo o processo de ensino-aprendizagem, por meio de um planejamento detalhado, como, 

também, o tipo de mídia a ser utilizada. Essas mídias digitais privilegiam a interação, a 

interatividade e a aprendizagem colaborativa, considerando a capacidade de análise 

crítica das informações e mensagens recebidas, com o propósito de configurá-las e 

transformá-las em conhecimentos e saberes. As principais mídias utilizadas para 

disponibilização do conteúdo, para a comunicação e interação disponíveis no Ambiente 
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Virtual de Aprendizagem são Fóruns, Hangouts, testes on-line, vídeos, material didático 

para impressão, entre outras.  

A equipe multiprofissional tem como atribuição a produção, o desenvolvimento e o 

acompanhamento da utilização de material didático-pedagógico, atendendo à política da 

instituição para a EaD, no que se refere à produção de materiais relacionados ao curso 

de Formação Docente, curso de Escrita On-line, Atividades Complementares Virtuais, 

Atividades de Nivelamento e de Monitoria, conteúdos de disciplinas na modalidade a 

distância, são exemplos de atividades produzidas pelos docentes/tutores do Unileste.  
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IV- CORPO DISCENTE 

1. POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AO DISCENTE 

Considerando sua missão, seus objetivos e princípios, o Unileste compromete-se com o 

amplo atendimento aos estudantes. Nesse sentido, são realizadas ações, atividades, 

programas e projetos que buscam proporcionar aos estudantes espaços de 

aprendizagem, vivência e convivência, de experiência sociocultural e de exercício da 

cidadania. No PDI 2018_2022, constam as políticas para o corpo discente que podem ser 

traduzidas na oferta de condições de formação qualificada sustentada no conhecimento 

científico, no desenvolvimento humano e ético. 

Constituem-se políticas para o corpo discente: 

• Estimular a permanência e o sucesso do estudante nos cursos de graduação por meio 

da oferta de programas e projetos de acompanhamento ao estudante.  

• Oferecer condições tecnológicas para acompanhamento de registro e controle 

acadêmico, por meio de acesso informatizado e on-line, das atividades de ensino, 

iniciação científica e extensão.  

• Incentivar a atuação dos estudantes como voluntários em diferentes organizações 

como forma de participação social, de modo a contribuir para sua formação cidadã.  

• Proporcionar a participação efetiva dos estudantes em projetos de iniciação científica 

e em atividades de extensão.  

• Fomentar convênios para a ampliação de oferta de estágio. 

• Coordenar, orientar e acompanhar os estágios em suas diferentes modalidades. 

• Manter programas e projetos de acompanhamento de estudantes egressos com vistas 

a: estreitar relações entre instituição e estudante; avaliar a adequação, a atualização 

e a qualidade do currículo ofertado e acompanhar a inserção do egresso no mercado 

do trabalho. 

• Apoiar a participação em eventos culturais, acadêmicos, técnicos e científicos dentro 

e fora da instituição, obedecidas as normas específicas.  
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• Oferecer um ambiente que possibilite espaços de evangelização. 

• Possibilitar o acesso aos cursos de graduação ofertados pelo Unileste por meio de 

Programas de financiamento de estudos, tais como: Bolsa Social, FIES, PROUNI, e 

Crédito Estudantil Pra Valer, além de programa próprio de parcelamento estudantil. 

O apoio discente contempla ações de acolhimento e permanência, acessibilidade 

metodológica e instrumental na Instituição. No âmbito do curso, as necessidades de 

ordem acadêmico-pedagógica são encaminhadas à coordenação do curso pelos docentes 

ou pelos próprios discentes que poderão ser atendidos, individualmente ou em equipe 

pela coordenação. O atendimento é realizado em horários previamente marcados ou no 

horário de atendimento específico, divulgado nos quadros de avisos da instituição. O 

discente também pode realizar solicitações formais por meio de requerimentos solicitados 

e registrados na Central de Atendimento ao Aluno que são encaminhados à coordenação 

que o analisa e dá seu parecer. Há possibilidade de contato via e-mail, telefone e redes 

sociais.  

Como parte da política de atendimento ao estudante, e, com o objetivo de assegurar  a 

permanência e o sucesso do aluno nos cursos de graduação, o Unileste desenvolve o  

Projeto de Introdução à Educação Superior. O projeto é concebido como forma de 

acolhimento e inclusão do ingressante em sua singularidade e subjetividade, no início da 

vida acadêmica e ambientação ao curso. Também, cumpre o papel de construir espaços 

de ação-reflexão-ação, com vistas a significar as ações sociais, como solidárias e 

cooperativas. 

Com esse projeto, os cursos assumem a responsabilidade de promover o rito de 

passagem do estudante da educação básica para a educação superior, e, seus objetivos 

visam, prioritariamente: 

● Acolher o estudante em sua singularidade e subjetividade. 

● Elevar a autoestima dos alunos e a motivação para os estudos. 

● Orientar os alunos sobre seus direitos, deveres e responsabilidades no processo de 

aprendizagem. 

● Desenvolver o compromisso dos alunos com o bem comum e com a cidadania. 
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● Conhecer a instituição e o curso que escolheu. 

1.1. Perfil do Corpo Discente do Curso de Engenharia Civil 

O perfil dos alunos ingressantes do curso de graduação Engenharia Civil do Unileste foi 

elaborado a partir da tabulação e avaliação de informações do Censo de Educação 

Superior de 2017. Em sua grande maioria, os ingressantes são do sexo masculino (68%), 

autodeclarados brancos ou pardos (73%), solteiros (88%) e com idade entre 19 e 24 anos 

(66%). 

Quanto à formação, 68% dos ingressantes concluíram o ensino médio em escolas da rede 

pública.  Em relação ao tempo de formação, 29% concluíram o ensino médio no final de 

2016, 51% concluíram o ensino médio entre 2010 e 2015 e os demais concluíram o ensino 

médio antes de 2010. 

Quanto à origem dos ingressantes, 32% são de Ipatinga, 27% de Coronel Fabriciano, 22% 

de Timóteo e o restante são de cidades fora da RMVA. 

Em relação ao custeio das mensalidades do curso, 76% dos ingressantes são pagantes e 

24% possuem algum tipo de financiamento ou bolsa, sendo 24% de FIES. 

Além disso, observa-se na maioria dos ingressantes a preferência pelo curso no turno 

noturno (83%). 

 

2.  POLÍTICAS DE ACESSIBILIDADE PEDAGÓGICA E ATITUDINAL 

2.1.  Núcleo de Educação Inclusiva – NEI 

As políticas de Educação Inclusiva, do Centro Universitário do Leste de Minas Gerais – 

Unileste, constantes do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, pautam-se na 

legislação vigente, conforme disposto na conforme disposto na CF/88, art. 205, 206 e 208, 

na NBR 9050/2004, da ABNT, na Lei N° 10.098/2000, na Lei N° 13.146/2015 e Lei N° 

12.764/ 2012.  Assegura à pessoa com deficiência, transtorno do espectro autista, 

deficiência intelectual e mobilidade reduzida, os direitos fundamentais, o que pressupõe o 



 

 

Projeto Pedagógico de Curso: 
Curso Engenharia Civil 

Escola Politécnica  

 

106 
 

compromisso da instituição de assegurar aos estudantes matriculados não só o acesso, 

mas também a oferta de condições de participação e de desenvolvimento acadêmico e 

social. 

O Unileste possui um Plano Institucional de Acessibilidade (2018-2022) que busca efetivar 

o direito à escola e ao trabalho a todas as pessoas, independentemente de suas condições 

pessoais, de modo que respondam à diversidade dos mesmos, para que todos tenham 

suas especificidades reconhecidas e suas necessidades atendidas, promovendo a 

acessibilidade pedagógica, arquitetônica e nas comunicações e a disponibilização de 

tecnologia assistiva para toda a comunidade acadêmica em condições de igualdade.  

Com o objetivo de atender plenamente às políticas de inclusão e de atendimento aos 

estudantes com deficiência, o Unileste dispõe do Núcleo de Educação Inclusiva 

institucionalizado pela Portaria RT/003/2017. É responsável por planejar, implementar, 

coordenar e executar as ações e Políticas de garantia dos direitos de pessoas com 

deficiência.  

O NEI proporciona integração e inclusão do aluno e do colaborador no ambiente 

universitário e de trabalho em todos os aspectos e contextos. Essa integração se faz por 

meio do acolhimento às demandas das PCDs e encaminhadas aos gestores 

acadêmicos/administrativos e professores. É o setor responsável pelo suporte didático-

pedagógico aos alunos com deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência locomotora, 

deficiências múltiplas, deficiência intelectual, transtornos globais do desenvolvimento e 

transtorno do espectro autista.  

O núcleo é composto por uma gerência e coordenação geral, uma psicopedagoga, uma 

psicóloga, uma intérprete de Libras. O NEI conta com suporte direto de um arquiteto, de 

uma psicóloga do Centro Especializado em Reabilitação - CER e de professores do Curso 

de Psicologia do Unileste. O NEI (Núcleo de Educação Inclusiva) que tem como objetivo 

identificar as necessidades individuais do aluno com deficiência, objetivando viabilizar as 

condições de acessibilidade, atendimento prioritário imediato e diferenciado para a 

utilização, com segurança e autonomia total ou assistida, dos espaços, mobiliários e 

equipamentos, sistemas e meios de comunicação e informação. 
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O NEI está vinculado ao Núcleo de Apoio ao Desenvolvimento Educacional – NUADE, 

estruturado para identificar as necessidades individuais do aluno, em cada curso, 

objetivando viabilizar as condições de acessibilidade, atendimento prioritário imediato e 

diferenciado para a utilização, com segurança e autonomia total ou assistida, dos espaços, 

mobiliários e equipamentos, sistemas e meios de comunicação e informação.  

O apoio inclui, dentre outros, o atendimento às dificuldades dos estudantes de natureza 

didático-pedagógica e/ou psicológica, necessidades específicas no âmbito educacional, 

como também na infraestrutura e ainda no processo seletivo, de modo particular, 

atendendo às especificações e necessidades de cada deficiência e respeitando as 

peculiares limitações. 

As ações desenvolvidas se pautam nas políticas para a inclusão social constantes do 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). O Núcleo de Educação Inclusiva em 

parceria com outros setores acadêmicos, administrativos e infraestrutura, acompanha 

e/ou viabiliza as ações, a saber:   

● Projeto pedagógico institucionalizado para o atendimento educacional especializado. 

● Atendimento prioritário nos processos seletivos, disponibilizando provas em formato 

acessível para atendimentos às necessidades específicas do candidato com 

deficiência. 

● Informações à comunidade acadêmica sobre a legislação e as normas educacionais 

vigentes, que beneficiam os alunos com deficiência. 

●  Integração e inclusão do aluno no ambiente universitário em todos os aspectos e 

contextos. 

● Assessoramento aos professores, coordenadores e aos gestores da instituição, 

sempre que solicitado, para a elaboração de um atendimento adequado às 

necessidades individuais do aluno. 

● Discussão e redimensionamento do processo de avaliação dos espaços acadêmicos, 

tendo como referência as necessidades das pessoas com deficiência. 

● Parcerias com outros organismos e instituições que possam implementar programas 

de apoio. 
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● Busca permanente da acessibilidade adequada nos campi, além da adaptação do 

mobiliário sempre que se fizer necessário. 

● Estratégias de ações conjuntas entre a equipe do Popp, o corpo docente e os serviços 

disponíveis na instituição, visando a facilitar o processo de inclusão. 

● Disponibilização de intérpretes da Libras.  

● Promoção dos Cursos em LIBRAS para capacitação de alunos, colaboradores e 

comunidade. 

● Aprimoramento de procedimentos metodológicos para a ação em turmas que tenham 

pessoas com deficiência. 

O conjunto dessas ações expressa o esforço da Instituição no atendimento à toda e 

qualquer forma de acessibilidade desejada e a oferta de serviços e recursos de 

acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena.  O Unileste 

entende que incluir pessoas no contexto da educação superior significa ir além da 

acessibilidade arquitetônica.  

É preciso desenvolver a consciência coletiva de que dar acesso é eliminar barreiras nas 

metodologias e técnicas de estudo; na comunicação interpessoal, escrita e virtual e, 

sobretudo, na mudança de comportamento e atitudes. Torna-se imprescindível 

desenvolver nas pessoas a percepção do outro sem preconceitos e discriminação, 

reconhecer os benefícios da convivência na diversidade, contribuindo, assim, com a 

promoção da responsabilidade social, buscando garantir, além da produção do 

conhecimento reflexivo e crítico, o respeito à diversidade cultural, à pluralidade de ideias 

e aos múltiplos saberes.  

Há um atendimento especial aos discentes portadores de laudo médico que obedece a 

portaria da Pró-reitoria Acadêmica nº 007/2015 de 18/06/2015 que estabelece regras para 

o Regime Especial de Exercícios Domiciliares para os discentes com problemas de saúde 

ou gestantes em consonância com o Decreto nº 1.044/69 e Lei nº 6.202/75.  
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2.2. Apoio Psicopedagógico  

O Programa de Orientação Psicopedagógica – POPp - consiste em uma oportunidade de 

acolhimento para o aluno que apresenta necessidades psicopedagógicas. Tem como 

objetivo fomentar ações de acolhimento, integração e socialização que favoreçam a 

inserção na vida acadêmica e o desenvolvimento pessoal e profissional do discente. Para 

tanto disponibiliza aos estudantes atendimentos individuais, para escuta, aconselhamento 

e encaminhamentos em suas necessidades relacionadas à formação acadêmica. Os 

atendimentos são oferecidos nos campi de Coronel Fabriciano e Ipatinga. Os estudantes 

procuram o atendimento por indicação e ou de forma espontânea. Atua também por meio 

de intervenções psicopedagógicas em sala de aula, atendendo às solicitações do corpo 

docente e/ou corpo discente, em situações de conflito, para possibilitar reflexões que 

contribuem com desenvolvimento coletivo.  

Entre as atividades do Programa de Orientação Psicopedagógica, destacam-se: 

● Análise e intervenção nos processos de ensino e aprendizagem - visa atender os 

estudantes com queixas referentes ao seu processo de estudo e às suas dificuldades 

de aprendizagem, buscando sempre a melhoria do desempenho acadêmico. 

● Orientação Profissional - esta modalidade de atendimento tem como principal enfoque 

a promoção da conscientização do universitário, em relação aos aspectos envolvidos 

na escolha profissional, tais como família, contexto social, econômico, questões 

subjetivas, política educacional e outros. 

● Orientações acadêmicas – consiste em intervenções nas salas de aula para 

informações e orientações de cunho acadêmico. 

● Orientação psicopedagógica – atua na intervenção de casos que manifestam questões 

relacionadas ao percurso acadêmico do discente. Busca a compreensão dos 

processos cognitivos, emocionais e motivacionais, integrados e contextualizados na 

dimensão social e cultural onde ocorrem. Trabalha para articular o significado dos 

conteúdos veiculados no processo de ensino, com o sujeito que aprende na sua 

singularidade e na sua inserção no contexto social. 
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● Semana do calouro - o projeto é integrado ao eixo  de  Formação Geral    e  às  

disciplinas de 1º período e às atividades complementares e visa promover a integração 

dos estudantes e deles com os professores e o ambiente universitário como espaço 

de convivência e aprendizado. 

● Projeto Circuito do Saber - são cursos, palestras e oficinas de autoconhecimento e 

autodesenvolvi- mento ofertados a estudantes de todos os cursos de graduação. Os 

temas são sugeridos pelos coordenadores, estudantes e professores. 

2.3. Formas de Acesso, Seleção e Permanência no Curso  

O curso de graduação em Engenharia Civil segue os critérios estabelecidos para 

admissão nos cursos superiores do Unileste, constantes no Regimento Geral desta 

Instituição. Para ingresso do estudante no Unileste são utilizados procedimentos 

diversificados. A principal forma de ingresso é por meio de processo seletivo, o vestibular, 

com o objetivo de selecionar e classificar os estudantes de acordo com sua aptidão para 

o respectivo curso. Tal processo seletivo é feito anteriormente ao início de cada semestre 

letivo, mediante edital específico publicado. 

É utilizada também a classificação final de resultado de avaliação do Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM), realizado pelo candidato. Para essa modalidade, é destinado, pela 

Reitoria, um percentual de vagas ofertadas a serem preenchidas por candidatos que 

optarem por essa forma de ingresso. A instituição, também, recebe estudante por meio do 

Prouni, conforme as orientações do Programa.  

Outras formas de ingresso possíveis são: obtenção de novo título e transferência externa. 

Para estas formas de ingresso, é considerado o número de vagas disponíveis.  

A opção de obtenção de novo título está disponível para os candidatos que já possuem 

diploma de curso superior e só será admitida dentro do número de vagas disponíveis, 

ocasionando um processo seletivo, quando o número de candidatos for superior à 

quantidade de vagas para tal modalidade. A modalidade de entrada por transferência 

segue o mesmo critério com relação ao número de vagas disponíveis.  
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2.4. Acessibilidade Financeira 

O Unileste oferece diversos meios de apoio financeiro aos discentes, a saber: 

a. Bolsa social de estudos do Unileste – é um benefício concedido na forma de 

gratuidades parciais ou integrais de mensalidades para estudantes carentes da 

instituição. O programa é divulgado através de edital específico, que regulamenta o 

processo de seleção e concessão das bolsas. 

b. ProUni - Programa Universidade para Todos – tem como finalidade a concessão de 

bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação em instituições privadas 

de educação superior. Criado pelo Governo Federal, em 2004, foi institucionalizado 

pela Lei nº 11.096, em 13 de janeiro de 2005. O ProUni é regulamentado por normas 

específicas editadas pelo Ministério da Educação (MEC). O Unileste, desde 2005, faz 

parte do programa e oferece bolsas a estudantes carentes, segundo as normas do 

próprio programa. 

c. Programas de financiamento de estudos – visa a auxiliar estudantes com 

dificuldades financeiras para pagamento de mensalidades, através de formas de 

financiamento estudantil. O Unileste oferece o FIES. Oferece, ainda, programas de 

crédito de agências financeiras privadas, como o Crédito Pra Valer, o Credies e um 

programa próprio de Parcelamento Educativo da Ubec – PEU. 

d. Bolsas de iniciação científica – por meio de convênios com instituições e programas 

de incentivo à pesquisa, o Unileste destina bolsas de iniciação científica a estudantes 

selecionados a programas específicos.  

e. Descontos comerciais - além dos apoios citados acima, o Unileste, concede, por 

meio de portaria de gratuidades parciais, descontos em algumas modalidades, como: 

desconto família, desconto monitoria, desconto coral, dentre outros. Todas as 

modalidades de descontos obedecem a critérios definidos em edital e/ou portarias. 
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2.5. Mecanismos de Nivelamento e Monitoria 

O número de estudantes que ingressam na educação superior com dificuldades de 

diversas naturezas é representativo, manifestando-se de maneira significativa na 

incidência de insucesso acadêmico, que se reflete na evasão, na mudança de curso, e na 

perda de estímulo do estudante com relação à profissão.  

Este cenário sugere um movimento de reflexão e debate dos processos educativos, 

decorrentes da necessidade permanente de avaliar questões apresentadas pelas 

demandas das pessoas inseridas numa determinada estrutura social e em diferentes 

condições de existência, das mudanças sociais, econômicas, políticas e dos desafios do 

mundo do trabalho.  

Nessa perspectiva, o Unileste em seu projeto de formação, busca proporcionar ao 

estudante, na sua trajetória acadêmica, a construção de competências e habilidades que 

favoreçam seu desenvolvimento intelectual, pessoal e profissional, possibilitando o 

desempenho efetivo do estudante.  

A monitoria é uma atividade acadêmica de cunho pedagógico, em que um aluno auxilia o 

outro, sob a orientação de um professor. Visa a intensificar a cooperação entre os 

professores e os alunos nas atividades ligadas diretamente ao ensino, podendo 

estabelecer interfaces com a pesquisa e a extensão. É praticada pelo aluno regularmente 

matriculado na Instituição. Para exercer a monitoria, o aluno deve estar regularmente 

matriculado no Unileste, ter sido aprovado na disciplina que exerce monitoria e preencher 

os requisitos constantes na norma para concessão de gratuidades parciais para o 

semestre.  

Os editais para seleção de monitores são publicados semestralmente e divulgados no 

portal do aluno e site da instituição disponibilizando as vagas do semestre. As ações de 

nivelamento fazem parte de um programa de assessoramento ao discente do Unileste, 

que visa promover ações integradas para o combate à evasão e à melhoria no 

desempenho acadêmico do estudante, desde o seu ingresso na instituição até a 

finalização do seu curso.  
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As ações de nivelamento têm como objetivo oferecer aos ingressantes, nivelamento dos 

conteúdos básicos do ensino médio para auxiliar na compreensão dos conteúdos 

específicos de cada curso e elevar a qualidade do desempenho dos estudantes, 

auxiliando-os, na superação das lacunas na sua formação básica.  

Destaca-se como atividade de nivelamento e mecanismo de formação continuada para 

todos os alunos dos cursos de graduação do Unileste o Projeto/Curso Práticas de Escrita 

On-line. O curso constitui-se em duas atividades de produção escrita por semestre, 

realizadas em ambiente virtual de aprendizagem. O material didático hipermidiático 

(textos, vídeos, sons, gráficos, imagens, animações), tem o propósito de instigar a reflexão 

crítica, o pensamento dialético, a capacidade humana de compor e recompor dados e 

argumentos. Destina-se aos alunos dos cursos de graduação do Unileste e tem como 

objetivos: 

● Desenvolver competências ligadas à aprendizagem da língua escrita em português 

padrão. 

●  Conhecer peculiaridades dos gêneros textuais que circulam na própria área de 

atuação e formação, tais como projetos, relatórios, memorandos, textos 

argumentativos, e-mails, entre outros. 

● Compreender particularidades do processo de escrita on-line, entre as quais se 

encontra a flexibilidade no que se refere a tempo/espaço. 

● Favorecer a automotivação e a autodisciplina.  

No curso de Engenharia Civil as atividades de nivelamento e tutoria acontecem nos 

conteúdos de matemática, com utilização de EAD e monitorias. As demais disciplinas são 

realizadas monitorias.  
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2.6. Ouvidoria 

A Ouvidoria é um serviço de atendimento responsável por receber, registrar, conduzir, 

responder e/ou solucionar as manifestações (elogios, reclamações, críticas, sugestões, 

denúncias, consultas) de usuários, internos ou externos, acerca das atividades e serviços 

de competência da Instituição, com o intuito de aprimorar e/ou corrigir os serviços 

prestados. 

Tem como objetivos principais: abrir canais de comunicação ao receber, analisar, 

encaminhar e responder ao usuário suas demandas; fortalecer vínculos com a 

comunidade ao permitir a participação do usuário assegurando ao mesmo o direito à 

informação; auxiliar no exercício da autocrítica e da reflexão ao ouvir as reclamações, 

denúncias, elogios, solicitações, sugestões e esclarecer as dúvidas sobre os serviços 

prestados; exercitar a mediação ao receber, analisar e encaminhar as manifestações dos 

usuários aos setores responsáveis. E ainda, responder com clareza as manifestações no 

menor prazo possível, acompanhando as providências adotadas.  

Por ser um canal de comunicação o serviço destina-se aos estudantes, professores, 

coordenadores, funcionários, pais e comunidade externa que manifestam suas opiniões e 

necessidades por meio de atendimento presencial, telefônico e eletrônico. No portal da 

instituição encontram-se disponíveis os meios de contato com a Ouvidoria.  

2.7. Pastoral Universitária 

No Unileste a Pastoral Universitária é um serviço de apoio ao discente que oportuniza o 

diálogo e a complementação entre razão e fé, entre a religião e a ciência, entre as crenças 

e as doutrinas sendo, portanto uma  das dimensões de nossa ação educativa.   

Tem como missão suscitar e desenvolver valores éticos, humanos e cristãos na 

comunidade universitária, contribuindo para sua formação integral , cujas ações estão 

articuladas em cinco dimensões: 

a. Fé e Cultura: busca desenvolver ações que favoreçam a integração entre fé e vida, 

entre conhecimento e práxis cristã. 
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b. Atendimento Personalizado: visa proporcionar o acompanhamento individual e/ou 

grupal com o objetivo de orientação espiritual e do projeto pessoal de vida. É também 

oportunidade de solidariedade e apoio fraterno em momentos de dificuldade e dor 

(doença, luto, etc).  

c. Evangelização Explícita: busca promover e/ou desenvolver atividades de cunho 

religioso, litúrgico, catequético, sacramental.  

d. Voluntariado: visa desenvolver atitudes de solidariedade e fraternidade, sobretudo, 

para com os mais necessitados.  

e. Associacionismo: busca desenvolver a formação de grupos, segundo interesse e 

aptidões dos membros, como mediação para o desenvolvimento da liderança, da 

convivência, da aceitação do outro, da solidariedade humana. 

A Pastoral Universitária visa contribuir para a formação integral das pessoas envolvidas, 

articulando, harmonicamente, as dimensões biológica, psicológica, social e espiritual e 

seus desdobramentos sobre o ser e o agir de cada pessoa.  Nesse contexto, são ações 

da Pastoral Universitária no Unileste: 

● Evangelizar, mostrar à comunidade acadêmica, os valores cristãos como a justiça, a 

partilha, a misericórdia, a verdade, a fraternidade, a compaixão para com os mais 

fracos. 

● Celebrar a fé cristã nos momentos de alegria como: no início ou final de ano letivo, nos 

dias comemorativos como as formaturas, aula inaugural, o dia das mães, dos pais, dos 

alunos, dos professores, aniversários, páscoa,  natal,  celebração semanal da 

Eucaristia na Santíssima Trindade, e também nos dias de tristeza, de doença ou de 

funerais, dentre outras. 

● Promover Seminários, Fóruns, palestras, juntamente com os professores de Cultura 

Religiosa. 

● Enfatizar a comemoração dos Fundadores das Ordens Religiosas que são as 

Mantenedoras da UBEC. 
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● Realizar trabalhos, estudos educativos e sociais, envolvendo família, professores e 

alunos, incentivando a conscientização e o nosso compromisso com os 

acontecimentos pátrios ou religiosos. 

● Propagar a Campanha da Fraternidade, em sintonia com as propostas da CNBB e da 

Diocese de Itabira/Coronel Fabriciano. 

● Incentivar o associacionismo juvenil, favorecendo e apoiando a organização de grupos 

de interesse entre os estudantes e demais membros da comunidade universitária. 

● Apoiar e/ou promover ações de voluntariado e de solidariedade entre os membros da 

comunidade universitária. 

2.8. Programas de incentivo à participação em eventos internos, externos e à 

produção discente. 

O estímulo à participação dos estudantes em atividades acadêmicas ocorre de várias 

formas. As atividades de pesquisa e extensão são estimuladas através dos projetos 

cadastrados por grupos de pesquisa e docentes na Coordenadoria de Iniciação Científica 

e Extensão. Nestes projetos os estudantes têm a oportunidade de, além de desenvolver 

pesquisas e ações extensionistas, atuarem de maneira interdisciplinar com projetos que 

englobam várias áreas do conhecimento. 

O Programa de Iniciação Científica (PIC) do Unileste é um instrumento de integração das 

atividades de graduação e pós-graduação que objetiva iniciar o estudante na produção do 

conhecimento e permitir sua convivência com o procedimento acadêmico em suas 

técnicas, organizações e métodos. 

As atividades extensionistas visam a aproximação teórico-prática, oferecendo alternativas 

no sentido da melhoria da qualidade educacional, tecnológica, social e cultural no âmbito 

do curso. O funcionamento da extensão se dá por meio de proposições temáticas, 

elaboração de projetos, registros e aprovação do projeto, execução e avaliação das ações 

extensionistas pelo docente responsável pelo processo proposto. Essas ações são 

sistematicamente acompanhadas por meio de relatórios periódicos e relatório de 

conclusão do projeto ao término das ações extensionistas. 
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As ações extensionistas direcionadas para a comunidade possibilitam aos discentes 

conhecimentos, por meio de serviços prestados à coletividade, do desenvolvimento de 

competências sócio-políticas, técnicas, humanas e práticas, com vistas à formação de um 

profissional cidadão. O estudante é estimulado a participar de eventos de divulgação 

científica, como congressos, simpósios e reuniões. A Instituição apoia os estudantes em 

eventos reconhecidos cientificamente fora dos seus domínios. 

O Unileste regulamenta, ainda, as atividades de extensão, os convênios e parcerias com 

as diversas instituições externas, públicas e privadas. Estes convênios possibilitam o 

desenvolvimento de projetos na área cultural, artística, na promoção de eventos, na 

realização de seminários, colóquios, dentre outros.  

Vale ressaltar que o curso realiza eventos específicos e outros eventos institucionais com 

participação dos alunos. A instituição dá apoio financeiro para a participação dos alunos 

em viagens técnicas do Curso, arcando com os custos do transporte. Os eventos externos 

são divulgados no Curso e há um incentivo à participação do aluno em congressos, 

seminários, fóruns. O apoio à participação em eventos está vinculado à disponibilidade 

orçamentária. 

2.9. Central de Atendimentos 

O discente do Unileste pode contar ainda com uma Central de Atendimentos que atende 

e acolhe todas as suas demandas acadêmicas e financeiras. A Central de Atendimento 

ao Aluno é responsável por todo atendimento ao discente, sempre em busca da 

excelência na prestação de serviço, oferecendo várias opções de atendimento: presencial, 

telefônico, CHAT, e-mails, além da opção de autoatendimento. No autoatendimento, são 

disponibilizados vários documentos on-line, de modo que o próprio aluno pode gerar e 

imprimir os que necessita. Os documentos solicitados através do atendimento on ine são 

retirados junto à Central de Atendimento, conforme a ANS (acordo de nível de serviço), 

ou seja, conforme os prazos já estipulados. 

A Instituição conta, ainda, em sua página com um espaço destinado exclusivamente para 

o atendimento ao estudante, onde pode encontrar os serviços ou informações necessárias 
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- https://www.unilestemg.br/atendimento. Dentro do Portal do Aluno existe, também, um 

acesso ao “Financeiro”.  

O aluno consegue visualizar e imprimir seus boletos em abertos, e ainda, se desejar, pagar 

via cartão de crédito. O aluno e ou responsável financeiro ainda pode ter acesso ao boleto 

através do link - https://sistemas.ubec.edu.br/SegundaViaBoleto/, bastando apenas 

informar o CPF do responsável financeiro. 

Todo o atendimento é avaliado pelo discente que tem, à sua disposição, no balcão de 

atendimento, um tablet. 

2.10. Acompanhamento dos Egressos 

O Unileste reconhece que estabelecer um canal de comunicação com o egresso é ter uma 

fonte de informações gerenciais que, associado a outros indicadores, se torna fator 

importante para as possíveis tomadas de decisão referentes aos projetos institucionais.  

Acompanhar a trajetória dos ex-estudantes implica em ouvir aqueles que pela instituição 

passaram, cujas percepções, pareceres e críticas possibilitam conhecer de modo 

significativo a qualidade da formação recebida, como também o percurso profissional e 

acadêmico, após a conclusão do curso. 

Nessa perspectiva, o egresso do curso de graduação pode constituir-se como um 

indicador da avaliação institucional e ser uma referência da qualidade dos cursos e da 

efetividade da ação institucional como um todo. Na instituição, a avaliação institucional 

realizada pelo egresso objetiva promover o diálogo permanente com os mesmos, como 

também identificar as potencialidades e fragilidades da formação recebida visando a 

proposição das mudanças nos currículos, nos processos de ensino e aprendizagem, na 

gestão acadêmica e administrativa. 

Como forma de contribuir para “o desenvolvimento harmônico e integrado da comunidade 

do entorno, com vistas ao bem-estar social, econômico e político” (PDI- 2018-2022), o 

Unileste desenvolve ações de inserção e preparação para o mundo do trabalho, mantendo 

constante relação com entidades de classe e empresas do entorno. 
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Para desenvolver as ações, o Unileste conta com uma equipe de profissionais do NUADE 

- Núcleo de Apoio ao Desenvolvimento Educacional - composta por psicólogos, 

pedagogos e um analista de sistema. O trabalho da equipe é orientado por um plano de 

ação que tem como principal objetivo sistematizar as ações do Programa de 

Acompanhamento do Egresso - ProEgresso -  de modo a implementar as políticas 

previstas no PDI do Unileste. 

Este programa tem como objetivos: a. Acompanhar a inserção profissional dos egressos 

do Unileste; b. Ampliar os espaços de interlocução entre instituição de ensino, empresas 

e egressos; c. Promover uma avaliação processual da formação acadêmica oferecida pelo 

Unileste, visando à constante atualização dos currículos perante as necessidades da 

sociedade. d. Estreitar relações com as instituições parceiras como forma de interlocução 

e promoção da qualidade da aprendizagem dos alunos do Unileste. e. Institucionalizar as 

ações de interação com os egressos. 

São ações permanentes de acompanhamento do aluno egresso: 

a. Em sintonia com o Mercado. Avaliação dos currículos dos cursos de graduação pelos 

egressos, gerando relatórios (institucional e por curso) que são analisados pelos 

gestores dos cursos; Envolvimento dos egressos em fase de reestruturação curricular; 

Participação em reuniões e encontros promovidos pelas empresas para divulgação de 

programas de trainee, de estágios, entre outros eventos; Promoção de encontros com 

empresas conveniadas para estágio; Aproximação com as agências de recrutamento 

e seleção, de integração escola/empresa por meio de estandes em eventos internos 

do Unileste; contatos em reuniões, etc.  

b. Acompanhamento da vida profissional e inserção no mercado de trabalho: 

Organização, manutenção e atualização do banco de dados cadastrais dos alunos 

egressos, com objetivo de acompanhar a sua inserção no mercado de trabalho. 

Utilização de sistema específico para este fim, que se encontra no site do Unileste no 

endereço https://www.unilestemg.br/egressos. Monitoramento da inserção profissional 

dos egressos por meio da rede profissional LinkedIn como indicador de 

empregabilidade e, também, de pesquisa direta com o egresso, realizada pelo setor 
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de relacionamento do Unileste, a fim de obter informações sobre sua inserção no 

mercado de trabalho e ou continuidade dos estudos. 

c. Oportunidades de emprego: Divulgação de concursos públicos, oportunidades de 

empregos, informações acadêmicas externas e internas, por meio do site Proegresso 

e do e-mail para os alunos egressos; Acompanhamento da vida profissional do egresso 

por meio de pesquisa realizada pelo setor de relacionamento institucional. 

d. Estreitando laços: Divulgação de cursos de graduação, pós-graduação; Convites a 

egressos para participar de eventos de cursos ou institucionais como Semana do 

Calouro. Divulgação, em parceria com a gerência de marketing, de ex-alunos 

aprovados em concurso público e mestrado. 

O Programa exerce significativo papel, como meio de comunicação, entre a instituição e 

o profissional egresso, juntamente com a coordenação dos cursos de graduação e pós-

graduação. 

Especificamente em relação aos projetos de curso, os egressos são convidados a 

participar dos momentos de avaliação do currículo por meio do próprio sistema do 

ProEgresso e/ou das reuniões de avaliação promovidas pelos coordenadores de curso. 

Outra fonte importante de feedback dos currículos e das demandas de mercado, são os 

próprios docentes egressos do Unileste e que atuam em outros espaços de trabalho como 

empresas, órgãos públicos, escritórios, hospitais e PSF, instituições educativas, etc. A 

imersão nesses espaços profissionais é fonte inspiradora de mudanças, seja nos 

conteúdos, seja nas estratégias de ensino e aprendizagem. 

2.11. Programas de Intercâmbios Nacionais e internacionais 

 O Programa de Mobilidade Estudantil/Intercâmbio que tem como finalidade garantir uma 

relação de reciprocidade entre as instituições conveniadas para a mobilidade estudantil, 

permitindo aos alunos estudos em disciplinas/conteúdos, pesquisas científicas, projetos 

de extensão e estágios em instituições parceiras.  

O Programa de Mobilidade Estudantil que tem como principais objetivos: 
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● Proporcionar aos estudantes uma formação técnica e humana, por meio da imersão 

cultural nacional e internacional; 

● Oportunizar aos estudantes a troca de experiências acadêmicas que contribuam para 

o fortalecimento dos conhecimentos técnicos e científicos; 

● Permitir aos discentes atualizações de conhecimentos em diferentes áreas. 

A Coordenadoria de Mobilidade Estudantil possui regulamento próprio fundamentado no 

Estatuto e Regimento do Unileste, nas normas complementares estabelecidas pelo 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, bem como na legislação nacional vigente. É 

responsável pelas seguintes atribuições: 

● Articular a concretização de protocolos e convênios interinstitucionais entre o Unileste 

e outras instituições para a mobilidade. 

● Promover os intercâmbios de estudantes, de modo a orientá-los sobre a diversidade 

cultural, modos de vida, dificuldades de adaptação a qual o estudante estará exposto, 

bem como sobre as informações, normas e procedimentos necessários para a 

participação e realização da mobilidade estudantil. 

● Divulgar as oportunidades de programas de mobilidade em instituições conveniadas 

eventual concessão de bolsas de estudo, por meio de editais. 

● Elaborar os editais de mobilidade estudantil. 

● Coordenar todo o processo de seleção de estudantes do Unileste no Programa de 

Mobilidade Estudantil. 

● Acompanhar os estudantes do Unileste no período de permanência nas instituições 

conveniadas. 

● Coordenar toda a tramitação documental para o recebimento dos estudantes da 

instituição conveniada no Unileste. 

● Acompanhar os estudantes das instituições conveniadas no período de permanência 

no Unileste. 

O Unileste possui convênios com várias IES, destacando a parceria com a Rede Marista, 

Rede La Salle e Rede Salesiana, e com o Programa Santander Universidades. Dessa 
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forma, o Unileste mantém uma relação de reciprocidade entre as instituições conveniadas 

para a mobilidade estudantil, o que permite aos estudantes do Unileste e instituições 

parceiras o estudo em disciplinas/ conteúdos, pesquisas científicas, projetos de extensão, 

cursos de férias e estágios em instituições parceiras.   

2.12 Mobilização estudantil 

2.12.1 Empresas Júniores (específico para cursos da Politécnica e Psicologia) 

O Unileste conta com empresas juniores, que se constituem em uma iniciativa de fomentar 

o aprendizado prático do estudante em sua área de atuação e aproximar o mercado de 

trabalho da academia. As Empresas Juniores possibilitam a criação de um ambiente 

favorável à integração entre teoria e prática e ao exercício do empreendedorismo pelos 

acadêmicos nas diversas áreas do saber, objetivando uma formação de excelência. 

Considera-se Empresa Júnior, a entidade organizada sob a forma de associação civil sem 

fins lucrativos gerida por estudantes matriculados nos cursos de graduação, com o 

propósito de ofertar produtos e realizar projetos e serviços que contribuam para o 

desenvolvimento acadêmico e profissional dos associados, capacitando-os para o 

mercado de trabalho. Esse posicionamento se alinha com o art.2º, da Lei 13.267, de 6 de 

abril de 2016. Além disso, a criação e o funcionamento de Empresas Júniores  no Unileste, 

estão regulamentadas pelo Regimento Institucional, publicado no site. 
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V- CORPO DOCENTE E TUTORIAL 

1. POLÍTICAS PARA O CORPO DOCENTE E TUTOR 

Na gestão do corpo docente, o Unileste adota as seguintes políticas: 

• Compor o seu quadro docente com titulação mínima de pós-graduação lato sensu. 

• Valorizar a formação continuada e a titulação docente. 

• Estimular e valorizar ações voltadas para o aperfeiçoamento da prática pedagógica 

dos docentes com vistas a manter a qualidade da formação dos discentes da 

Instituição. 

• Permitir e incentivar a participação do corpo docente nas atividades de gestão da 

instituição por meio de órgãos colegiados.  

• Realizar uma gestão do corpo docente baseada no processo igualitário e transparente 

em consonância com o estabelecido no Plano de Carreira, Cargos e Salários.  

• Estimular e valorizar a participação do corpo docente em atividades e eventos técnicos 

e científicos nos âmbitos interno, regional, estadual, nacional e internacional.  

• Promover a capacitação e a formação continuada dos docentes pautada nos 

resultados da avaliação e no projeto pedagógico institucional. 

O Unileste possui um Plano de Formação Continuada do Docente pautado na discussão 

de práticas que tenham como foco a aprendizagem significativa do estudante, que buscam 

meios de conquistar o aluno para o desafiante processo de aprender o novo, de construir 

conhecimentos e atitudes de forma participativa e colaborativa.  

Como pilares da prática do Unileste de capacitar os docentes tem-se a participação em 

eventos externos, formação em stricto sensu - titulação e formação didático-pedagógica. 

Entende-se por qualificação docente tanto a formação em programas de pós-graduação 

stricto sensu, quanto em práticas de desenvolvimento profissional relacionadas à 

formação didático-pedagógica. A formação para a docência não passa apenas pela 

titulação, mas também pela formação pedagógica. Não poucas vezes, pode ocorrer que 

professores do ensino superior não tenham tido uma formação específica para a docência.  
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Dentre as atividades/eventos externos destacam-se visitas, participação em congressos, 

cursos, seminários, fóruns. A oferta de condições de participação é equânime a todos os 

docentes com normas que regulamentam as ações. 

O Unileste, também, integrou-se, em 2017, ao Consórcio STHEM – Brasil - IES Brasileiras 

e Laspau, com a participação de 5 professores, de diferentes áreas. Esta iniciativa é um 

programa interinstitucional, voltado para formação de docentes no estudo e uso de 

metodologias ativas, que conta com a participação de várias IES brasileiras, em parceria 

com a Universidade de Harvard.  

Para normatizar a sua política de formação, o Unileste publicou a Norma PTR 04/2017 

que estabelece os fluxos e processos para concessão de ajuda de custo para a 

participação de docentes em eventos científicos, publicações e similares, com base nas 

políticas da iniciação científica e extensão do Unileste.  

Em relação aos processos de formação didático-pedagógica, o Unileste, por meio do 

Núcleo de Apoio ao Desenvolvimento Educacional - NUADE, desenvolve o Plano de 

Formação Docente - PFD.  Esse plano visa proporcionar mecanismos que orientem o 

ingresso, o acompanhamento do desempenho e a formação continuada do docente. São 

ações do plano: 

1. Processo seletivo de docentes. Tem como objetivo regulamentar os processos de 

recrutamento, seleção e admissão que ocorrem por meio de editais internos e externos, 

definindo regras para a contratação. O detalhamento da operacionalização do processo 

consta em normativo próprio. A partir do ano de 2018, a avaliação da performance 

pedagógica do docente para ingresso no Unileste, consta, também, de análise, conjugada 

com uma entrevista, de um planejamento de aulas na perspectiva da aprendizagem ativa. 

Acredita-se que o domínio do conteúdo e uma boa explanação sobre um tema são 

insuficientes para avaliar a capacidade do professor de promover ações que favoreçam a 

aprendizagem ativa. Por isso, o Unileste introduziu esse novo indicador de avaliação nos 

editais de processo seletivo e nos formulários de avaliação para docentes. 

 2. Programa de Formação Docente em Metodologias Ativas. Tem como objetivo 

realizar, de forma contínua, processos formativos que tomam como ponto de partida a 



 

 

Projeto Pedagógico de Curso: 
Curso Engenharia Civil 

Escola Politécnica  

 

125 
 

experiência docente, estimulando os professores a produzirem, refletirem, discutirem e 

socializarem suas práticas, para consolidação do perfil de professores almejados pelo 

Unileste. Articula atividades em ambientes virtuais de aprendizagem com atividades 

presenciais. São atividades de formação que compõem o programa: seminários, 

palestras, oficinas, eventos previstos no calendário acadêmico. O programa faz parte de 

um processo de reestruturação curricular ocorrido em 2015, com implantação de novos 

currículos em 2016. Esses currículos construídos a partir das Diretrizes Curriculares do 

Unileste, conforme Resolução CONSEPE, nº 237/03/06/2015, tem como base o 

protagonismo do estudante e sua autonomia no processo de aprendizagem. Daí a 

necessidade de formar os docentes para promoverem esse protagonismo. Assim, torna-

se fundamental o desenvolvimento de metodologias que privilegiam a aprendizagem ativa 

e promovam o desenvolvimento das competências do perfil do egresso.  

3. Curso - Formação docente: práticas pedagógicas no ensino superior. O Núcleo de 

Apoio ao Desenvolvimento Educacional – NUADE, produziu e realiza, semestralmente, o 

curso de formação docente na modalidade híbrida, com carga horária de 60 horas, sendo 

48 horas on-line e 12 horas presenciais. O curso foi produzido pela equipe de formação 

docente e disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem. Os próprios membros da 

equipe são os tutores do curso. Desde o 2º/2015 este curso é ofertado a todos os docentes 

do Unileste. Assim, tem-se todos os docentes com uma formação inicial nas questões 

mais emergentes da educação superior. Todos os professores novatos participam do 

curso como atividade obrigatória. 

Considerando os docentes que atuam na modalidade a distância, todos são qualificados 

para assumirem a função de tutoria em EaD. Todos têm cursos de formação, curta 

duração e/ou especialização em Educação a Distância. Além disso, para o exercício da 

tutoria e para atender às novas exigências do mercado, o Unileste prima pela capacitação 

tecnológica para uso dos ambientes virtuais de aprendizagem e conta com o apoio do 

Núcleo de Educação Virtual (NEV), que acompanha a produção do material e assessora 

quanto ao uso das plataformas institucionais. 

Ainda, como parte do processo de formação dos docentes/tutores, vale ressaltar, que o 

Núcleo de Educação Virtual (NEV) atua nos processos educacionais, dando suporte aos 
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docentes a iniciativas e experiências de produção e uso das Tecnologias de Informação e 

Comunicação nas disciplinas, estimulando o desenvolvimento de atividades práticas das 

ferramentas do AVA para apoio ao ensino presencial e na modalidade EaD, contribuindo 

para a qualidade no ensino da graduação do Unileste.  

2.  REGIME DE TRABALHO DO CORPO DOCENTE DO CURSO 

O regime de trabalho do corpo docente permite o atendimento integral da demanda 

existente. O corpo docente do Curso de Engenharia Civil do Unileste é composto em sua 

maioria por professores, com mais de 9 anos de experiência docente no magistério 

superior. Vale destacar que 8 docentes são doutores, 23 são mestres e 12 são 

especialistas.  

No quadro docente 9 professores são de dedicação integral, 21 de dedicação parcial e 13 

configuram como horista, sendo que 5 participam do núcleo docente estruturante. Tal perfil 

permite o atendimento aos discentes, a participação no colegiado, o planejamento didático 

e a preparação e correção das avaliações de aprendizagem.  

Os docentes possuem condições e espaços físicos para atendimento discente fora da sala 

de aula, devidamente equipados com mesas, cadeiras, computadores e climatização. Os 

docentes fazem os registros das atividades nos sistemas de lançamento de frequência, 

notas, planos de ensino, cronogramas de aulas, relatórios de extensão e iniciação 

científica, como também o acompanhamento do TCC e Estágio, existentes no portal 

institucional. Tais registros permitem o acompanhamento e o controle das atividades com 

vistas a alcançar os objetivos do curso e o perfil do egresso. Docentes e discentes são 

estimulados, via edital devidamente divulgado, a participarem dos projetos de iniciação 

científica e extensão.  

Os professores recebem como remuneração adicional no valor de 20% das horas de sala 

de aula, a título de adicional extraclasse, conforme contracheques emitidos pela 

mantenedora. 
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3. TITULAÇÃO DO CORPO DOCENTE DO CURSO 

O corpo docente analisa os conteúdos dos componentes curriculares, abordando a sua 

relevância para a atuação profissional e acadêmica discente, através da participação em 

reuniões preparativas acadêmicas e administrativas, cursos de formação docente 

ofertados pela Instituição com objetivo de melhoria constante das habilidades e 

competências dos docentes.  

Os professores participam efetivamente na elaboração dos Projetos Integradores, na 

atualização de bibliografia, na elaboração da Prova Diagnóstica de Aprendizagem e 

contribuem com sugestões de melhoria nos processos de ensino via coordenação do 

curso. São ofertados continuamente capacitações aos professores quanto aos processos 

que possibilitam melhorias no ensino e aprendizagem, tais como, metodologias de ensino, 

planejamento e avaliação. 

O corpo docente fomenta o raciocínio crítico para além da bibliografia proposta através de 

metodologias de aprendizagem com base na indicação de literatura atualizada, indicação 

e propostas de participação em congressos internos e externos ao Unileste, aulas com 

estudos de casos reais e simulados, utilizando, inclusive o portal institucional para o 

lançamento das respectivas propostas no plano de ensino, para que sejam devidamente 

publicados e cheguem ao conhecimento do discente.  

O acesso a conteúdo de pesquisa de ponta é proporcionado pela indicação de leituras e 

realização de trabalhos interdisciplinares organizados pelos professores e coordenador, 

descritos nos planos de ensino/cronograma de aula. Os conhecimentos atualizados 

produzidos na área podem ser acessados pelo portal do aluno e portal da biblioteca. 

Ainda, são promovidas atividades acadêmicas com personalidades expressivas da área, 

como por exemplo a Semana de Iniciação Científica e Extensão, dentre outros, que 

possibilitam o acesso a produção de conhecimentos mais recentes na área de Engenharia 

Civil e afins.  

O incentivo à produção do conhecimento é proporcionado, também, por grupos de estudos 

na área de Ciências exatas e Engenharias, pelas pesquisas no programa de iniciação 

científica e extensão, que selecionam, anualmente, mediante edital devidamente 
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publicado, projetos e pesquisadores que desenvolverão as atividades. São exemplos de 

projetos/atividades no curso de Engenharia Civil, no ano de 2018: projeto de Iniciação 

científica que busca a utilização de resíduos industriais na fabricação de materiais de 

construção civil; projeto de extensão que possibilita ao aluno uma troca de experiência 

com profissionais do setor de construção civil (mestres de obras, pedreiros e serventes) 

sobre todos os temas inerentes à melhora efetiva de mão de obra. O Unileste conta com 

coordenadoria específica de iniciação científica e extensão. A extensão possui cinco eixos 

temáticos sendo eles: a) Ações educativas em saúde, meio ambiente e conhecimento 

sustentável; b) Atenção à criança e adolescente; c) Cultura arte e lazer; d) Unileste cidadã; 

e) Universidade para a terceira idade. Os projetos são acompanhados pelo SIEX - Sistema 

de Gestão da Extensão. A iniciação científica e pesquisa contam com SGPp que é o 

Sistema de Gestão de Projetos e Pesquisa onde se cadastra e controla o processo de 

desenvolvimento e registro dos projetos aprovados. 

4.  EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DO DOCENTE 

O corpo docente do curso de Engenharia Civil do Unileste possui experiência profissional 

no mundo do trabalho, seja na atividade pública ou na atividade privada. Dos professores 

de disciplinas profissionalizantes do curso de Engenharia Civil do Unileste, 95% atuam 

também como Engenheiros em empresas locais, o que permite amplitude e riqueza de 

exemplos e casos vivenciados a serem utilizados e contextualizados em relação a 

problemas práticos, de aplicação da teoria ministrada em diferentes unidades curriculares 

em relação ao fazer profissional, buscando associar teoria e prática.  

A vivência dos professores do Curso de Engenharia Civil em atividades profissionais no 

mercado de trabalho possibilita a sua atualização e o relacionamento da interação 

conteúdo e prática, facilitando e promovendo a compreensão da aplicação da 

interdisciplinaridade no contexto laboral.  

Ao mesmo tempo, a experiência obtida pelos docentes possibilita analisar as 

competências previstas no PPC, considerando o conteúdo abordado e a profissão, criando 

condições para uma análise crítica das unidades curriculares e sua aderência ao perfil do 

egresso, realimentado todo o processo de contínua análise e discussão/revisão periódica 

do curso. Ressalta-se a participação docente na preparação e planejamento do projeto 
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integrador, especialmente por ser uma atividade que desenvolve as competências do 

egresso e relacionadas ao mercado de trabalho. O planejamento do PI passa pela escolha 

do tema, levando-se em consideração o período em que o aluno se encontra, os 

conteúdos e o alinhamento construtivo com os objetivos de aprendizagem. 

5. EXPERIÊNCIA NO EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA SUPERIOR 

O corpo docente possui experiência na docência superior que o torna capaz de identificar 

as dificuldades dos discentes, discutir o conteúdo em linguagem aderente às 

características das turmas, apresentando exemplos contextualizados com os conteúdos 

dos componentes curriculares, e elaborando atividades específicas para a promoção da 

aprendizagem de discentes com dificuldades. O corpo docente possui média de 14 anos 

de experiência no magistério superior.  

 

Os professores utilizam metodologias avaliativas e diagnósticas de sua prática de ensino 

e utilizam esses resultados para redefinir sua prática docente no período. Os docentes 

são reconhecidos pela sua influência e liderança, bem como sua produção perante os 

discentes e seus pares.  

 

Com o intuito de aprimorar e aperfeiçoar continuamente a prática docente os professores 

participam de cursos de formação oferecidos pela Unileste e são incentivados a também 

participar de cursos nessa área por outras instituições. Dentre as capacitações oferecidas 

pelo Unileste destacam-se os cursos voltados para a aplicação de metodologias ativas.  

 

O Unileste também estimula o compartilhamento das práticas docentes inovadoras 

aplicadas na instituição. Nesse contexto, os professores apresentam suas experiências 

em congressos, simpósios e seminários tanto locais quanto nacionais. A troca de 

informações constitui-se também, uma importante ferramenta de atualização de 

experiência no exercício da docência.  

O Curso de Engenharia Civil conta com um setor do Unileste de apoio e assessoria ao 

docente (Programa de Assessoria Pedagógica Institucional - PROAPI), vinculado ao 

Núcleo de Apoio ao Desenvolvimento Educacional - NUADE que possui, entre outras 
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atribuições, a de oferecer oportunidades de formação pedagógica. Esse setor de apoio 

acadêmico tem como objetivo assessorar a Instituição no aprimoramento das atividades 

acadêmicas. É, também, responsável pelo desenvolvimento profissional dos professores 

e pelo acompanhamento do exercício docente. Busca canalizar esforços no sentido de 

consolidar uma prática pedagógica comprometida com a qualidade dos processos de 

ensino e de aprendizagem, em consonância com o Projeto Pedagógico Institucional.  

Para viabilizar os objetivos, são desenvolvidas diferentes ações de apoio e assessoria ao 

docente, tais como: a) Palestras, seminários, mesas-redondas, colóquios de pesquisa, 

abrangendo aspectos do processo ensino-aprendizagem, como também aspectos 

relacionados à Pesquisa e à Extensão na Instituição. b) Momentos de estudo, visando a 

atualização do referencial teórico, a troca de experiências e a divulgação de pesquisas 

realizadas pelo corpo docente. c) Cursos, oficinas e/ou encontros referentes a temáticas 

didático-pedagógicas. d) Encontro com professores novatos para discussão e análise de 

aspectos práticos e teóricos que envolvem o cotidiano da sala de aula, bem como o 

acompanhamento desses professores ao longo do semestre para assessorar nos 

possíveis entraves encontrados no cotidiano escolar. e) Atendimento individualizado para 

orientações pedagógicas referentes a: planejamento e organização de aulas, elaboração 

de material didático, processos e instrumentos de avaliação e/ou outros aspectos 

acadêmico-pedagógicos. f) Atendimento em pequenos grupos para refletir e reorganizar 

o trabalho pedagógico de determinadas disciplinas do curso. 

 

6.  EXPERIÊNCIA NO EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

Os professores/tutores são qualificados para assumirem a função de tutoria em EaD. 

Todos têm cursos de formação, curta duração e/ou especialização em Educação a 

Distância. Além disso, para o exercício da tutoria e para atender às novas exigências do 

mercado, o Unileste prima pela capacitação tecnológica para uso dos ambientes virtuais 

de aprendizagem e conta com o apoio do Núcleo de Educação Virtual (NEV), que 

acompanha a produção do material e assessora quanto aos usos das plataformas 

institucionais.  
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A experiência do corpo docente no exercício da docência na educação a distância do 

Curso de Engenharia Civil permite identificar as dificuldades dos discentes quando da 

interação/mediação das atividades e dos encontros presenciais. A riqueza de experiência 

do corpo de tutores/docentes favorece a organização e acompanhamento dos conteúdos 

em linguagem clara e objetiva, como, também, lhes permite apresentar exemplos 

contextualizados com os conteúdos dos componentes curriculares e elaborar atividades 

específicas para a promoção da aprendizagem de discentes, de acordo com a temática 

estudada.  

Os tutores/professores, por meio do acompanhamento da evolução dos discentes 

conseguem promover avaliações diagnósticas, mediante análise do desempenho dos 

estudantes.  

O processo formativo dos discentes ocorre por meio de variadas formas de avaliação que 

envolvem participação em fóruns, atividades individuais e em grupos, que possibilitam o 

acompanhamento dos tutores/professores acerca do processo formativo dos discentes. 

Além disso, as provas de caráter somativo são realizadas presencialmente e os resultados 

são utilizados na redefinição das práticas dos tutores/professores, bem como na 

organização do material didático a ser disponibilizado no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem.  

A formação inicial dos tutores/professores está relacionada à área de atuação, o que 

contribui para a qualidade do processo educativo. 

 

7.  EXPERIÊNCIA NO EXERCÍCIO DA TUTORIA NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

No curso de graduação de Engenharia Civil do Centro Universitário do Leste de Minas 

Gerais, cerca de 360 horas da carga horária total do curso é ofertado na modalidade a 

distância, em conformidade com a Portaria Normativa nº 11, de 20 de junho de 2017. As 

disciplinas são ofertadas em ambientes virtuais de aprendizagem e contam com a 

presença do tutor/professor, responsável por manter a argumentação, fomentar e 

problematizar as interações.  
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A formação do corpo de tutores/professores se caracteriza assim: todos são graduados 

na área da disciplina pelas quais são responsáveis e todos possuem titulação obtida em 

pós-graduação stricto sensu. 

No contexto geral, utiliza-se o termo “tutoria” para referir-se à ação docente. No Unileste, 

optou-se pela expressão tutoria/docência. Portanto, na educação a distância, os tutores 

são professores. Os professores/tutores são qualificados para assumirem a função de 

tutoria em EaD. Todos têm cursos de formação, curta duração e/ou especialização em 

Educação a Distância.  

Além disso, para o exercício da tutoria e para atender às novas exigências do mercado, o 

Unileste prima pela capacitação tecnológica para uso dos ambientes virtuais de 

aprendizagem e conta com o apoio da Equipe Multidisciplinar e do Núcleo de Educação 

Virtual - NEV, que acompanham a produção do material e assessora quanto aos usos das 

plataformas institucionais. Na tutoria/docência, destacam-se as competências científica e 

pedagógica para mediar, orientar, tutorar, fundamentais para o desempenho do aluno na 

modalidade EaD. Assim, são competências do tutor/professor, no Unileste: 

• Provocar discussões, por meio dos fóruns de aprendizagem. 

• Mediar as discussões dos fóruns, para evitar distorções e evasões. 

• Elaborar sínteses das discussões. 

• Elaborar material para as disciplinas a distância. 

• Estimular pesquisas e outras formas de interação, que envolvem a comunicação e a 

interatividade. 

• Incentivar e mediar o trabalho cooperativo entre os alunos.  

• Sugerir atividades e leituras complementares. 

• Dar feedback das atividades realizadas pelos discentes. 

Compreende-se, dessa forma, que a distância física entre os sujeitos envolvidos na EaD 

contribui para ampliar a criatividade do tutor/professor, tendo em vista a interação e a 

aprendizagem. Nesse sentido, o professor oferece um conteúdo e os alunos exploram 
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esse conteúdo para, depois, aplicarem o que aprenderam em variados contextos. No 

ambiente virtual exige-se disciplina e capacidade para se comunicar. Os alunos virtuais 

compartilham conhecimentos e são convidados a manter uma interação efetiva com o 

grupo, a fim de desenvolverem a autonomia e a habilidade para aprender com o outro e, 

também “aprender a aprender”. 

No Unileste, valoriza-se as experiências acumuladas na educação presencial para 

ressignificá-las, pelos alunos e tutores/professores, na modalidade a distância. Daí a 

necessidade de estabelecer um contato que favoreça as trocas, o acompanhamento do 

processo de aprendizagem e as ações mediadas pelos professores/tutores. Nessa 

perspectiva, valoriza-se a cooperação como estratégia pedagógica para favorecer o 

processo de aprendizagem, considerando a sala de aula virtual, as estratégias de 

aprendizagem (habilidade para aprender a aprender) e a relação entre tutores/professores 

e alunos.  

A sala de aula virtual se configura nos ambientes virtuais de aprendizagem. Esses 

ambientes são entendidos como sendo capazes de facilitar a interação entre alunos e 

tutores/professores. Nesses ambientes de aprendizagem, as atividades de ensino 

priorizam a construção da própria aprendizagem dos discentes, bem como sua 

capacidade de “aprender a aprender”, a todo o momento. As estratégias de aprendizagem 

para construção da habilidade para “aprender a aprender”, priorizam o contato com o 

grupo, na tentativa de reconstruir conceitos e estabelecer diálogos que contribuam para o 

exercício da reelaboração, numa perspectiva sociointeracionista. O sujeito é ativo no 

processo de aprendizagem, exigindo do outro uma ação mais ativa e colaboradora. Para 

que isso se efetive, prima-se por alguns pontos essenciais para as estratégias de 

aprendizagem como a dimensão do tempo para aprender, a organização desse tempo de 

aprendizagem e as formas de interação efetiva.  

A boa relação entre tutores/professores e discentes é fundamental para o processo de 

ensino-aprendizagem. Na educação a distância o tutor/professor do Unileste considera 

alguns aspectos importantes para o processo de mediação. Assim, ele deverá saber 

elaborar um diálogo interno, colaborando com espaços de privacidade para os alunos; 

identificar as questões emocionais e lidar com elas sob a forma textual; buscar uma 
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imagem mental do outro no momento comunicacional e, também, criar uma sensação de 

presença nos espaços de comunicação com os alunos. Assim, socialização, interação e 

aprendizagem sustentam as práticas de quem atua como tutor/professor nas disciplinas 

na modalidade de educação a distância do Unileste. Se por um lado a expressão "a 

distância" sugere “estar longe”, por outro, a modalidade EaD reforça o conceito de 

autonomia e imprime diferença na maneira de aprender e ensinar, onde disciplina, 

organização e habilidade para gerenciar a aprendizagem são amplamente valorizadas. 

8. EXPERIÊNCIA DO CORPO DE TUTORES EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

As disciplinas a distância foram implementadas no Unileste no ano de 2016. Elas 

compõem as atividades do eixo de formação geral e visam estimular a autonomia do 

estudante, rompendo com lógica tradicional da transmissão do conhecimento centrada na 

figura do professor e, assim, buscam oferecer uma educação em que todos (estudantes e 

tutores/professores) sejam capazes de aprender e ensinar.  

Dessa forma, a modalidade EaD propicia novas formas e oportunidades de aprendizagem, 

cria espaços virtuais de interação e reorganiza, de maneira flexível, as dimensões 

espaciais e temporais dos processos educacionais. Possibilita, ainda, ampliar os espaços 

de aprendizagem, que não mais se restringem a salas de aulas físicas. Além disso, gera 

a reinvenção da prática pedagógica, de experiência promotora de maior autonomia dos 

estudantes, de acesso às tecnologias digitais de informação e comunicação e de um 

redimensionamento do papel dos tutores e estudantes.  

Todos os tutores/professores têm, no mínimo, 4 anos de experiência atuando em cursos 

na modalidade EaD na instituição. As disciplinas ofertadas na modalidade EaD estão 

organizadas de forma vinculada a um conjunto de competências a serem desenvolvidas 

nos estudantes, as quais derivam do perfil do egresso desejado. Entre os diferenciais que 

compõem o modelo de educação a distância ofertado pela instituição destacam-se as 

equipes preparadas para a EAD (Tutores/docentes, pessoal de suporte pedagógico e de 

relacionamento), além do material didático hipermidiático e hipertextual, da infraestrutura 

de TI (servidores de e-mail, LMS, internet, webconferência, vídeo), biblioteca e 

acessibilidade pedagógica e atitudinal viabilizadas pela implantação do software RYBENÁ 
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que atende aos estudantes com necessidades educativas especiais como surdez, mudez, 

dislexia, dislalia, déficit de atenção e estudantes com baixa visão e/ou cego.  

No que diz respeito aos diferenciais que qualificam o processo educativo aqui proposto, 

chama-se a atenção para o papel do tutor/docente, crucial na mediação de todo esse 

processo interativo que assegura a comunicação efetiva entre os estudantes e os demais 

componentes do processo (coordenação, equipes de apoio, entre outras). Parte-se do 

princípio de que a presença ativa e cuidadosa do docente é que dá aos componentes 

curriculares a qualidade desejada, com exemplos contextualizados, oriundos da 

experiência com tutoria em EaD e com atividades específicas, de acordo com as 

demandas/dificuldades das turmas. 

A caracterização geral do Corpo Docente do Curso de Engenharia Civil em 2019, 

encontra-se no Apêndice VII. 

9.  INTERAÇÃO ENTRE TUTORES, DOCENTES E COORDENADORES DE CURSO A 

DISTÂNCIA 

O corpo de tutores/professores do curso pertence ao quadro de docentes do Unileste e 

atua junto à coordenação do curso no que se refere ao acompanhamento dos discentes. 

Assim, cabe ao tutor/professor, em conjunto com as ações da coordenação, identificar as 

dificuldades dos discentes e propor atividades que possam auxiliá-los no entendimento 

dos temas, textos e exercícios.  

Ao final de cada etapa, após os feedbacks, os tutores/professores organizam atividades 

individuais ou em grupos para que os discentes possam apresentar suas dificuldades, 

com vistas à intervenção dos tutores/professores. Além disso, elaboram roteiros para 

análises das atividades, o que possibilita a autoavaliação do discente. Na tutoria/docência, 

deve-se valorizar a cooperação como estratégia pedagógica para favorecer o processo 

de aprendizagem.  

A mediação, por meio da tutoria/docência, no ambiente virtual de aprendizagem ocorre de 

maneira assíncrona e, a coordenação de curso é acionada sempre que necessário para 

acompanhar o desenvolvimento da turma, primando pela comunicação eficiente, na 
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tentativa de reconstruir conceitos e estabelecer diálogos que contribuam para o exercício 

da reelaboração, numa perspectiva sociointeracionista.  

Por sua vez, a coordenação de curso tem como tarefa acompanhar o desempenho do 

discente quanto à vida acadêmica, considerando, também, as atividades/disciplinas 

virtuais, que compõem o eixo de formação geral do Unileste. Tudo isso está previsto na 

Portaria PRT 011/2017, que regulamenta a função do tutor/professor e o funcionamento 

das disciplinas ofertadas na modalidade de EaD dos cursos de graduação do Centro 

Universitário do Leste de Minas Gerais (Unileste).  

Todas as disciplinas, inclusive as ofertadas na modalidade EaD, são avaliadas, 

periodicamente, pelos alunos e professores/tutores, sob a coordenação da CPA. Os 

resultados são enviados aos docentes das disciplinas e gestor do curso, por meio de 

relatórios do VBI - Totvs, para que sejam analisados e planejadas formas de intervenção 

e melhoria. 

10.  PRODUÇÃO CIENTÍFICA, CULTURAL, ARTÍSTICA OU TECNOLÓGICA 

Em consonância com sua missão, o Unileste, consolida Políticas institucionais e ações de 

estímulo relacionadas à difusão das produções acadêmicas: científica, didático-

pedagógica, tecnológica, artística e cultural, como forma de reconhecimento e de difusão 

do saber, por meio de:  

a. Realização anual da Semana de Iniciação Científica e Extensão, envolvendo um 

público interno e externo, de aproximadamente, quinhentas pessoas, por evento, que 

constitui além de palestras, minicursos e mesas redondas da apresentação oral e em 

banner de trabalhos de pesquisa, iniciação-científica, extensão e ensino. 

b. Publicações em Anais dos resumos dos trabalhos apresentados, na Semana de 

Iniciação Científica e Extensão, dos quais são, em maioria, de autoria da própria 

comunidade acadêmica. 

c. Apoio financeiro para a participação e publicação em eventos técnico-científicos, 

independentemente de sua localidade, por meio de ajuda de custo referente às 

passagens e hospedagem para docentes e discentes, conforme normativo de incentivo 

publicado no site da instituição. 
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11.  PLANO DE CARREIRA E INCENTIVOS AO DOCENTE 

O Plano de Carreira do corpo Docente do Unileste - PCD, regula as condições de 

promoção e ascensão funcionais dos professores do Centro Universitário do Leste de 

Minas Gerais  - Unileste. Os seus principais objetivos são: 

• Formalizar as atribuições e responsabilidades de cada função; com definição dos 

cargos e determinação do seu valor em termos de importância na estrutura funcional 

da empresa. 

• Assegurar Estruturas Equilibradas de Cargos e de Salários (Equilíbrio interno e 

externo), compatíveis e alinhadas ao negócio da empresa. 

• Valorizar o quadro de Colaboradores, reconhecendo a sua contribuição, seu 

comprometimento e a sua dedicação para com a Instituição. (Sistema de meritocracia 

em base sustentável, atrelado ao resultado da Instituição). O plano privilegia 

professores com mais tempo para o preenchimento de vagas e evolução. 

• Subsidiar os demais subsistemas de RH (Recrutamento & Seleção e 

Desenvolvimento) e programas de RH (Avaliação de Desempenho). 

• Estratégico para atrair, reter e desenvolver o quadro de colaboradores, atrelando a sua 

remuneração ao seu nível de desenvolvimento e ao bom desempenho na função. 

O plano contempla apenas uma função, a de professor, com três níveis. A Comissão de 

Progressão de Docentes, composta por docentes do Unileste nomeados pelo Reitor, 

coordena os processos de avaliação e progressão, segundo os parâmetros previstos no 

PCD, em consonância com as diretrizes da mantenedora. 

A filosofia do Plano de Cargos e Salários baseia-se em três premissas: Desempenho e 

desenvolvimento, valorização do professor e reconhecimento e meritocracia. Todos esses 

elementos serão considerados permitindo, com base neles, a movimentação dos 

docentes, mediante progressão vertical ou progressão horizontal. As avaliações para 

efeito de progressão serão efetuadas a cada ano e a evolução do docente na carreira 

ocorrerá a cada dois anos, sempre por mérito, conforme preconiza a legislação.  
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VI- CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

1. POLÍTICA PARA O CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

O Unileste conta com o apoio integrado dos setores administrativos, com funções de 

atendimento interno e externo, cujo trabalho deve ser desenvolvido com eficiência e 

eficácia.  As políticas de recursos humanos são implementadas tendo por base a 

valorização do ser humano.  

No que tange à formação e capacitação do corpo administrativo, as políticas contemplam 

a promoção e a formação continuada por meio de atividades, projetos e programas que 

propiciem o desenvolvimento das suas potencialidades, promovendo a formação, 

desenvolvimento de habilidades e competências, assim como autonomia, senso crítico e 

capacidade de atuar de maneira ética.  

O Unileste investe na formação e atualização técnica do colaborador, com o desígnio de 

alcançar os objetivos do planejamento estratégico da instituição. Desta forma, são 

custeados diversos cursos que se aplicam à capacitação em prol dos resultados e valores 

agregados, trazendo eficácia e melhorias nos processos.  O Unileste, por meio dos setores 

SDP e Núcleo de Apoio ao Desenvolvimento Educacional (NUADE), realiza ações no 

âmbito científico, para promover atividades com vistas à formação e o aperfeiçoamento 

de seus colaboradores, tanto do corpo docente, quanto do corpo administrativo. Tais 

ações contêm foco na educação para as relações étnico-raciais, educação em direitos 

humanos e educação ambiental, especialmente para os colaboradores recém-

contratados, através de cursos de formação.   

 

2. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS E INCENTIVOS AO PESSOAL TÉCNICO-

ADMINISTRATIVO 

 O Plano de Carreira, Cargos e Salários do corpo Administrativo do Unileste regula as 

condições de promoção e ascensão funcionais dos colaboradores do Unileste. Os seus 

principais objetivos são: 

• Formalizar as atribuições e responsabilidades de cada função; com definição dos 
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cargos e determinação do seu valor em termos de importância na estrutura funcional 

da empresa. 

• Assegurar Estruturas Equilibradas de Cargos e de Salários (Equilíbrio interno e 

externo), compatíveis e alinhadas ao negócio da empresa. 

• Valorizar o quadro de Colaboradores, reconhecendo a sua contribuição, seu 

comprometimento e a sua dedicação para com a Instituição. (Sistema de meritocracia 

em base sustentável, atrelado ao resultado da Instituição). O plano privilegia 

colaboradores com mais tempo para o preenchimento de vagas e evolução. 

• Subsidiar os demais subsistemas de RH (Recrutamento & Seleção e 

Desenvolvimento) e programas de RH (Avaliação de Desempenho). 

• Estratégico para atrair, reter e desenvolver o quadro de colaboradores, atrelando a sua 

remuneração ao seu nível de desenvolvimento e ao bom desempenho na função. 

O plano contempla diversos cargos para desempenhar as mais diferentes funções 

necessárias ao bom funcionamento do Unileste. Esses cargos têm três níveis. Para fins 

de progressão dos colaboradores à categoria mais elevada, a Reitoria instituiu uma 

Comissão de Progressão de Colaboradores que composta por um número ímpar de 

membros, maior ou igual a 5 (cinco). 

A filosofia do Plano de Cargos e Salários baseia-se em três premissas: Desempenho e 

desenvolvimento, valorização do colaborador e reconhecimento e meritocracia. Todos 

esses elementos serão considerados permitindo, com base neles, a movimentação dos 

colaboradores mediante progressão vertical ou progressão horizontal. As avaliações para 

efeito de progressão são efetuadas a cada ano e a evolução do colaborador na carreira 

ocorre a cada dois anos, sempre por mérito. No caso da evolução por mérito, são definidos 

previamente o número de vagas previstos para cada um dos níveis. 
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VII- INFRAESTRUTURA 

1. INSTALAÇÕES FÍSICAS GERAIS 

A infraestrutura do Unileste é organizada dentro de uma concepção horizontal visando 

oferecer a todos os seus usuários espaços adequados que possibilitem o desenvolvimento 

de diversas atividades acadêmicas, esportivas, culturais e sociais, favorecendo o 

processo de ensino e aprendizagem, como também espaços que facilitem a interação 

social e a convivência entre a comunidade acadêmica 

A política de expansão e conservação da estrutura física institucional se pauta no plano 

de expansão física que, por sua vez, se alinha com as perspectivas de criação de novos 

cursos, a previsão de crescimento de turma, a necessidade de novos espaços para 

atender às demandas dos cursos e à expansão de vagas, quando necessária. 

Os projetos de adequação, em consonância com o Plano de Expansão e Atualização da 

Infraestrutura Física e Tecnológica, quando necessários, são elaborados pelo arquiteto da 

própria instituição com o atendimento às normas técnicas vigentes. Antes da execução, 

todos os projetos são submetidos à aprovação do gestor solicitante que, por sua vez, 

busca sugestões do usuário final, para obtenção do melhor resultado possível na 

execução de uma obra de adequação.  

A instituição possui salas de aula refrigeradas, equipadas com kit multimídia, auditórios, 

sala de docentes, áreas de apoio acadêmico e administrativo, centro esportivo, capela, 

áreas verdes, dentre outros disponíveis aos corpos docentes, discentes e administrativo 

para a realização das diversas atividades de diferentes naturezas.  

A segurança de ativos e de pessoas é feita por um sistema de monitoramento de circuito 

interno de TV, 24 horas por dia pela vigilância patrimonial, com câmeras de alta resolução 

distribuídas em pontos estratégicos ao longo dos campi. A segurança das edificações está 

garantida pelos sistemas de prevenção e combate a incêndio, instalados em todo os 

campi, conforme projetos e execução devidamente aprovados pelo Corpo de Bombeiros 

de Minas Gerais, através do documento de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – 

AVCB 
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Quanto à acessibilidade, os campi do Unileste possuem dispositivos facilitadores de 

acesso das PCD, tais como rampas de acesso e passarelas devidamente protegidas com 

guarda-corpo e corrimãos, elevadores, sinalização vertical e horizontal das vagas 

demarcadas para estacionamento e mobiliários acessíveis, demarcação em braile nos 

ambientes, conforme preconiza a legislação pertinente. 

 

A limpeza e manutenção e conservação dos campi do Unileste é feita, diariamente, pelas 

equipes de zeladoria e manutenção da própria instituição, corroborando para manter os 

ambientes de trabalho e atendimento sempre limpos, arejados e com as manutenções 

preventivas e corretivas em dia, portanto, em perfeitas condições de uso. 

 

As instalações físicas são dotadas de espaços para realização de atividades acadêmicas, 

profissionais, de lazer e convivência. Para o corpo técnico administrativo são destinados 

espaços para convivência e alimentação, gabinetes de trabalho, instalações sanitárias. Já 

para o corpo docente são reservados espaços de convivência (salas de professores), 

sanitários adaptados, gabinetes para docentes em tempo integral, sala de reuniões para 

NDE e conselho de cursos, salas para orientação e atendimento ao discente. Os discentes 

dispõem de Central de Atendimento, salas para orientação do estudante pelo coordenador 

de Curso, Pastoral Universitária, Núcleo de Ouvidoria (atendimento presencial, telefônico 

e e-mail), Núcleo de Educação Inclusiva, Programa de Orientação Psicopedagógico. São 

estruturas de apoio e suporte aos estudantes que contam com salas, espaços e 

mobiliários específicos que atendem plenamente às necessidades de atendimento aos 

discentes, inclusive aos estudantes com deficiência. 

 

As instalações sanitárias atendem às normas de acessibilidade, construídas ao longo das 

principais vias de acesso dos campi e também no interior dos pavimentos das edificações 

existentes, garantindo as distâncias previstas em norma, de forma a atender de maneira 

excelente às necessidades institucionais, em quantidade e dimensões, compatíveis com 

a demanda de usuários, dotados de dispositivos e insumos necessários à higiene pessoal.  

 

As Bibliotecas possuem espaços amplos, climatizados e equipados com material 

necessário ao desempenho das atividades acadêmicas. Espaços para convivência e 
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alimentação são importantes para o desenvolvimento de habilidades relacionais. Para 

isso, o Unileste conta com praça de alimentação, parque esportivo, sala de musculação e 

ampla área de jardins e espaços internos.  

 

Os auditórios, Teatro e espaços de exposição artística e cultural, Museu, Capela, são 

espaços culturais que permitem a comunidade acadêmica interna e externa o acesso à 

diferentes manifestações culturais. O uso dos espaços é regulamentado por normas 

institucionalizadas e disponibilizadas a todos os seus usuários. 

 

2. COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA (CEP) 

O Centro Universitário do Leste de Minas Gerais abriga em suas instalações comitês de 

ética. O Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEP) é subordinado a 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP).  

O Comitê de Ética em Pesquisa Humana tem um papel consultivo, deliberativo e 

educativo, tendo, obrigatoriamente, composição pluralista entre seus membros, sendo 

estes profissionais de diferentes categorias, juristas, filósofos, bioeticistas, sociólogos, 

teólogos, biólogos, profissionais da saúde, além de, no mínimo, um representante da 

comunidade de usuários.  

As atividades do CEP são exercidas com total autonomia. Ressalta-se que, ao Comitê, 

cabe, não simplesmente, aplicar ou se ater a um código ou regimento, mas proceder à 

reflexão ética, analisando caso a caso, exercitando a avaliação ética com liberdade e 

responsabilidade. O comitê presta atendimento a instituições parceiras, conforme pode 

ser comprovado por atas das reuniões e protocolos de solicitação de análise. 
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3. ESPAÇOS FÍSICOS UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DO CURSO 

3.1. Sala de Professores 

A instituição disponibiliza espaços adequados ao desenvolvimento do trabalho docente, 

como sala de convivência dos professores para o desenvolvimento de trabalhos, 

avaliações e pesquisas e, também possui espaços reservados para atendimento a 

estudantes e reuniões.  

A sala dos professores é equipada com computadores e atende aos requisitos exigidos 

referentes à limpeza, iluminação, ventilação, acessibilidade e instalações sanitárias, 

cabendo ressaltar que todos os ambientes de trabalho da instituição contam com 

climatização artificial.  

A sala coletiva dos professores possui condições de descanso, lazer e integração, sendo 

dotada de banheiro individual, de sofá, TV e poltronas, como também espaço para guarda 

de equipamentos e materiais. Os docentes contam também com academia para o 

desenvolvimento de atividades físicas, sob orientação de profissional competente.  

Os docentes têm à disposição uma secretaria acadêmica que atende às demandas 

relativas à reserva de laboratórios, gestão das salas de aula, registros acadêmicos etc; 

um núcleo de laboratório (NAEFA) que atende às demandas relativas à computadores, 

softwares e impressora, e insumos; a assessoria pedagógica do Núcleo de Apoio ao 

Desenvolvimento Educacional - NUADE - para atendimento às suas demandas didático-

pedagógicas e às demandas psicopedagógicas dos discentes. O espaço de trabalho é 

acessível com rampas, banheiros adaptados e sinalização em Braile. 

Para o desenvolvimento do trabalho de produção docente, os professores possuem à 

disposição o acesso a plataforma Google for Education e demais ferramentas, tais como: 

Sistema de Plano de Ensino, Sistema RM de Registro acadêmico, Sistema de RH on line, 

Acesso aos serviços do Centro de Serviços Compartilhados, Sistema de Eventos, Sistema 

de Gerenciamento de Projetos de Pesquisa e Extensão, Sistema Pergamum, Biblioteca 

Virtual. As salas utilizadas pelos docentes possuem computadores com acesso à internet 

e impressoras. 
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3.2. Sala de Professores de Tempo Integral 

O curso de Engenharia Civil do Unileste está localizado no campus de Coronel Fabriciano. 

O campus está disposto em uma estrutura horizontal, ampla e agradável, ajardinada, com 

espaços bem distribuídos.  

Para apoio ao trabalho docente, a instituição disponibiliza sala de professores para o 

desenvolvimento de trabalhos e avaliações, pesquisas, projetos de extensão e salas para 

reuniões do núcleo docente estruturante e do Conselho de Cursos. Há também salas para 

atendimento e orientações a discentes. Todas as salas são equipadas com computadores 

e atendem aos requisitos exigidos referentes à limpeza, iluminação, ventilação, 

acessibilidade e instalações sanitárias.  

Há sala específica de trabalho para os professores de tempo integral desenvolverem suas 

atividades docentes, dotada de ar-condicionado, mesas, cadeiras, computadores com 

acesso à internet cabeada e wireless, impressora e telefone, espaço próprio para 

realização de reuniões, copa e armários para guardar materiais e equipamentos pessoais. 

Os professores de tempo integral ficam de posse da chave da respectiva sala, podendo 

utilizá-la nos horários de funcionamento do campus. 

3.3. Salas de Aula 

Para desenvolvimento da proposta pedagógica o Unileste conta com cenários diversos 

para a aprendizagem.  A concepção destes cenários deve oferecer conforto dos discentes, 

alocando salas com dimensões compatíveis ao número de estudantes por turmas; 

favorecer a convivência dos estudantes não só no mesmo curso, como também entre 

cursos; atender necessidades pedagógicas diferenciadas e inovadoras. Assim, as salas 

de aula estão projetadas para permitir o trabalho em equipe, a interação entre os discentes 

e docentes e o desenvolvimento de diferentes metodologias ativas. Os espaços também 

visam propiciar aos estudantes várias oportunidades de prática profissional orientada. 

As salas de aula destinadas ao curso de Engenharia Civil atendem às condições 

adequadas de conforto aos estudantes e professores. Possuem janelas que propiciam 

ótima iluminação e ventilação naturais, ventiladores, ar condicionado e iluminação artificial 

adequada. Foram construídas observando critérios acústicos para uma boa audição 
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interna, além de vedação que impede a interferência de som externo, quando a porta está 

fechada.  

As carteiras são projetadas de forma a proporcionar conforto, considerando também os 

aspectos ergonômicos que propiciam condições satisfatórias ao aprendizado. Tanto as 

salas quanto todo o mobiliário são limpos diariamente, proporcionando aos estudantes e 

professores um ambiente, limpo e confortável. Além disso, todas as salas de aula são 

equipadas com recursos multimídia (computador com acesso à internet, projetor de 

multimídia, caixas de som) e wifi.  

O Curso conta com um canal direto para manutenção das salas de aula via e-mail 

saladeaula@unileste.edu.br, que tem como objetivo promover toda e qualquer 

ajuste/conserto nas dependências do local. Há também em cada sala, no escaninho onde 

está instalado o computador, interruptor para alertar/chamar técnico sobre possíveis 

problemas que decorram no momento da realização das atividades acadêmicas. As salas 

são amplas e possuem equipamentos que possibilitam o uso de diferentes metodologias 

ativas como estudo de caso, seminários, aulas simuladas etc. 

3.4 Espaço de trabalho para o coordenador 

O curso de Engenharia Civil tem sala de trabalho equipada para o coordenador. A sala é 

dotada de computador com acesso a internet cabeada e wireless. Para suporte ao trabalho 

da coordenação existem quatro secretarias acadêmicas. O Coordenador dispõe de uma 

sala para reuniões com docentes e discentes, equipada com computador, internet, 

recursos multimídia e impressora.  

O Coordenador tem à disposição, o suporte da Secretaria de Ensino Superior no que diz 

respeito a todo registro acadêmico como, também, o serviço oferecido pela Central de 

Atendimentos, que é responsável pelo atendimento direto ao discente e ao público de 

forma geral.  

A coordenação tem, ainda, à disposição um teatro e quatro auditórios, sala de reuniões 

oval com multimídia e salas de estudo individual, todos, ambientalmente, preparados, 

adequados e aptos ao desenvolvimento de atividades relacionadas aos objetivos da 

dinâmica acadêmica. Dispõe de uma infraestrutura tecnológica diferenciada com acesso 
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ao Google Classroom (apoio a aula presencial) e ao Moodle para gestão da sala de aula 

(disciplinas e atividades virtuais), ainda tem disponível o VBI - totvs para obtenção de 

relatórios de desempenho escolar, evasão e reprovação; o sistema de gestão de plano de 

ensino e cronograma de aula em que pode ter acesso para aprovação e acompanhamento 

do conteúdo, das avaliações e metodologias utilizadas; e o sistema de grade horária 

docente, possibilitando um trabalho integrado.  

3.5. Auditórios 

O trabalho cultural do Unileste tem se pautado cada vez mais na veiculação e socialização 

das produções acadêmicas, artístico-culturais regionais, tanto individuais, quanto 

coletivas, contribuindo para um efeito plural e multiplicador da arte e do conhecimento. O 

centro universitário consolida-se na área artística e cultural inserindo no campo acadêmico 

trabalhos didáticos como aulas de artes cênicas, Teatro Universitário, Coral Unileste, além 

da parceria com grupos culturais externos da região. 

Para atendimento a essa proposta, o Unileste possui no campus de Coronel Fabriciano, 3 

auditórios e 1 teatro. São eles: o Auditório Padres do Trabalho, com capacidade para 99 

assentos; o Auditório Otton Fava, com capacidade para 90 assentos; o Auditório Sr. 

Zezinho, com capacidade de 119 assentos e o Teatro João Paulo II, com capacidade de 

350 assentos. O Campus Ipatinga, possui 1 auditório, Dom Lelis Lara, com capacidade 

para 170 assentos, que atendem às demandas de eventos institucionais. Os mobiliários 

são adequados à ergonomia e ao conforto, com poltronas estofadas e encosto altos. Tanto 

os auditórios, quanto o teatro são dotados de recursos tecnológicos multimídia, e o 

Auditório Padres do Trabalho inclui a disponibilidade de conexão à internet e de 

equipamentos para videoconferência. 

Para melhor gestão, e comodidade dos usuários, o Unileste desenvolveu um sistema de 

Gestão de Eventos (http://sistemas.unilestemg.br/sge/) que permite a reserva on line dos 

auditórios e teatros, com regulamentos específicos.  

Todos os espaços são climatizados, oferecendo conforto térmico necessário às pessoas 

e em conformidade com os parâmetros de operação e manutenção estabelecidos pela 

ANVISA. Os auditórios e teatro, atendem de maneira excelente as demandas da 
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instituição, propiciando a prática de atividades acadêmicas e administrativas, como 

também, eventos culturais. 

O perfil construtivo dos auditórios é, em sua maioria, em estrutura mista de aço e concreto, 

com acabamentos compatíveis com a melhor acústica, atendendo também, aos quesitos 

de iluminação adequada para ambientes de estudos com iluminância entre 150 e 300 lux, 

seguindo as recomendações da NBR 5413 e NBR 8995. 

A segurança de ativos e de pessoas é feita por um sistema de monitoramento de circuito 

interno de TV, 24 horas por dia, pela vigilância patrimonial, com câmeras de alta resolução 

distribuídas em pontos estratégicos ao longo dos campi, através do qual, na ocorrência 

ação suspeita, os vigilantes de pátio são acionados imediatamente para averiguação. 

A segurança das edificações está garantida pelos sistemas de prevenção e combate a 

incêndio, instalados em todos os campi, conforme projetos e execução devidamente 

aprovados pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, através do documento de Auto de 

Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB. 

Quanto à acessibilidade, os campi do Unileste possuem dispositivos facilitadores de 

acesso das PCD, tais como banheiros adaptados, vagas exclusivas e sinalizadas em 

estacionamento, rampas de acesso e passarelas devidamente protegidas com guarda-

corpo e corrimãos, sinalização vertical e horizontal, demarcação em braile nos ambientes, 

conforme preconiza a legislação pertinente e mobiliários acessíveis, quando exigidos pela 

NBR 9050. 

A limpeza e manutenção dos auditórios e teatro dos campi do Unileste são feitas 

diuturnamente pelas equipes de zeladoria e manutenção da própria instituição, 

corroborando para manter os ambientes de trabalho e atendimento sempre limpos, 

arejados e com as manutenções preventivas e corretivas em dia, portanto, em perfeitas 

condições de uso. 

3.6. Laboratórios didáticos de formação básica 

A instituição possui laboratórios de informática para o pleno atendimento das 

necessidades institucionais. Estes são dotados de computadores com processadores I5, 
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em média 30 máquinas por laboratório, com softwares atualizados e devidamente 

licenciados.  

Os espaços são dotados de mobiliários e equipamentos adequados à ergonomia e às 

atividades acadêmicas, de acesso à internet com link dedicado com velocidade de 200 

Mbps e de recursos multimídia e de sistema de ar condicionado.  

De forma a atender plenamente às políticas de inclusão da PCD, o Unileste conta com 

máquina de escrever Braille, impressora Braille, computador com teclado adaptado, 

software de voz instalado e scanner com voz para pessoa cega ou com baixa visão. Os 

laboratórios de informática possuem normas de uso específicas que ficam expostas e 

afixadas na parte interna em local visível e de fácil acesso aos usuários. 

Todos os equipamentos de informática são conectados à rede mundial (internet). São 

realizadas manutenções preventivas e corretivas em todos os computadores e os mesmos 

possuem os programas necessários para realizar as atividades específicas do curso, tais 

como sites de busca e editores de textos.  

Os estudantes do curso de Engenharia Civil têm à disposição, além dos laboratórios 

destinados às aulas práticas, laboratórios de informática com acesso à internet, 

impressora e scanner. Durante as aulas, os terminais são utilizados na proporção de um 

microcomputador por aluno, sendo que o número máximo de estudantes por laboratório é 

30.  

Os discentes têm à sua disposição laboratórios de uso livre, que ficam abertos durante 

todo o período de funcionamento da instituição para a realização de trabalhos 

acadêmicos, no horário das 7:40 horas às 22 horas. Os campi do Unileste contam com 

rede sem fio cujo acesso é liberado aos estudantes que possuem dispositivos portáteis.  

Os estudantes têm acesso a computadores da biblioteca digital para acesso a base de 

dados e outras atividades acadêmicas. Além desses, as salas de aula estão equipadas 

com equipamentos multimídia com acesso a internet que podem ser utilizados por 

estudantes acompanhados dos docentes.  
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Os laboratórios de informática são avaliados, periodicamente, pelos alunos e professores 

por meio da CPA que disponibiliza questionários on-line. Os resultados desse questionário 

e, também, a informação obtida diretamente dos usuários, no cotidiano, são tomados 

como subsídios para as ações de melhoria da infraestrutura disponibilizada, tais como: a 

aquisição de novos equipamentos, monitoramento da rede e, até mesmo, a mudança de 

periodicidade das manutenções preventivas dos computadores, se a avaliação apontar 

ser necessária.  

Os serviços de atendimento aos laboratórios são prestados pelo Núcleo de Apoio aos 

Espaços Físicos de Aprendizagem (NAEFA), cujas principais atribuições são: I) Definir 

critérios de utilização e otimização dos espaços físicos destinados às atividades 

acadêmicas; II) Prover o aproveitamento dos recursos humanos, insumos e tecnológicos 

disponíveis para melhor satisfazer as demandas da comunidade acadêmica; III) Prevenir 

perda, furto e outros comprometimentos de ativos dos laboratórios; IV) Gerir as rotinas 

dos laboratórios, como a disponibilização de equipamentos e insumos necessários às 

aulas práticas; V) Zelar pela limpeza, conservação e manutenção da estrutura. 

Os laboratórios possuem normas específicas, que ficam expostas em locais de fácil 

visualização dos docentes e discentes. 

Na tabela são apresentados os laboratórios de utilização para a formação básica do Curso 

de Engenharia Civil. 

Nº Laboratório Formação Básica Área (m2) 
Capacidade 

(Nº de alunos) 

01 Química 70 25 

02 Desenho Técnico 80 60 

03 Física  82 25 

04 Ensaios Mecânicos/Mecânica dos Fluidos 185 60 

05 Informática  42 25 
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3.7. Laboratórios didáticos de formação específica 

Na tabela a seguir são listados os laboratórios de formação específica utilizados 

pelo curso de Engenharia Civil. 

Nº Laboratório Formação Específica Área (m2) 
Capacidade 

(Nº de alunos) 

01 Topografia e Cartografia 63 25 

02 Tecnologia de Materiais 80 25 

03 Mecânica dos Solos e Geologia 97 30 

04 Saneamento 63 25 

05 
Desenho e Projeto Assistido por Computador (2 

salas) 
70 25 

06 
Laboratório de Informática do Centro de 

Tecnologia e Ensino Digital 
36,80 40 

 

3.8. Serviços acadêmicos  

O Registro Acadêmico é a regularização da atividade fim de uma instituição de ensino, 

seja ela graduação ou pós-graduação. O controle primordial é o ensino, sua qualidade, 

sua coordenação e seus registros. Dentre eles, podemos destacar as atividades de 

estágio, pesquisa e extensão, que possuem coordenação própria. 

Na gestão do acervo acadêmico, o Unileste preza pelo cuidado na conservação, na 

manutenção da história da instituição, no acesso rápido e preciso às informações. Para 

isso, estabeleceu as diretrizes para a implementação da política de guarda do acervo 

acadêmico da IES, que apresenta as seguintes diretrizes: 

• O Acervo Acadêmico será composto de documentos e informações definidos na 

legislação vigente, assim como o prazo, o formato de guarda e a destinação final da 

documentação. 

• O formato de guarda do acervo acadêmico deverá proporcionar condições adequadas 

de Conservação e ser de fácil acesso e pronta consulta, atendendo a legislação 

vigente.  

• .O Acervo Acadêmico poderá ser consultado a qualquer tempo pela Comissão Própria 
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de Avaliação (CPA) e para órgãos e agentes públicos de regulação do ensino superior.  

• Todos os setores acadêmicos deverão observar as diretrizes para a guarda do acervo 

acadêmico.  

A Secretaria de Cursos de Graduação, localizada no mesmo prédio da coordenação, 

realiza atendimentos aos estudantes, professores e coordenadores. A Secretaria de 

Ensino Superior atende diretamente aos coordenadores, zelando pelos processos de 

matrícula e registros acadêmicos (diários, diplomas, históricos, entre outros). Os espaços 

para estes serviços são muito bem estruturados nos aspectos de dimensão, limpeza, 

iluminação, acústica, ventilação e equipamentos de informática atendendo plenamente às 

necessidades dos funcionários, ao atendimento às demandas dos professores e dos 

estudantes. 

Os registros acadêmicos são armazenados em sistema informatizado (RM) e em arquivos 

em papel, conforme a necessidade. O sistema RM é alimentado com os dados pessoais 

do estudante, os quais são inseridos quando da entrada do estudante na IES (processo 

seletivo, transferência externa, obtenção de novo título). Cada estudante possui o seu 

registro acadêmico (RA), através do qual são armazenadas todas as suas informações 

cadastrais e acadêmicas. 

Ao longo de cada período letivo o sistema é alimentado, pelo professor, com as notas e 

frequência de cada estudante. No final de cada período letivo, cada professor emite e 

assina um relatório de nota, frequência e conteúdo lecionado, que é encaminhado à SES, 

que o arquiva.  Cumpridas todas as exigências acadêmicas constantes na matriz curricular 

do curso, inclusive a regularidade com o ENADE, dá-se a conclusão do curso, ficando o 

estudante apto a colar grau. Após a colação de grau, ele pode requerer seu diploma, o 

qual é elaborado e registrado pela secretaria de ensino superior.  

Em conformidade com o Decreto 9.235/2017, a Portaria Normativa MEC nº 315/2018, até 

o ano de 2020, todo o  acervo acadêmico do Unileste, oriundo da digitalização de 

documentos ou dos documentos nato-digitais, será controlado por sistema especializado 

de gerenciamento de documentos eletrônicos com, minimamente, as seguintes 

características:  capacidade de utilizar e gerenciar base de dados adequada para a 
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preservação do acervo acadêmico digital;  forma de indexação que permita a pronta 

recuperação do acervo acadêmico digital;  método de reprodução do acervo acadêmico 

digital que garanta a sua segurança e preservação;  utilização de certificação digital 

padrão ICP-Brasil, conforme disciplinada em lei, pelos responsáveis pela mantenedora e 

sua mantida, garantindo a autenticidade, a integridade e a validade jurídica do acervo. 

4.1 Biblioteca 

A Biblioteca é setor de apoio universitário que visa organizar e tornar acessíveis 

informações necessárias ao atendimento dos diversos segmentos da comunidade 

acadêmica, bem como proporcionar atividades culturais ligadas aos objetivos do Unileste. 

O Sistema de Bibliotecas do Unileste, em sua estrutura parcialmente centralizada 

aprovada pelo Conselho Universitário, é constituído pela Biblioteca Dom Serafim Cardeal 

Fernandes de Araújo - Biblioteca Central, localizada no Campus de Coronel Fabriciano; 

Biblioteca Setorial de Ipatinga, localizada no Campus Bom Retiro. 

Os serviços da Biblioteca são franqueados aos professores, estudantes e demais 

funcionários do Unileste, de acordo com as normas regulamentares próprias. Por força de 

convênios, terão acesso à Biblioteca, estudantes e professores de outras IES sediadas na 

região. 

4.1.1 Política de aquisição, expansão e atualização 

A política de aquisição e expansão do acervo das bibliotecas do Unileste possui diretrizes 

de aquisição pautadas em compras estabelecidas em conformidade com os interesses de 

seus usuários, à missão e objetivos da Instituição, doação e permuta, sendo resultado de 

um trabalho interdisciplinar, que consiste no planejamento do acervo como um processo 

contínuo. 

A política tem por finalidade a definição de critérios para a atualização do acervo, bem 

como a necessidade da aplicação correta dos recursos orçamentários disponibilizados 

pela Instituição, uma vez que a política tem como um de seus objetivos a otimização da 

utilização dos recursos financeiros disponíveis. Os investimentos são estimados para 

atender aos serviços das bibliotecas de acordo com a verba orçamentária anual definida, 



 

 

Projeto Pedagógico de Curso: 
Curso Engenharia Civil 

Escola Politécnica  

 

153 
 

conforme o Planejamento Orçamentário da Instituição, que estabelece o percentual da 

receita líquida que será investido em biblioteca (acervo e estrutura física).  

A atualização do acervo é contínua, atendendo com excelência à pesquisa, estudo e às 

necessidades acadêmicas de alunos e professores. O acervo é avaliado periodicamente 

para que se verifique a adequação do mesmo, como contribuição à informação dos 

trabalhos desenvolvidos pelos cursos. A avaliação leva em consideração as bibliografias 

básicas e complementares das disciplinas, que constam nas ementas dos Projetos 

Pedagógicos, bem como, obras clássicas dos autores das áreas oferecidas na Instituição 

(nacionais e estrangeiros) e publicações atualizadas. Disponibiliza, ainda, bibliografias em 

áreas correlatas, que servem de complemento ao desenvolvimento das atividades de 

ensino e pesquisa realizadas no Unileste.  

A seleção dos materiais que irão compor o acervo é realizada através de critérios 

estabelecidos pelo Unileste. Os critérios estão definidos na Política de Aquisição, 

Expansão e Atualização do Acervo disponível 

em:https://www.unileste.edu.br/arq/doc/biblioteca/politica-de-aquisicao-expansao-e-

atualizacao-do-acervo.pdf 

A definição e seleção das bibliografias básicas e complementares são de responsabilidade 

do corpo docente, NDE e coordenações dos cursos, em consonância com o projeto 

pedagógico dos cursos. Em 2018, através da Resolução Consepe nº 297/28/03/2018, o 

Unileste aprovou as Diretrizes Metodológicas para análise pelo NDE do acervo 

bibliográfico dos cursos e emissão do relatório de adequação, em consonância com a 

Portaria do MEC n° 1.383, de 31 de outubro de 2017. 

A instituição disponibiliza para os alunos o Sistema Minha Biblioteca com mais de 7000 

títulos das editoras Grupo A, Grupo Gen, Atlas, Manole, Saraiva, Zahar. O acervo on line 

de obras jurídicas conta com aproximadamente 2150 obras que são disponibilizadas para 

alunos e professores. 

As obras a serem adquiridas são selecionadas por meio de análise documental: 

bibliografias básicas e complementares identificadas no PPC, lista de reservas, lista de 

https://www.unileste.edu.br/arq/doc/biblioteca/politica-de-aquisicao-expansao-e-atualizacao-do-acervo.pdf
https://www.unileste.edu.br/arq/doc/biblioteca/politica-de-aquisicao-expansao-e-atualizacao-do-acervo.pdf
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títulos mais emprestados, sugestões de alunos, professores e funcionários através da 

página do Sistema de Bibliotecas e do Sistema Pergamum. 

As compras seguem prioridades estabelecidas pela Instituição:  

a) Bibliografia Básica: compreende obras que atendem aos objetivos centrais da 

disciplina e que serão de leitura obrigatória durante o semestre letivo. O 

acompanhamento da disponibilização das indicações de títulos e números de 

exemplares é de responsabilidade da Coordenação das Bibliotecas. As aquisições 

buscam suprir totalmente as necessidades acadêmicas dos alunos e professores;  

b) Bibliografia Complementar: compreende obras em áreas temáticas relacionadas à 

área do curso ou que oferecem visões alternativas para o aprofundamento de aspectos 

específicos.  

c) Livros mais emprestados: compreende as obras que são mais emprestadas pelos 

alunos e professores no semestre. 

d) Obras clássicas: compreende obras consideradas clássicas ou consagradas dentro 

da área temática do curso. 

e) Demais solicitações: 

a. Obras de ficção: compreendem obras de autores brasileiros e estrangeiros, 

publicadas no Brasil e/ou no exterior, com o objetivo de promover o hábito da 

leitura e o entretenimento. 

b. Obras mais reservadas: compreendem os títulos mais reservados pelos 

alunos e professores no semestre. 

c. Solicitações de usuários: compreendem os títulos solicitados através da 

página da Biblioteca e do Sistema Pergamum. 

A cada ano, são realizados investimentos em livros e periódicos, buscando adequações 

das bibliografias básicas e complementares e o atendimento às demandas acadêmicas 

dos alunos e professores. Outro investimento significativo na biblioteca refere-se a 

renovações e assinaturas de revistas. Acervo atual conta com 365 títulos de revistas.  
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4.1.2 Instalações Gerais 

O Sistema de Bibliotecas, formado pelas Unidades Biblioteca Central e Biblioteca de 

Ipatinga, possui uma área física de 2.929,96m², com espaço físico inteiramente dedicado 

ao atendimento das demandas da comunidade acadêmica e externa, garantindo 

excelentes condições de conforto, limpeza, segurança, ventilação, climatização e 

acessibilidade.  

Possui espaços climatizados reservados para os funcionários administrativos (área de 

262,75m²) com equipamentos modernos e uma área de 627,58m² disponível para futura 

expansão dos espaços de estudos e pesquisas.  

A biblioteca compõe-se de espaços reservados e multifuncionais, com equipamentos 

modernos e uma equipe habilitada e treinada, toda dedicada ao atendimento dos alunos, 

professores, funcionários e comunidade externa, para orientá-los, contextualizá-los e 

satisfazê-los em suas necessidades de estudo e de utilização das novas tecnologias e 

dos recursos informacionais.   

As bibliotecas são acessíveis e possuem condições para atendimento educacional 

especializado por meio de espaços reservados para atendimento aos portadores de 

necessidades especiais: setor Braille/Nei, com acervo Braille, máquina Braille, impressora 

Braille, cadeira de rodas, softwares de leitura e áudio, todos equipamentos 

disponibilizados e acessíveis aos alunos. Para garantir a segurança, as bibliotecas 

possuem câmeras de monitoramento, rotas de fuga, saídas de emergência 

proporcionando, assim, conforto e segurança aos usuários e ao patrimônio físico nele 

contido. A estrutura física comporta os espaços para o acervo, estudos individuais e 

demais serventias necessárias ao bom atendimento que a Biblioteca disponibiliza ao seu 

usuário. 

As Bibliotecas dispõem de excelente área física com 697,34m² disponíveis para o acervo, 

distribuído em modernas instalações dotadas de estante de aço, que obedecem à 

disposição, organização e padrões consoantes com as normas técnicas e específicas de 

biblioteconomia.  
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As Bibliotecas dispõem de áreas (70,65m²) reservadas para estudos individuais 

climatizadas, com espaço e mobiliários adequados, pontos de energia em todas as 

cabines (atendendo às solicitações dos alunos na Avaliação Institucional de 2016, p.46) 

satisfazendo inteiramente às necessidades dos alunos, professores, funcionários e 

comunidade externa. 

O Sistema de Bibliotecas possui salões de leituras e estudos em grupo, com área de 

646,43m², climatizados, com mobiliários adequados, pontos de energia em locais 

estratégicos (atendendo às solicitações dos alunos na Avaliação Institucional de 2016, 

p.46) que atende plenamente às necessidades dos alunos, professores, funcionários e 

comunidade externa. Possui, também, cabines de estudo em grupo, com área de 

114,41m², climatizadas, que comportam até sete usuários, com mobiliários adequados, 

quadro branco em cada cabine e pontos de energia. 

Para apresentações de trabalhos, aulas, palestras, treinamentos e outros eventos, a 

Biblioteca disponibiliza um auditório, com capacidade para 60 pessoas, em uma área de 

73,97m², climatizada, com quadro, projetor de multimídia e mobiliários confortáveis e 

adequados. O agendamento é realizado on-line, o que facilita o uso pelos usuários. 

As Bibliotecas disponibilizam aos alunos o setor de Bibliotecas Digitais, laboratório com 

computadores, com área de 40,80m², climatizado, com máquinas totalmente adequadas 

às necessidades acadêmicas, mobiliários confortáveis e adequados, com os quais os 

alunos, através da digitação do usuário e senha, têm acesso às informações disponíveis 

nas redes da Internet, com orientações dos bibliotecários e funcionários capacitados e 

treinados. O setor oferece, ainda, recursos para digitação de trabalhos e acesso ao e-mail.  

As bibliotecas integrantes do Sistema são vinculadas técnica e administrativamente à 

Biblioteca Central. A integração se faz pela circulação diária de malotes, telefone, via 

Internet (correio eletrônico), reuniões gerais e setoriais e se completa através da 

comunicação on-line do sistema de empréstimos. Com os recursos tecnológicos 

disponíveis foi possível trabalhar melhorar os serviços prestados, as bibliotecas do 

Unileste passam a atender melhor pela desburocratização de procedimentos e facilidade 

de fornecer os diversos suportes de informação existentes no complexo, além de 

treinamento e homogeneização de atendimento da equipe e na prestação de serviços.  
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As Bibliotecas utilizam para o gerenciamento dos serviços o Sistema Pergamum, fazendo 

parte da Rede Pergamum, tendo por finalidade melhorar a qualidade global dos serviços 

dos usuários, promover a cooperação no tratamento da informação e o compartilhamento 

de recursos de informação. O Sistema Pergamum possibilita a toda a comunidade 

acadêmica maior eficiência e recuperação da informação em nossas bases de dados. O 

acesso é feito pela Internet, o que permite aos alunos, professores, funcionários e 

comunidade externa realizar pesquisas bibliográficas, reservas; renovações; consultas ao 

acervo; consultas ao histórico de empréstimos e devoluções; solicitações de malotes 

também à distância.  

4.1.3 Biblioteca Digital  

Além do acervo geral, alunos e professores têm acesso à plataforma “Minha Biblioteca” 

(mais de 8 mil títulos). A “Minha Biblioteca” é uma plataforma prática e inovadora que 

oferece às Instituições de Ensino Superior o acesso a milhares de livros técnicos, 

científicos e profissionais de qualidade. Os alunos e professores podem acessar via 

internet, o acervo com mais de 8 mil títulos das principais editoras acadêmicas do país. O 

acervo de livros jurídicos é de aproximadamente 2150 obras. 

O acesso pode ser realizado, através de usuário e senha, pelo Sistema Pergamum, 

https://pergamum.unileste.edu.br:8443/pergamum/biblioteca/index.php, e através do 

Portal Acadêmico. Um acervo de 8.966 títulos atualizados, dados atualizados em 19 de 

novembro de 2018, disponível a todos alunos e professores. 

As Bibliotecas também oferecem os serviços de acesso a Bases de Dados nacionais e 

estrangeiras; acesso a Rede Wireless; acesso a Redes: Internet; acesso ao catálogo on-

line; atendimento orientado aos deficientes visuais; catalogação na fonte (elaboração de 

fichas catalográficas); Comutação Bibliográfica – COMUT; consulta local, on-line e por 

telefone; empréstimo domiciliar; empréstimo e devolução em qualquer biblioteca do 

Sistema; empréstimo entre bibliotecas do Sistema Unileste; empréstimos para fotocópias; 

orientações e acompanhamento nas pesquisas às Bases de Dados; orientações e 

solicitações de ISBN / ISSN; orientações para normalização de trabalhos acadêmicos; 

pesquisa bibliográfica; sala de vídeo (mini auditório com capacidade para 60 pessoas); 

https://pergamum.unileste.edu.br:8443/pergamum/biblioteca/index.php
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reserva e renovação on-line ou nos terminais de consultas, em qualquer biblioteca do 

Sistema; apoio em treinamentos da comunidade acadêmica.  

Os bibliotecários são graduados em biblioteconomia, sendo a Coordenadora pós-

graduada em Gestão Estratégica de Recursos Humanos, além da equipe de auxiliares de 

bibliotecas. 

4.1.4 Horários de atendimento 

Os horários de atendimento das Bibliotecas são: Biblioteca Central: Segunda a sexta-feira: 

7h às 22h; Biblioteca de Ipatinga: Segunda a sexta-feira: 8h às 22h.  

4.1.5 Gestão do Sistema de Bibliotecas 

A Coordenação das Bibliotecas, através de relatórios, analisa os títulos mais emprestados 

e os números de exemplares disponíveis para novas aquisições, buscando atender 

inteiramente às demandas dos alunos e professores. Outros relatórios também são 

gerados a fim de acompanhar a implementação das políticas de acervo a saber: Relatórios 

gerais das bibliotecas; Relatórios de estatísticas mensais; Relatórios de atendimentos dos 

bibliotecários; Relatórios de empréstimos, consultas e frequências mensais/diários; 

Relatórios de restauração do acervo mensais/diários; Relatórios de aulas de bibliotecas 

ministradas aos novos alunos; Relatórios de investimentos no acervo. 

O gerenciamento do acervo é feito pela Coordenação do Curso, em sinergia com a 

Gerência das Bibliotecas e a Pró-reitoria Acadêmica, mediante análise dos relatórios 

retirados do sistema Pergamum, que contempla o total geral de títulos, total geral de 

exemplares, como também a descrição individualizada de cada obra. 

A Coordenação das Bibliotecas, atendendo a solicitações apresentadas na Avaliação 

Institucional de 2016, realizou alteração no Regulamento Interno, passando a 

disponibilizar para empréstimos 7 títulos e com prazo de 15 dias. 

4.2 Bibliografia Básica e Bibliografia Complementar 

O acervo físico está tombado e informatizado e o virtual possui contrato que garante o 

acesso ininterrupto pelos discentes. O acervo bibliográfico básico está adequado em 
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relação às unidades curriculares e aos conteúdos descritos no PPC devidamente 

atualizados, conforme análise realizada pelo NDE comprovado por meio de relatório de 

adequação assinado pelos professores que compõem o Núcleo Docente Estruturante.  

O Curso de Engenharia Civil se submete à Resolução 297/2018 do CONSEPE - Conselho 

de ensino, pesquisa e extensão do Centro Universitário do Leste de Minas Gerais que 

define as metodologias para análise pelo NDE do acervo bibliográfico dos cursos e 

emissão do relatório de adequação.  

O acervo físico do curso de Engenharia Civil conta com 3.052 títulos e 9.919 exemplares, 

conforme relatório, atualizado em 19 de março de 2019, de classificação por unidade, 

emitido pela biblioteca. O acervo virtual é composto pelos títulos constantes na plataforma 

“Minha Biblioteca” com 9.163 títulos atualizados (dados em 14 de fevereiro de 2019), 

conforme contrato assinado em 19 de junho de 2018. 

O acervo está contemplado, também, com 03 títulos de periódicos especializados 

relacionados ao curso de Engenharia Civil conforme relatório emitido pela biblioteca em 

19 de março de 2019. Os títulos on-line estão disponíveis na página da Biblioteca: 

<https://www.unileste.edu.br/biblioteca/periodicos-on-line> e na página do curso: 

<  https://www.unileste.edu.br/graduacao/engenharia-mecanica  > - ACESSO RÁPIDO - 

Periódicos On-line. 
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IX- APENDICES - REGULAMENTOS 

APENDICE I – ALINHAMENTO CONSTRUTIVO  
 

Período Disciplinas 
Competências e Habilidades 

Desenvolvidas 
Conteúdo Necessário para Desenvolver 

as Competências e Habilidades 
Resultados de Aprendizagem 

Componentes 
Curriculares 
Articulados 

1º 

Desenho Técnico 

Aplicar conhecimentos 
matemáticos, científicos, 
tecnológicos e instrumentais à 
engenharia; 

Elaborar relatório técnico; 

Comunicar se eficientemente nas 
formas escrita, oral e gráfica; 

Selecionar fontes/obras 
pertinentes ao tema abordado; 

Atuar em equipes 
multidisciplinares. 

 

 

Aspectos gerais do desenho técnico: escrita 
normalizada, tipos de linha, folhas de 
desenho, legendas, margens, molduras e 
escalas. Normas de gerenciamento do 
desenho técnico. Construções geométricas 
fundamentais. Projeções ortogonais. 
Cotagem. Perspectivas. Vistas auxiliares. 
Cortes, seções e rupturas. 

Modelagem de mecanismos 
estáticos. 

 

(Uso de modelagem matemática, e 
gráfica) 

Atividades 
complementares; 

Projeto Integrador; 

Extensão; 

Preparação para TCC. 

 

Cálculo I 
Funções, limites e continuidade, derivadas, 
aplicações das derivadas e integrais 
indefinidas. 

Geometria Analítica e 
Álgebra Linear 

Matrizes, determinantes e sistemas 
lineares, coordenadas no plano e no 
espaço, fórmula da distância, estudo da reta 
e da circunferência. Vetores no plano e no 
espaço, operações com vetores, espaços 
vetoriais, transformações lineares e 
equação vetorial da reta. 

Introdução à Educação 
Superior 

O estudante e o contexto acadêmico. 
Introdução à produção acadêmica. 
Processos de Aprendizagem. Formas de 
comunicação. 
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Período Disciplinas 
Competências e Habilidades 

Desenvolvidas 
Conteúdo Necessário para Desenvolver 

as Competências e Habilidades 
Resultados de Aprendizagem 

Componentes 
Curriculares 
Articulados 

2º 

Cálculo II Aplicar conhecimentos 
matemáticos, científicos, 
tecnológicos e instrumentais à 
engenharia; 

Desenvolver e/ou utilizar novas 
ferramentas e técnicas na sua 
área; 

Projetar e conduzir experimentos e 
interpretar resultados; 

Atuar em equipes 
multidisciplinares; 

Selecionar fontes/obras 
pertinentes ao tema abordado; 

Analisar, interpretar e criticar os 
textos selecionados; 

Elaborar relatório científico. 

Técnicas de integração, integral definida e 
aplicações, integrais impróprias, funções de 
duas ou mais variáveis, derivadas parciais 
e integrais duplas 

Desenvolvimento de simuladores de 
aplicação de energia mecânica na 
engenharia. 

 

(Os simuladores poderão ser físicos 
e ou digitais) 

Atividades 
complementares; 

Projeto Integrador; 

Extensão; 

Preparação para TCC. 

 

Física I 

Medidas físicas, movimento de partículas, 
leis de Newton, trabalho e energia, 
conservação de energia, sistemas de 
partículas, momento linear e colisões. 

Química e Materiais 

Teoria atômica e ligações químicas. Cálculo 
estequiométrico, reações químicas, 
soluções e sua aplicação para análise do 
processamento industrial. Química do 
estado sólido. Propriedades mecânicas dos 
materiais metálicos, cerâmicos e 
poliméricos. 

Algoritmos e 
Programação 

Organização de computadores e sistemas 
de programação. Desenvolvimento de 
programas com a utilização de linguagem 
de alto nível. Programação estruturada. 
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Período Disciplinas 
Competências e Habilidades 

Desenvolvidas 
Conteúdo Necessário para Desenvolver 

as Competências e Habilidades 
Resultados de Aprendizagem 

Componentes 
Curriculares 
Articulados 

3º 

Calculo III 

Aplicar conhecimentos 
matemáticos, científicos, 
tecnológicos e instrumentais à 
engenharia; 

Projetar e conduzir experimentos e 
interpretar resultados; 

Atuar em equipes 
multidisciplinares; 

Comunicar se eficientemente nas 
formas escrita, oral e gráfica; 

Elaborar trabalhos científicos; 

Selecionar fontes/obras 
pertinentes ao tema abordado; 

Analisar, interpretar e criticar os 
textos selecionados; 

Conhecer e aplicar as normas de 
documentação do trabalho 
(formatação, citações, 
referências); 

Elaborar texto do relatório baseado 
nas fontes/obras selecionadas. 

Equações diferenciais ordinárias de 
primeira ordem, e equações ordinárias 
lineares de segunda ordem, Transformada 
de Laplace, séries numéricas e de funções. 
Séries de Taylor  Mac Laurin e  Fourier. 

Produção de experimentos para 
demonstração do uso da energia 
química na engenharia 

 

(Além da documentação deverá ser 
apresentado o experimento) 

 

 

Atividades 
complementares; 

Projeto Integrador; 

Extensão; 

Preparação para TCC; 

Iniciação Científica. 

 

Física II 
Fluidos, temperatura, calor, ondas 
mecânicas e eletromagnéticas e ótica. 

Laboratório de Física e 
Química 

 

Reações químicas: equilíbrio, 
estequiometria, oxi redução, rendimento de 
reação, cinética química e catálise. 
Reatividade de metais. Experimentos de 
estática e cinemática. Dilatação térmica, 
pressão hidrostática, ótica e ondas 

Iniciação à Pesquisa 
Científica 

Aspectos filosóficos e históricos da ciência: 
a formação do pensamento 
científico. Fundamentos da pesquisa 
científica: ciência e método. Elaboração de 
trabalhos acadêmicos: normatizações e 
autoria. Planejamento da Pesquisa. 
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Período Disciplinas 
Competências e Habilidades 

Desenvolvidas 
Conteúdo Necessário para Desenvolver as 

Competências e Habilidades 
Resultados de 
Aprendizagem 

Componentes 
Curriculares 
Articulados 

4º 

 

Mecânica dos Sólidos 

 

Aplicar conhecimentos 
matemáticos, científicos, 
tecnológicos e instrumentais à 
engenharia; 

Identificar, formular e resolver 
problemas de engenharia; 

Analisar, avaliar e calcular tensões 
e deformações atuantes em 
estruturas submetidas a 
carregamentos simples e 
combinados; 

Projetar, conduzir experimentos e 
interpretar resultados; 

Conceber, projetar e analisar 
sistemas, produtos e processos; 

Desenvolver a autonomia, a partir 
da reflexão ética; 

Atuar em equipes 
multidisciplinares; 

Analisar, interpretar e criticar os 
textos selecionados; 

Elaborar relatório científico. 

Tensão, deformação, cisalhamento e torção. 
Características geométricas de figuras planas. 
Vigas submetidas a carregamento transversal. 
Circulo de Mohr Análise de tensões e deformações 
em vigas simples e compostas. Tensões 
provocadas por cargas combinadas. 
Dimensionamento de vigas e eixos. Estabilidade 
de estruturas. Análise pelo método de energia. 

Resolução e análise de 
problemas de engenharia 
com aplicação de energia 
térmica 

(Serão incentivados projetos 
com aplicação extensionista) 

Atividades 
complementares; 

Projeto Integrador; 

Extensão; 

Preparação para 
TCC; 

Iniciação 
Científica. 

 

Fenômenos de 
Transporte 

 Propriedades e conceitos da estática, cinemática 
e  dinâmica dos fluidos; 

 Processos de transferência de calor por 
condução, convecção, radiação e aplicações. 

Estatística e 
Probabilidade 

 Técnica de amostragem. Medidas de assimetria e 
curtose. Probabilidade condicional. Teorema de 
Bayes. Distribuições amostrais e distribuições 
contínuas. Intervalo de confiança. Teste de 
hipótese. Análise de regressão. 

Humanidadesss, 
Sociedade e Ética 

Introdução ao pensamento Filosófico, 
Antropológico e Sociológico. A formação da 
Filosofia Humanista. Cultura e sociedade. 
Instituições, socialização e estrutura 
social. Fundamentação etimológica e conceitual da 
Ética e da Moral. Caracterização e 
desenvolvimento histórico da ética. Análise de 
problemas éticos contemporâneos. Cultura afro 
brasileira e indígena. 
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Período Disciplinas 
Competências e Habilidades 

Desenvolvidas 
Conteúdo Necessário para Desenvolver 

as Competências e Habilidades 
Resultados de Aprendizagem 

Componentes 
Curriculares 
Articulados 

5º 

Empreendedorismo 

 

Elaborar uma proposta de novos 
negócios ou mudança em uma 
organização já existente, com 
alterações que envolvem inovação 
e riscos; 

Planejar, analisar, gerenciar e 
aperfeiçoar projetos levando-se 
em consideração aspectos 
ambientais, materiais e sociais; 

Relacionar as propostas das 
diversas escolas de 
administração, como um aporte 
teórico sustentável para as 
relações administrativas atuais; 

Utilizar indicadores de 
desempenho, sistemas de custeio, 
bem como avaliar a viabilidade 
econômica e financeira de 
projetos; 

Resolver problemas segurança, 
ergonomia e meio ambiente na 
engenharia; 

Avaliar o impacto das atividades 
da engenharia no contexto social e 
ambiental; 

Reconhecer a relação entre a 
legislação em segurança, saúde 
do trabalhador e meio ambiente 
nas empresas; 

Natureza e importância do 
empreendedorismo. Criatividade, inovação 
e gestão. Habilidades e atitudes 
empreendedoras. Formação e atuação 
profissional diferenciada. Papel do 
empreendedorismo e responsabilidade 
social. Práticas empreendedoras e 
inovadoras. 

 

 

 

Desenvolvimento de uma 
metodologia de projeto em 

engenharia (área de formação 
do aluno). 

 

A proposta deve abordar 
empreendedorismo, pelo menos 
1 (uma) área de conhecimento 

de Gestão de Projetos e 
sustentabilidade (econômica, 

social e ambiental). 

 

Buscar estudo de caso de 
mercado. 

 

 

Atividades 
Complementar
es; 

Projeto 
Integrador; 

Extensão 
(pode fazer a 
implementaçã
o do projeto de 
extensão do 4º 
período ); 

Preparação 
para TCC; 

Iniciação 
Científica. 

Gestão de Projetos 

Concepção do projeto. Processos de 
elaboração de planejamento do projeto. 
Formalização do início, equipe de projeto, 
planejamento e cronograma. Gestão de 
risco, tempo e conflito. Determinação de 
custos. Execução e controle de projeto. 
Finalização do Projeto. Ferramentas de 
gestão de projetos. 

Engenharia 
Econômica 

Estudo da evolução histórica da 
organização industrial (TGA), seus modelos 
e aplicações, contextualizando a 
administração da produção, seu papel 
estratégico e seus objetivos. Estudo das 
relações dos agentes organizacionais 
(cliente, fornecedor, empregado, acionista e 
governo). Fluxo de caixa. Matemática 
financeira. Depreciação. Financiamento e 
amortização. Análise de investimentos. 
Princípios de Micro e Macro Economia. 

Segurança, 
Ergonomia e Meio 
Ambiente 

Fundamentos teóricos para análise 
ergonômica do trabalho. CIPA e serviços 
especializados em segurança e medicina do 
trabalho. Fundamentos de higiene do 
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Aplicar as fases da investigação 
científica: planejamento, 
elaboração do projeto de 
pesquisa, execução, análise dos 
dados e divulgação; 

Comunicar-se eficientemente nas 
formas escrita, oral e gráfica; 

Atuar em equipes 
multidisciplinares; 

Analisar, interpretar e criticar os 
textos selecionados; 

Elaborar relatório científico. 

trabalho. Noções de primeiros socorros. 
Legislação de segurança e medicina do 
trabalho. Normas de segurança e medicina 
do trabalho. Funcionamento e dinâmica de 
ecossistemas. Efeito da ação antrópica 
sobre os ecossistemas. Energia e meio 
ambiente. Efeitos da tecnologia sobre o 
equilíbrio ecológico. Sistemas e alternativas 
de controle de poluição: ruído, emissões 
atmosféricas, resíduos e efluentes 
indústrias e respectivos impactos sociais. 
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Período Disciplinas 
Competências e Habilidades 

Desenvolvidas 

Conteúdo Necessário para 
Desenvolver as Competências e 

Habilidades 
Resultados de Aprendizagem 

Componentes 
Curriculares 
Articulados 

6º 

Arquitetura e Urbanismo 
Projetar, conduzir e interpretar 
experimentos; 

Comunicar-se eficientemente 
nas formas escrita, oral e 
gráfica; 

Analisar, supervisionar e criar 
projetos arquitetônicos de 
edificações de pequeno porte; 

Analisar estruturas planas, 
entender o seu comportamento 
e determinar os movimentos de 
mecanismos com um grau de 
liberdade. Calcular esforços 
solicitantes de estruturas 
isostáticas planas; 

Calcular estruturas isostáticas 
e hiperestáticas e avaliar o 
comportamento de estruturas; 

Planejar, supervisionar, 
elaborar, coordenar e avaliar a 
viabilidade econômica de 
projetos e serviços de 
engenharia nas áreas de: 
topografia e 
georreferenciamento; 

Elaborar projeto de drenagem 
pluvial de uma edificação e da 
área ao seu entorno. 

Conceitos básicos de arquitetura e 
urbanismo. Inter-relação da arquitetura 
com a engenharia civil. Fluxogramas de 
funções de setores da edificação. 

Elaboração de Projeto Arquitetônico 
e de Infraestrutura para uma 

Edificação. 

Atividades 
Complementare
s; 

Projeto 
Integrador; 

Extensão; 

Preparação para 
TCC; 

Iniciação 
Científica. 

Teoria das Estruturas 

Estruturas isostáticas. Estruturas 
Planas (vigas, pórticos, arcos e treliças). 
Estruturas espaciais (grelhas e 
pórticos). Cargas Móveis. Estudo do 
Processo de Cross, aplicações 
numéricas-vigas contínuas, resolução 
de vigas contínuas de dois vãos, vigas 
contínuas de três vãos, casos de 
simetria, pórticos, pórticos 
indeslocáveis, pórticos deslocáveis, 
momentos de engastamento perfeito. 

Topografia e Cartografia 

Conceitos e fundamentos de 
agrimensura. Escalas e convenções 
topográficas. Desenhos topográficos. 
Métodos de levantamento 
planialtimétrico. 

Hidráulica e Hidrologia 

Condutos livres e condutos forçados. 
Hidrometria. Pressões transientes das 
tubulações. Máquinas hidráulicas: 
bombas e turbinas. Ciclo Hidrológico. 
Modelos de conversão de chuva em 
vazão. Estatística aplicada à hidrologia. 
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Período Disciplinas 
Competências e Habilidades 

Desenvolvidas 

Conteúdo Necessário para 
Desenvolver as Competências e 

Habilidades 
Resultados de Aprendizagem 

Componentes 
Curriculares 
Articulados 

7º 

Mecânica dos Solos e 
Geologia 

Projetar, conduzir e interpretar 
experimentos; 

Identificar, formular e resolver 
problemas de engenharia; 

Identificar as etapas de 
desenvolvimento de projetos 
de engenharia; 

Aplicar normas técnicas de 
pesquisa científica. 

Analisar a curva 
granulométrica dos solos. 
Atuar em equipes de controle 
tecnológico de obras de 
terraplenagem. Caracterizar o 
solo para obras de engenharia; 

Desenvolver estudos de 
avaliação, caracterização e 
mitigação de impactos 
ambientais sobre o solo; 

Coordenar equipes de obra e 
de orçamentos. Atuar no 
planejamento de canteiros de 
obra; 

Elaborar planejamento e 
cronograma de trabalho; 

Geologia básica. Análise granulométrica 
de solos. Índices físicos do solo. 
Compactação do solo. Permeabilidade 
do solo. 

Estabelecer o controle 
tecnológico de materiais e solos 

para obras de engenharia. 

Atividades 
Complementares; 

Projeto Integrador; 

Extensão; 

Preparação para TCC; 

Iniciação Científica. 

Tecnologia da 
Construção Civil 

Administração do canteiro de uma obra. 
Equipamentos e ferramentas utilizados. 
Serviços preliminares. Execução de 
movimento de terra. Locação de obra; 
Tipos de fundações. Concreto armado: 
formas, armação, concreto e controle 
executados. 

Materiais de 
Construção Civil 

Materiais de Construção Civil 
(cerâmicos, poliméricos, metálicos e 
compósitos), propriedades físicas, 
mecânicas e normalização. Elementos 
do concreto, agregados, dosagem, 
aditivos e controle tecnológico. 

Estradas e 
Transportes 

Conceitos básicos relacionados com a 
engenharia de transporte. Logística nas 
organizações e na economia, 
ressaltando o transporte e sua influência 
no sistema logístico. Configuração da 
infraestrutura e superestrutura de 
rodovias e ferrovias. Projeto Geométrico 
de rodovias. Dimensionamento de 
pavimentos. 
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Avaliar os diferentes materiais 
e suas diversas aplicações. 
Avaliar o controle tecnológico 
dos diferentes materiais de 
engenharia civil; 

Avaliar a logística para a 
atividade de diferentes 
modalidades de transportes e a 
operação e controle dos 
sistemas produtivos. Elaborar 
projetos de estradas e 
dimensionamento de 
pavimentos. 

 
 

Período Disciplinas 
Competências e Habilidades 

Desenvolvidas 

Conteúdo Necessário para 
Desenvolver as Competências e 

Habilidades 
Resultados de Aprendizagem 

Componentes 
Curriculares 
Articulados 

8º 
Concreto Armado 

Identificar, formular e resolver 
problemas de engenharia; 

Identificar as etapas de 
desenvolvimento de projetos 
de engenharia; 

Elaborar planejamento e 
cronograma de trabalho; 

Dimensionar estruturas de 
concreto armado levando em 
consideração a viabilidade, a 
segurança das estruturas de 
concreto armado segundo os 
documentos normativos; 

Projetar sistemas de 
captações, adutoras, 

Propriedades mecânicas do concreto e 
suas características reológicas. Aço e 
sua aderência com o concreto. Esforços 
nas lajes. Flexão simples de seções 
retangulares com armaduras simples. 
Dimensionamento e detalhes de lajes 
de edifícios. Esforços nas vigas 
isostáticas. Vigas de seção variável. 
Estudo das cargas e esforços em pilares 
de estruturas correntes. 
Dimensionamento de peças 
comprimidas de concreto armado. 
Flexão composta normal de seções de 
concreto armado. Pilares especiais de 
edifícios. Cálculo de pórticos. 

Dimensionamento da estrutura 
de uma edificação sustentável. 

Atividades 
Complementares; 

Projeto Integrador; 

Extensão; 

Preparação para TCC; 

Iniciação Científica. 

Saneamento 
Qualidade da água e seu controle. 
Controle da poluição da água. Sistemas 
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Ambiental reservatórios e redes de 
distribuição de água. 
Dimensionar e verificar redes 
coletoras e interceptoras de 
esgoto. Elaborar projeto de 
implantação de estações de 
tratamento de esgoto. Planejar, 
operar e monitorar sistemas de 
gestão e gerenciamento de 
RSU; 

Projetar pontes e viadutos 
segundo os critérios de 
dimensionamento 
normatizados; 

Projetar edificações em 
estruturas de aço; 

Elaborar projetos de telhados 
em aço e madeira; 

Avaliar e projetar a 
recuperação de patologias em 
edificações. 

 

de abastecimento e tratamento de água 
para abastecimento. Sistemas de coleta 
e tratamento de esgoto. Resíduos 
Sólidos Urbanos. Controle da poluição 
atmosférica. 

Grandes Estruturas 

Pontes e viadutos e os conceitos 
necessários à elaboração dos projetos 
básicos executivos de estruturas de 
grande porte em obras civis. Tipos e 
métodos construtivos. Comportamento 
estrutural e teorias de cálculo. Meso e 
infraestruturas de pontes. Teorias 
usuais de cálculo. 

Estrutura de Aço e 
Madeira 

Propriedades do aço. Peças 
tracionadas. Tipos de ligações: ligações 
em conectores (parafusos, rebites, 
furação de chapas, etc.), ligações com 
solda (tipos de soldas, soldas de 
entalhes e filete). Peças comprimidas. 
Vigas de alma cheia, flexo-compressão 
e flexo-tração, vigas em treliças. 
Dimensionamento de elementos 
estruturais em madeira. 
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Período Disciplinas 
Competências e Habilidades 

Desenvolvidas 

Conteúdo Necessário para 
Desenvolver as Competências e 

Habilidades 
Resultados de Aprendizagem 

Componentes 
Curriculares 
Articulados 

9º 

Fundações e Obras 
de Contenção 

Identificar, formular e resolver 
problemas de engenharia; 

Identificar as etapas de 
desenvolvimento de projetos 
de engenharia; 

Elaborar planejamento e 
cronograma de trabalho; 

Calcular e dimensionar os 
elementos de fundação com 
base nos dados de sondagem; 

Desenvolver técnicas de 
projeto e de execução das 
instalações prediais em 
conformidade com as normas 
técnicas e de segurança, com 
responsabilidade civil e social; 

Elaborar relatórios técnicos de 
atividades práticas da 
Engenharia Civil; 

Absorver e desenvolver novas 
tecnologias; 

Avaliar o impacto das 
atividades da engenharia no 
contexto social e ambiental; 

Conhecer o mercado de 
atuação profissional. 

Sondagens de reconhecimento. 

Capacidade de carga das fundações, 

limitação da capacidade de carga em 

função do recalque prejudicial. Tipos de 

fundações de edifícios (fundação em 

bloco, sapatas, fundações em vigas, 

“radiers”, estacas pré-moldadas, 

tubulões, etc. Estruturas corridas de 

contenção de paredes verticais dos 

tipos; alvenaria, concreto, gabião, 

pneus, etc. 

Elaboração de projeto de 
Fundações e Instalações 

Prediais. 

Atividades 
Complementares; 

Projeto Integrador; 

Extensão; 

Preparação para TCC; 

Iniciação Científica. Projeto de 
Instalações Prediais 

Fenômenos elétricos, lei de Gauss, 
capacitância, circuitos elétricos, campo 
magnético, magnetismo e matéria, 
equações de Maxwell. 
Dimensionamento e projeto sistemas de 
instalações elétricas, de força, 
iluminação e telefonia. Instalações 
prediais de água fria, água quente, 
incêndio e gás e suas interferências nas 
edificações e drenagem urbana. 

Estágio 
Supervisionado 

Atividades de vivência da prática da 
Engenharia Civil em empresa, 
instituição pública ou indústria. 
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Período Disciplinas 
Competências e Habilidades 

Desenvolvidas 

Conteúdo Necessário para 
Desenvolver as Competências e 

Habilidades 
Resultados de Aprendizagem 

Componentes 
Curriculares 
Articulados 

10º 

Projeto de Estruturas 
de Edifício 

Aplicar conhecimentos 
matemáticos, científicos, 
tecnológicos e instrumentais à 
engenharia; 

 Projetar, conduzir 
experimentos e interpretar 
resultados; 

Atuar em equipes 
multidisciplinares; 

 Avaliar a viabilidade 
econômica de projetos de 
engenharia; 

Assumir a postura de 
permanente busca de 
atualização profissional; 

Absorver e desenvolver novas 
tecnologias; 

Compreender e aplicar a ética 
e a responsabilidade 
profissional; 

Aplicar normas técnicas de 
relatório técnico e pesquisa 
científica; 

Identificar, formular e resolver 
problemas de engenharia; 

Identificar as etapas de 
desenvolvimento de projetos 
de engenharia; 

Elaborar planejamento e 

Etapas do projeto completo de uma 
estrutura em concreto armado. Cálculo 
e detalhamento de um edifício 
residencial. Cálculo dos diversos 
elementos da edificação: lajes maciças, 
vigas, escada, reservatório, pilares e 
blocos de fundação. 

Elaboração de projeto estrutural 
de infra, meso e superestruturas 

Projeto Integrador; 

Elaboração do TCC; 

Iniciação Científica. 

Trabalho de 
Conclusão de Curso 

Projeto ou proposta que apresente a 
solução ou alternativas para um 
problema da sociedade associado ao 
setor de construção civil. 

Optativa 

De acordo com  Decreto 5.626/2005, a 
disciplina LIBRAS compõe o currículo 
dos cursos do Unileste e poderá ser 
cursada pelo aluno como uma disciplina 
optativa. 

A disciplina será definida pelo aluno 
tendo em vista criar diferenciais para 
sua inserção no mercado de trabalho. 
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cronograma de trabalho; 

Desenvolver projeto de obras 
civis em conformidade com as 
normas técnicas; 

Absorver e desenvolver novas 
tecnologias; 

Avaliar o impacto das 
atividades da engenharia no 
contexto social e ambiental. 
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APÊNDICE II – EMENTÁRIO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL 

1º PERÍODO 

Disciplina: Cálculo I 

CH Teórica:     80                       CH Prática:                            CH Total:       80 

Ementa: Funções, Limites e Continuidade, Derivadas, Aplicações das Derivadas e Integrais 

Indefinidas. 

Bibliografia básica: 

FLEMMING, Diva Marília; GONÇALVES, Mirian Buss. Cálculo A: Funções, Limite, 

Derivação e Integração. 6.ed. rev. e ampl. São Paulo: Pearson Prentice Hall, Makron, 

2006. 448p. 

LEITHOLD, Louis. O cálculo com geometria analítica. 3.ed. São Paulo: Harbra, 2002. 

ROGAWSKI, Jon. Cálculo, v. 1. 3.ed. Porto Alegre: Bookman, 2018 – recurso on-line. 

Bibliografia complementar:  

ANTON, Howard. Cálculo, v.1. 10.ed. Porto Alegre: Bookman, 2014. 

ÁVILA, Geraldo. Cálculo: funções de uma variável. 6.ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos 

e Científicos, 1994. 

ROCHA, Luiz Mauro. Cálculo 1. 11.ed. São Paulo: Atlas, 1994. 250 p. 

SALAS, Saturnino L. Cálculo, V.1. 9.ed. Rio de Janeiro LTC 2005 - recurso on-line. 

THOMAS, George B; WEIR, Maurice D; HASS, Joel; GIORDANO, Frank R. Cálculo, 

Volume 1. São Paulo: Addison Wesley, 2009. 

 

Disciplina: Introdução à Educação Superior (EaD) 

CH Teórica:     60                       CH Prática:                            CH Total:       60 

Ementa: O estudante e o contexto acadêmico. Introdução à produção acadêmica. 

Processos de Aprendizagem. Formas de comunicação. 
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Bibliografia básica 

KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça. Argumentação e linguagem. 8.ed. São Paulo: Cortez, 

2002. 240p. 

MEDEIROS, João Bosco. Redação científica a prática de fichamentos, resumos, 

resenhas. 12. São Paulo: Atlas, 2014 - 1 recurso on-line. 

MEDEIROS, João Bosco. Como escrever textos gêneros e sequências textuais. Rio de 

Janeiro: Atlas, 2017 – 1 recurso on-line. 

Bibliografia complementar  

ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico 

elaboração de trabalhos na graduação. 10.ed. São Paulo: Atlas, 2012 - recurso on-line. 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO LESTE DE MINAS GERAIS. Sistema de Bibliotecas. 

Manual para Elaboração de Artigos Científicos. Coronel Fabriciano: Unileste, 2014. 

Disponível em:  <https://www.unileste.edu.br/arq/doc/biblioteca/manual-para-elaboracao-

de-artigos-cientificos.pdf>. Acesso em: 05 ago. 2018. 

GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, aprendendo 

a pensar. 22.ed. Rio de Janeiro: Ed. da FGV, 2002. 539p. 

SANTOS, Boaventura de Sousa. Introdução a uma ciência pós-moderna. Rio de Janeiro: 

Graal, 1989. 176p. 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 22.ed., rev. de acordo 

com a ABNT e ampl. São Paulo: Cortez, 2002. 335p. 

 

Disciplina: Geometria Analítica e Álgebra Linear 

CH Teórica:    80                        CH Prática:                            CH Total:    80    

Ementa: Matrizes, determinantes e sistemas lineares, coordenadas no plano e no espaço, 

fórmula da distância, estudo da reta, estudo da circunferência. Vetores no plano e no 

espaço, operações com vetores, espaços vetoriais, transformações lineares e equação 

vetorial da reta. 

Bibliografia básica:  

ANTON, Howard. Álgebra linear com aplicações. 10.ed. Porto Alegre Bookman, 2012 - 

1 recurso on-line. 
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LEON, Steven J. Álgebra linear com aplicações. 4.ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e 

Científicos, c1999. XVI, 390 p. – 1 recurso on-line. 

WINTERLE, Paulo. Vetores e Geometria Analítica. São Paulo: Pearson Education, 

2000. 232p.  

Bibliografia complementar:  

BERNARD, Kolman: HILL, David R. Introdução à Álgebra Linear com Aplicações. 8.ed. 

Rio de Janeiro: LTC, 2013. 664 p.  

HOLT, Jeffrey. Álgebra linear com aplicações. São Paulo LTC 2016 – 1 recurso on-line. 

SANTOS, Fabiano José dos. Geometria analítica. Porto Alegre: ArtMed, 2009 – 1 

recurso on-line. 

SANTOS, Nathan Moreira. Vetores e Matrizes, uma introdução à Álgebra Linear. 4.ed. 

São Paulo: Cengage Learning, 2012.  

SHIFRIN, Theodore. Álgebra Linear uma abordagem geométrica. 2.ed. Rio de Janeiro: 

LTC, 2013 - 1 recurso on-line. 

 

Disciplina: Desenho Técnico 

CH Teórica:                           CH Prática:    80                        CH Total:   80     

Ementa:  

Aspectos gerais do desenho técnico: escrita normalizada, tipos de linha, folhas de desenho, 

legendas, margens, molduras e escalas. Normas de gerenciamento do desenho técnico. 

Construções geométricas fundamentais. Projeções ortogonais. Cotagem. Perspectivas. 

Vistas auxiliares. Cortes, seções e rupturas. Uso de software de desenho. 

Bibliografia básica:  

FRENCH, Thomas E; VIERCK, Charles J. Desenho técnico e tecnologia gráfica. 8.ed. 

São Paulo: Globo, 2005. 1098p. 

MORIOKA, Carlos Alberto. Desenho técnico medidas e representação gráfica. São 

Paulo Erica 2014 – 1 recurso on-line 

SILVA, Arlindo. Desenho técnico moderno. 4.ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e 

Científicos, 2006. 475 p. 
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Bibliografia complementar:  

CUNHA, Luiz Veiga da. Desenho Técnico. 15.ed. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian, 2010. 854p. 

CRUZ, Michele David da. Desenho técnico. São Paulo Erica 2014 – 1 recurso on-line 

LEAK, James M, BORGERSON, Jacob L. Manual de Desenho Técnico para 

Engenharia: desenho, modelagem e visualização. Rio de Janeiro: LTC, 2010 XV, 

288p. 

MAGUIRE, D. E.; SIMMONS, C. H. Desenho Técnico: problemas e soluções gerais de 

desenho. São Paulo: Hemus, 2004. 257p. 

SPEAK, Henderson José; PEIXOTO, Virgílio Vieira. Manual básico de desenho. 2.ed. 

Florianópolis: Ed. da UFSC, 2001. 179p. 

 

2º PERÍODO 

Disciplina: Algoritmos e Programação 

CH Teórica:                            CH Prática: 80                        CH Total: 80     

Ementa:  

Organização de computadores e sistemas de programação. Desenvolvimento de 

programas com a utilização de linguagem de alto nível. Programação estruturada.  

Bibliografia básica:  

ASCENCIO, Ana Fernanda Gomes; CAMPOS, Edilene Aparecida Veneruchi de. 

Fundamentos da Programação de Computadores. 3.ed. São Paulo, Prentice Hall, 

2002. 

GUIMARÃES, Ângelo de Moura; LAGES, Newton Alberto de Castilho. Algoritmos e 

estruturas de dados. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1994. xii, 216 p. 

MANZANO, José Augusto N. G. Algoritmos lógica para desenvolvimento de 

programação de computadores. 28. São Paulo: Erica, 2016 - 1 recurso on-line. 

Bibliografia complementar:  

FORBELLONE, André Luiz Villar; EBERSPACHER, Henri Frederico. Lógica de 

Programação. 3.ed. Makron Books, 2005. 
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MANZANO, José Augusto N. G. Algoritmos técnicas de programação. 2.ed. São Paulo: 

Erica, 2016 -1  recurso on-line. 

MANZANO, José Augusto N. G. Estudo dirigido de algoritmos. 15.ed. São Paulo: Erica, 

2011 – 1 recurso on-line. 

MANZANO, José Augusto N. G.; OLIVEIRA, Jayr Figueiredo de. Algoritmos: lógica para 

desenvolvimento de programação de computadores. 26.ed. rev. São Paulo: Érica, 

2012. 328 p. 

PUGA, Sandra; RISSETTI, Gerson. Lógica de programação e estrutura de dados: com 

aplicações em Java. 2.ed. São Paulo: Pearson Education, 2009. XIV, 262 p.  

 

Disciplina: Cálculo II  

CH Teórica:        80                    CH Prática:                            CH Total:     80   

Ementa: Técnicas de integração, integral definida e aplicações, integrais impróprias, 

funções de duas ou mais variáveis, derivadas parciais e integrais múltiplas. 

Bibliografia básica:  

COELHO, Flávio Ulhoa. Cálculo em uma variável. São Paulo: Saraiva 2013 – 1 recurso 

on-line. 

FLEMMING, Diva Marília; GONÇALVES, Mirian Buss. Cálculo A: Funções, Limite, 

Derivação e Integração. 6.ed. rev. e ampl. São Paulo: Pearson Prentice Hall, Makron, 

2006. 448p. 

SILVA, Paulo Sergio Dias da. Cálculo diferencial e integral. Rio de Janeiro: LTC 2017 – 

1 recurso on-line. 

Bibliografia complementar:  

ANTON, Howard. Cálculo. 10.ed. Vol.1. Porto Alegre: Bookman, 2014 – 1 recurso on-line. 

ÁVILA, Geraldo. Cálculo das funções de uma variável. 7.ed. Vol.2. Rio de Janeiro: Livros 

Técnicos e Científicos, 2003-2004.  

AYRES JUNIOR, Frank. Cálculo. 5.ed. Porto Alegre: Bookman, 2013 – 1 recurso on-line. 

GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um curso de cálculo. 4.ed. Vol. 4. Rio de Janeiro: Livros 

Técnicos e Científicos, 2000. 
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HUGHES-HALLET, Deborah. Cálculo de uma variável. 3.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2003 – 

1 recurso on-line. 

 

Disciplina: Física I 

CH Teórica:     80                       CH Prática:                            CH Total:       80 

Ementa:  

Estudo de medidas físicas, movimento de partículas, leis de Newton, trabalho e energia, 

conservação de energia, sistemas de partículas, momento linear, colisões. 

Bibliografia básica: 

KESTEN, Philip R. Física na universidade para as ciências físicas e da vida. Vol. 2. 

Rio de Janeiro: LTC, 2015 – 1 recurso on-line. 

RESNICK, Robert; HALLIDAY, David; KRANE, Kenneth S. Física. 5.ed. Rio de Janeiro: 

Livros Técnicos e Científicos, 2003-2004. 

SEARS, Zemansky; FREEDMAN, Roger A.; YOUNG, Hugh D. Física I: mecânica. 12.ed. 

São Paulo: Addison – Wesley, 2008 XVIII. 

Bibliografia complementar:  

ALONSO, M.; FINN, E. J. Física: um curso universitário. 2.ed. rev. Vol. 1. São Paulo: 

Edgard Blucher, 2002. 

CHAVES, A. Física Básica: Mecânica. 1.ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 

2007. 

HEWITT, Paul G. Física conceitual. 12.ed. Porto Alegre: Bookman, 2015 – 1 recurso on-

line. 

NUSSENZVEIG, H. Moysés. Curso de Física Básica. São Paulo: Edgard Blücher, 2005. 

TIPLER, Paul A. Física para cientistas e engenheiros. 6.ed. Vol 1. Rio de Janeiro: Livros 

Técnicos e Científicos, 2009. 
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Disciplina: Química e Materiais 

CH Teórica: 80 CH Prática: 0 CH Total: 80 

Ementa: 

Estudo aprofundado da teoria atômica e de ligações químicas. Introdução a química 

orgânica. Estudo do cálculo estequiométrico, reações químicas, soluções e sua aplicação. 

Estudo da química do estado sólido. Apresentação das propriedades mecânicas dos 

materiais metálicos, cerâmicos e poliméricos. 

Bibliografia básica: 

ATKINS, P. W; JONES, Loretta. Princípios de química: questionando a vida moderna e 

o meio ambiente. Porto Alegre: Bookman. 5.ed. 2012 – 1 recurso on-line. 

CALLISTER JUNIOR, William D. Ciência e engenharia de materiais uma introdução. 

9.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016 - recurso on-line. 

JESPERSEN, Neil D. Química, a natureza molecular da matéria. 7.ed. Vol. 1. Rio de 

Janeiro: LTC, 2017 – 1  recurso on-line. 

Bibliografia complementar: 

BRADY, James E.; SENESE, Frederick. Química: a matéria e suas transformações. 

5.ed. Vol. 1. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2009. 

EBBING, Darrell D. Química geral. 5.ed. Vol. 1. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e 

Científicos, 1998. 

HEIN, Morris; ARENA, Susan. Fundamentos de química geral. 9.ed. Rio de Janeiro: 

Livros Técnicos e Científicos, 1998. 598 p. 

MASTERTON, William L.; SLOWINSKI, Emil J.; STANITSKI, Conrad L. Princípios de 

química. 6.ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1990. 681 p. 

VAN VLACK, Lawrence H. Princípios de ciência e tecnologia dos materiais. 10.ed. Rio 

de Janeiro: Campus, 1998. 567 p. 
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3º PERÍODO 

Disciplina:    Cálculo III 

CH Teórica:     80                       CH Prática:                            CH Total:       80 

Ementa: Equações diferenciais ordinárias de primeira ordem, equações diferenciais 

ordinárias lineares de segunda ordem, transformada de laplace, séries, séries de potências, 

séries de Taylor e de Mac Laurin, séries de Fourier.  

Bibliografia básica: 

BOYCE, William E. Equações diferenciais elementares e problemas de valores de 

contorno. 10.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015 – 1  recurso on-line. 

BRANNAN, James R. Equações diferenciais uma introdução a métodos modernos e 

suas aplicações. Rio de Janeiro: LTC, 2008 – 1 recurso on-line. 

BRONSON, Richar. Equações diferenciais. 3.ed. Porto Alegre: Bookman, 2008 – 1 

recurso on-line. 

Bibliografia complementar: 

BOYCE, William E.; DIPRIMA, Richard C. Equações diferenciais elementares e 

problemas de valores de contorno. 8.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006. 434p. 

FLEMMING, Diva Marília; GONÇALVES, Mirian Buss. Cálculo B: Funções de várias 

variáveis, integrais múltiplas, integrais curvílineas e de superfície. 2.ed. rev. e ampl. 

São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009. 435p.  

MATOS, Marivaldo P. Séries e equações diferenciais. São Paulo: Prentice Hall do Brasil, 

2002. 251 p. 

MORETTIN, Pedro A. Cálculo funções de uma e várias variáveis. 3.ed. São Paulo: 

Saraiva, 2016 - recurso on-line. 

WREDE, Robert C; SPIEGEL, Murray R. Cálculo Avançado. 2.ed. Porto Alegre: Bookman, 

2004. 
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Disciplina: Física II 

CH Teórica:     80                       CH Prática:                            CH Total:       80 

Ementa: Estudo dos fenômenos relacionados aos fluidos, hidrostática e hidrodinâmica, 

termologia, calorimetria, teoria cinética dos gases, entropia e segunda lei da termodinâmica. 

Estudo das ondas mecânicas, das ondas eletromagnéticas e da ótica. 

Bibliografia básica: 

CHAVES, A. Física Básica: gravitação, fluídos, ondas, termodinâmica. 1.ed. Rio de 

Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2007. 

HALLIDAY, David. Física. 5.ed. Vol. 2. Rio de Janeiro: LTC, 2003 – 1 recurso on-line. 

YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, Roger A.; SEARS, Zemansky. Física II: termodinâmica e 

ondas. 12.ed. São Paulo: Addison Wesley, 2008. XIX, 329p. 

Bibliografia complementar: 

BAUER, Wolfgang. Física para universitários relatividade, oscilações, ondas e calor. 

Porto Alegre: AMGH, 2012 - recurso on-line. 

HALLIDAY, David. Física. 5.ed. Vol. 4. Rio de Janeiro: LTC, 2004 – 1 recurso on-line. 

TIPLER, Paul Allen. Física moderna. 6.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2014 – 1  recurso on-line. 

TIPLER, Paul Allen. Física para cientistas e engenheiros, mecânica, oscilações e 

ondas, termodinâmica. 6.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009 -1  recurso on-line. 

YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, Roger A.; SEARS, Zemansky. Física IV: óptica e física 

moderna. 12.ed. São Paulo: Addison – Wesley, 2009. 

 

Disciplina: Laboratório de Física e Química 

CH Teórica:                           CH Prática:     80                       CH Total:    80    

Ementa: Medidas físicas, cinética, composição de forças, trabalho e energia, hidrostática 

e hidrodinâmica, termologia, calorimetria e ótica. Soluções e reações químicas inorgânicas. 

Reatividade de metais e pilhas. Estequiometria. 
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Bibliografia básica: 

CHAVES, A. Física Básica: gravitação, fluídos, ondas, termodinâmica. 1.ed. Rio de 

Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2007.  

HALLIDAY, David; WALKER, J.; RESNICK, Robert. Fundamentos de Física I: mecânica. 

9.ed. Vol. 4. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2009. 

POSTMA, James M.; ROBERTS Jr, Julian; HOLLENBERG, J. Leland. Química no 

laboratório. 5.ed. São Paulo: Manole, 2009. 546p. 

Bibliografia complementar:  

CHAVES, A. Física Básica: Mecânica. 1.ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 

2007. 

CHRISPINO, Álvaro; FARIA, Pedro. Manual de química experimental. 1.ed. Campinas: 

Átomo, 2010. 256p. 

MAIA, Daltamir. Práticas de química para engenharias. Campinas: Átomo, 2008, 150p. 

TRINDADE, Diamantino Fernandes; et al. Química básica experimental. 4.ed. São Paulo: 

Icone, 2010. 175p. 

YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, Roger A.; SEARS, Zemansky. Física I: mecânica. 12 ed. 

São Paulo: Addison – Wesley, 2008 xviii. 

 

Disciplina: Iniciação à Pesquisa Científica (EaD) 

CH Teórica:     60                       CH Prática:                            CH Total:       60 

Ementa: Aspectos filosóficos e históricos da ciência: a formação do pensamento científico. 

Fundamentos da pesquisa científica: ciência e método. Elaboração de trabalhos 

acadêmicos: normatizações e autoria. Planejamento da Pesquisa. 

Bibliografia básica 

ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico 

elaboração de trabalhos na graduação. 10.ed. São Paulo: Atlas, 2012 - recurso on-line. 

GIL, Antônio Carlos Loureiro. Como elaborar projetos de pesquisa. 6.ed. São Paulo: 

Atlas, 2017. 173p. 
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MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia científica. 8.ed. Rio de 

Janeiro: Atlas, 2017 - recurso on-line. 

Bibliografia complementar  

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO LESTE DE MINAS GERAIS. Sistema de Bibliotecas. 

Manual de Normalização para Trabalhos Acadêmicos do Unileste: de acordo com as 

Normas de Documentação da ABNT. Coronel Fabriciano: Unileste, 2014. Disponível em: 

https://www.unileste.edu.br/arq/doc/biblioteca/manual-de-normalizacao-para-trabalhos-

academicos-2016.pdf. Acesso em: 05 ago. 2018. 

FOUREZ, Gérard. A construção das ciências: introdução à filosofia e à ética das 

ciências. São Paulo: Ed. da UNESP, 1995. 319p. 

HÜHNE, Leda Miranda; GARCIA, Ana Maria. Metodologia científica: caderno de textos 

e técnicas. Rio de Janeiro: AGIR, 1999. 

FRANÇA, Junia Lessa. Manual para normalização de publicações técnico-científicas. 

Belo Horizonte: UFMG, 2003. 

SERRA NEGRA, Carlos Alberto; SERRA NEGRA, Elizabete Marinho. Manual de trabalhos 

monográficos de graduação, especialização, mestrado e doutorado. São Paulo: Atlas, 

2009. 

4º PERÍODO 

Disciplina: Estatística e Probabilidades 

CH Teórica:    80                        CH Prática:                            CH Total:       80 

Ementa: Técnica de amostragem. Medidas de assimetria e curtose. Probabilidade 

condicional. Teorema de Bayes. Distribuições amostrais e contínuas. Intervalo de 

confiança. Teste de hipótese. Análise de regressão. Análise de variância, Estatística não-

paramétrica. Controle estatístico de processo. Estudo de casos de integração numérica. 

Resolução de equações diferenciais ordinárias. 

Bibliografia básica: 

BARBETTA, Pedro Alberto; REIS, Marcelo Menezes; BORNIA, Antonio Cezar. Estatística 

para cursos de Engenharia e Informática. São Paulo: Atlas, 2004. 410p.  

MAGALHÃES, Marco Nascimento; LIMA, Antonio Carlos Pedroso de. Noções de 

Probabilidade e Estatística. 5.ed. São Paulo: Edusp, 2002. 392p.  
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MONTGOMERY, Douglas C. Estatística aplicada e probabilidade para engenheiros. 

6.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016 – 1 recurso on-line. 

Bibliografia complementar:  

BURDEN, Richard L. Análise numérica. 3.ed. São Paulo: Cengage Learning, 2016 – 1 

recurso on-line. 

CUNHA, M. Cristina C. Métodos numéricos. 2.ed. rev. e ampl. Campinas, SP: Ed. da 

UNICAMP, 2003. 276 p. 

MONTGOMERY, Douglas C; RUNGER, George C. Estatística Aplicada e Probabilidade 

para Engenheiros. Rio de Janeiro: LTC, 2009.  

TRIOLA, Mario F. Introdução à estatística. 10.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008 XXVI, 696 p. 

VARGAS, José Viriato Coelho. Cálculo numérico aplicado. São Paulo: Manole, 2017 – 1 

recurso on-line. 

 

Disciplina: Fenômenos de Transporte 

CH Teórica:     80                       CH Prática:                       CH Total:  80     

Ementa:  

Estudo teórico e experimental das propriedades dos fluidos e dos conceitos e princípios 

básicos da estática e dinâmica dos fluidos. Fundamentos e princípios básicos dos 

processos de transferência de calor, envolvendo transporte de calor por condução, 

convecção e radiação. 

Bibliografia básica:  

CENGEL, Yunus A. Tranferência de calor e massa uma abordagem prática. 4.ed. Porto 

Alegre: AMGH, 2012 – 1 recurso on-line. 

FOX, Robert W.; PRITCHARD, Philip J.; McDONALD, Alan T, Introdução à Mecânica dos 

Fluidos, 8.ed. LTC, 2018 -  1 recurso on-line. 

WHITE, Frank M. Mecânica dos fluidos. 6.ed. Porto Alegre: AMGH, 2011. 880p. 

Bibliografia complementar:  

BRAGA FILHO, Washington. Fenômenos de transporte para engenharia. 2.ed. Rio de 

Janeiro: LTC, 2012 – 1 recurso on-line. 
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DIAS, Luiza Rosaria Sousa. Operações que envolvem transferência de calor e de 

massa. Rio de Janeiro: Interciência, 2009. 63p. 

FOX, Robert W.; PRITCHARD, Philip J; MCDONALD, Alan T. Introdução à mecânica dos 

fluidos. 7.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010. xiv, 710p. 

KREITH, Frank; Bohn Mark S. Princípios de transferência de calor. In: Frank Kreith, Mark 

S. Bohn. Tradução: All Tasks. revisão técnica: Flávio Maron Vichi, Maria Teresa Castilho 

Mansor. São Paulo: Pioneira, 2003. 623p. 

POTTER, Merle C. Mecânica dos fluidos. In: Merle, C. Potter; et al. Tradutores A. Pacini, 

All Tasks language technology. Revisor técnico: A. G. de Oliveira Filho. São Paulo: Ed. 

Pioneiro Thomson Learning, 2004. 

 

Disciplina: Humanidadessss, Sociedade e Ética (EaD) 

CH Teórica:     60                       CH Prática:                            CH Total:       60 

Ementa: Introdução ao pensamento Filosófico, Antropológico e Sociológico. A formação da 

Filosofia Humanista. Cultura e sociedade. Instituições, socialização e estrutura social. 

Fundamentação etimológica e conceitual da Ética e da Moral. Caracterização e 

desenvolvimento histórico da ética. Análise de problemas éticos contemporâneos. Cultura 

afro brasileira e indígena. 

Bibliografia básica 

CHAUI, Marilena de Souza. Convite à filosofia. 12.ed. São Paulo: Ática, 1999. 440p. 

GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LTC, 1989 - 1 recurso 

on-line. 

BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as consequências humanas. Rio de Janeiro: Zahar, 

1999 - 1 recurso on-line. 

Bibliografia complementar  

BOAS, Franz. Antropologia cultural. Rio de Janeiro: Zahar, 2004 – 1 recurso on-line. 

BERGER, Peter L.; LUCKMANN, Thomas. A construção social da realidade: trabalho 

de sociologia do conhecimento. 20.ed. Petrópolis: Vozes, 2001. 247p. 



 

Projeto Pedagógico de Curso: 
Curso de Engenharia Civil 

Escola Politécnica  

 

187 

GONÇALVES, Luiz Alberto Oliveira; SILVA, Petronilha Beatriz Gonçalves e. O jogo das 

diferenças: o multiculturalismo e seus contextos. 3.ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2001. 

118p. 

SANT'ANA, Cláudio Aparecido. Arte e cultura. São Paulo: Erica, 2014 - 1 recurso on-line. 

VELHO, Gilberto. Subjetividade e sociedade uma experiência de geração. Rio de 

Janeiro: Zahar, 1986 – 1 recurso on-line. 

 

Disciplina: Mecânica dos Sólidos 

CH Teórica:     80                       CH Prática:                       CH Total:   80     

Ementa:  

Equilíbrio, forças e momentos. Tensões e deformações das estruturas: tração, compressão, 

cisalhamento, torção e flexão. Propriedades geométricas de áreas planas. Estudo das 

tensões e deformações nas vigas. Vigas compostas. Estado plano de tensões. Círculo de 

Mohr. Tensões provocadas por cargas combinadas. Estabilidade de estruturas. Métodos 

de energia. 

Bibliografia básica:  

BEER, Ferdinand Pierre; JOHNSTON, E. Russell; DEWOLF, John T. Resistência dos 

Materiais. 3.ed. São Paulo: Pearson Education, 1996. xx, 1255p. 

MELCONIAN, Sarkis. Mecânica técnica e resistência dos materiais. 19.ed. São Paulo: 

Erica, 2012 – 1 recurso on-line. 

PINHEIRO, Antônio Carlos da Fonseca Bragança. Fundamentos de resistência dos 

materiais. Rio de Janeiro: LTC, 2016 - 1 recurso on-line. 

Bibliografia complementar:  

BEER, Ferdinand P.; JOHNSTON JR., E. Russel; MAZUREK, David F.; EISENBERG, Elliot 

R. Mecânica Vetorial para Engenheiros: Estática. 9.ed. 2012 – 1  recurso on-line. 

BOTELHO, Manoel Henrique Campos. Resistência dos materiais: para entender e 

gostar. São Paulo: Blucher, 2008.  

MELCONIAN, Sarkis. Mecânica técnica e resistência dos materiais. 18.ed. São Paulo: 

Érica, 2007. 
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PINHEIRO, Antônio Carlos da Fonseca Bragança. Fundamentos de resistência dos 

materiais. Rio de Janeiro: LTC, 2016 – 1 recurso on-line. 

SCIAMMARELLA, Cesar A. Mecânica dos sólidos experimental. Rio de Janeiro: LTC, 

2017 - 1 recurso on-line. 

 

5º PERÍODO 

Disciplina: Empreendedorismo (EaD) 

CH Teórica:     60                       CH Prática:                            CH Total:       60 

Ementa: Natureza e importância do empreendedorismo. Criatividade, inovação e gestão. 

Habilidades e atitudes empreendedoras. Formação e atuação profissional diferenciada. 

Papel do empreendedorismo e responsabilidade social. Práticas empreendedoras e 

inovadoras. 

Bibliografia básica 

CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo dando asas ao espírito empreendedor. 

4.ed. São Paulo: Manole, 2017 – 1 recurso on-line. 

HISRICH, Robert D. Empreendedorismo. 9.ed. Porto Alegre: AMGH, 2014 – 1 recurso on-

line. 

CECCONELLO, Antônio Renato. A construção do plano de negócio. São Paulo: Saraiva, 

2007 – 1 recurso on-line. 

Bibliografia complementar  

BORGES, Cândido. Empreendedorismo sustentável. São Paulo: Saraiva, 2014. 199p. 

TAJRA, SanmzA Feitosa. Empreendedorismo conceitos e práticas inovadoras. São 

Paulo: Erica, 2014 - 1 recurso on-line. 

LOPES, Rose Mary A. Educação empreendedora: conceitos, modelos e práticas. Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2010. 230p. 

MENDES, Jerônimo. Empreendedorismo 360º a prática na prática. 3.ed. Rio de Janeiro: 

Atlas, 2017 – 1 recurso on-line. 

MAXIMIANO, Antônio Cesar Amaru. Empreendedorismo. São Paulo: Pearson Education 

do Brasil, 2012. 170p. 
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Disciplina: Engenharia Econômica 

CH Teórica: 80                           CH Prática:                            CH Total: 80 

Ementa: Estudo da evolução histórica da organização industrial (TGA), seus modelos e 

aplicações, contextualizando a administração da produção, seu papel estratégico e seus 

objetivos. Estudo das relações dos agentes organizacionais (cliente, fornecedor, 

empregado, acionista e governo). Fluxo de caixa. Matemática financeira. Depreciação. 

Financiamento e amortização. Análise de investimentos. Princípios de Micro e Macro 

Economia. 

Bibliografia básica 

CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. 9.ed. São Paulo: 

Manole, 2014. 

WAKAMATSU, André. Matemática financeira. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 

2012. 

MANKIW, N. Gregory. Introdução à economia: princípios de micro e macroeconomia. 

2.ed. Rio de Janeiro: Campus, 2001. 

Bibliografia complementar  

CASAROTTO Filho, Nelson; KOPITTKE, Bruno Hartmut. Análise de investimentos: 

matemática financeira: engenharia econômica: tomada de decisão: estratégia 

empresarial. 9.ed. São Paulo: Atlas, 2000. 458p. 

HIRSCHFELD, Henrique. Engenharia econômica e análise de custos: aplicações 

práticas para economistas, engenheiros, analistas de investimentos e 

administradores. 7.ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Atlas, 2007. 519p. 

SAMANÉZ, Carlos Patrício. Matemática financeira. 5.ed. São Paulo: Pearson Prentice 

Hall, 2010. 

EHRLICH, Pierre Jacques; MORAES, Edmilson Alves de. Engenharia econômica: 

avaliação e seleção de projetos de investimento. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2005. 177 p. 

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Administração estratégica na prática a 

competitividade para administrar o futuro das empresas. 8.ed. São Paulo: Atlas, 

2013. 
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Disciplina: Segurança, Ergonomia e Meio Ambiente 

CH Teórica:     80                       CH Prática:                       CH Total:   80     

Ementa:  

Fundamentos teóricos para análise ergonômica do trabalho. CIPA e serviços 

especializados em segurança e medicina do trabalho. Fundamentos de higiene do trabalho. 

Noções de primeiros socorros. Legislação de segurança e medicina do trabalho. Normas 

de segurança e medicina do trabalho. Funcionamento e dinâmica de ecossistemas. Efeito 

da ação antrópica sobre os ecossistemas. Energia e meio ambiente. Efeitos da tecnologia 

sobre o equilíbrio ecológico. Sistemas e alternativas de controle de poluição: ruído, 

emissões atmosféricas, resíduos e efluentes indústrias e respectivos impactos sociais. 

Bibliografia básica:  

EQUIPE ATLAS. Segurança e medicina do trabalho. 80. Rio de Janeiro: Atlas, 2018 - 1 

recurso on-line. 

CORRÊA, Vanderlei Moraes. Ergonomia fundamentos e aplicações. Porto Alegre: 

Bookman, 2015 – 1 recurso on-line. 

PAOLESCHI, Bruno. CIPA guia prático de segurança do trabalho. São Paulo: Erica, 

2009 - 1 recurso on-line. 

BRAGA, Benedito. Introdução à engenharia ambiental. 2.ed. São Paulo: Pearson 

Education, 2005. 

Bibliografia complementar:  

BARSANO, Paulo Roberto. Higiene e segurança do trabalho. São Paulo: Erica 2014 -  1 

recurso on-line 

CURI, Denise. Gestão ambiental. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2012. ix, 154p. 

MIHELCIC, James R. Engenharia ambiental: fundamentos, sustentabilidade e projeto. 

2.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017 – 1 recurso on-line. 

MORAES, Márcia Vilma Gonçalvez de. Princípios ergonômicos. São Paulo: Erica, 2014 

– 1 recurso on-line. 

SANTOS JUNIOR, Joubert Rodrigues dos. NR-12, segurança em máquinas e 

equipamentos conceitos e aplicações. São Paulo: Erica, 2015 - 1 recurso on-line. 

Disciplina: Gestão de Projetos 
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CH Teórica: 80                           CH Prática:                            CH Total: 80 

Concepção do projeto. Processos de elaboração de planejamento do projeto. Formalização 

do início, equipe de projeto, planejamento e cronograma. Gestão de risco, tempo e conflito. 

Determinação de custos. Execução e controle de projeto. Finalização do Projeto. 

Ferramentas de gestão de projetos. 

Bibliografia básica 

KERZNER, Harold R. Gestão de projetos as melhores práticas. 3.ed. Porto Alegre: 

Bookman, 2017 - 1 recurso on-line. 

PROJECT MANAGMENT INSTITUTE. Um guia do conhecimento em gerenciamento de 

projetos: (guia PMBOK). 4.ed. Pennsylvania: Project Management Institute, c2008. xxvi, 

459p. 

RABECHINI JUNIOR, Roque. Fundamentos em gestão de projetos construindo 

competências para gerenciar projetos. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2015 – 1 recurso on-line. 

Bibliografia complementar  

CARVALHO, Fábio. Gestão de Projetos. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2012. 

CARVALHO, Marly Monteiro de; RABECHINI JÚNIOR, Roque. Fundamentos em gestão 

de projetos. 3.ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2011. xv, 422 p.  

CHELSOM, John V. Gerenciamento para engenheiros. 2.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006 

- 1 recurso on-line. 

PRADO, Darci. Planejamento e controle de projetos. Belo Horizonte: Desenvolvimento 

Gerencial (EDG), 1998. 159p. 

KERZNER, Harold. Gerenciamento de projetos orientado pelo valor. Porto Alegre: 

Bookman, 2011 - 1 recurso on-line. 

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Administração de projetos: melhores práticas 

para otimizar resultados. São Paulo: Atlas, 2013. xxv, 352p. 

 

 

 

 

Disciplina: Segurança, Ergonomia e Meio Ambiente 
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CH Teórica:     80                       CH Prática:                            CH Total:       80 

Ementa 

Fundamentos teóricos para análise ergonômica do trabalho. CIPA e serviços 

especializados em segurança e medicina do trabalho. Fundamentos de higiene do trabalho. 

Noções de primeiros socorros. Legislação de segurança e medicina do trabalho. Normas 

de segurança e medicina do trabalho. Funcionamento e dinâmica de ecossistemas. Efeito 

da ação antrópica sobre os ecossistemas. Energia e meio ambiente. Efeitos da tecnologia 

sobre o equilíbrio ecológico. Sistemas e alternativas de controle de poluição: ruído, 

emissões atmosféricas, resíduos e efluentes indústrias e respectivos impactos sociais. 

 

Bibliografia Básica: 

BRAGA, Benedito. Introdução à engenharia ambiental. 2. ed. São Paulo: Pearson 

Education, 2005 

COUTO, Hudson de Araújo. Ergonomia aplicada ao trabalho: o manual técnico da 

máquina humana / Hudson de Araújo. Belo Horizonte: Ergo, 1996. 2V 

PAOLESCHI, Bruno. CIPA guia prático de segurança do trabalho. São Paulo Erica 2009  

 

Bibliografia Complementar: 

CURI, Denise. Gestão ambiental. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2012. ix, 154 

p. 

HINRICHS, Roger; KLEINBACH, Merlin H.; REIS, Lineu Belico dos. Energia e meio 

ambiente. São Paulo: Cengage Learning, 2011. 

LORA, Electo Eduardo Silva. Prevenção e controle da poluição nos setores energético, 

industrial e de transporte. 2.ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2002. 

SALIBA, Tuffi Messias. Curso básico de segurança e higiene ocupacional. São Paulo: 

LTr, 2004. 453 p. 

BARSANO, Paulo Roberto. Higiene e segurança do trabalho. São Paulo Erica 2014. 

 

 

6º PERÍODO 

Disciplina: Arquitetura e Urbanismo (Híbrida - Presencial/EaD) 

CH Teórica:     80                       CH Prática:                            CH Total:  80      

 

Ementa: Fornecer os conceitos básicos de arquitetura e urbanismo, e analisar sua 

interpelação com as diversas áreas da Engenharia Civil, por meio de estudo do processo 
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de evolução da arquitetura e do urbanismo. Tipos de projeto e sua representação gráfica, 

história da arquitetura e do urbanismo, leitura e criação de projetos arquitetônicos, noções 

de conforto ambiental, sustentabilidade, acessibilidade e inserção de edificação no terreno. 
 

Bibliografia básica 

HERTZBERGER, Herman. Lições de arquitetura. São Paulo: Martins Fontes, 1999.  

NEUFERT, Ernst. Arte de projetar em arquitetura: princípios, normas, regulamentos 

sobre projeto, construção, forma, necessidades e relações espaciais, dimensões de 

edifícios, ambientes, mobiliário, objetos: manual para arquitetos, engenheiros, estudantes, 

professores, construtores e proprietários. 17. ed. totalmente renovada e ampliada. 

Barcelona: Gustavo Gili, 2004. xiv, 618 p. 

REBELLO, Yopanan Conrado Pereira. A concepção estrutural e a arquitetura. 6. ed. São 

Paulo: Zigurate, 2010. 271 p. 

 

Bibliografia complementar  

BAKER, Geoffrey H. Le corbusier: uma análise da forma. São Paulo: Martins Fontes, 

1998. 385p 

BENEVOLO, Leonardo. História da cidade. 3. ed. São Paulo: Perspectiva, 2003. 728p 

CARVALHO JÚNIOR, Roberto de. Instalações hidráulicas e o projeto de arquitetura. 4. 

ed. rev., e ampl. São Paulo: Blucher, 2011. 292 p 

CHING, Francis D. K. Representação gráfica em arquitetura. 3. ed. Porto Alegre: 

Bookman, 2000. 192 p.  

SCHMID, Aloísio Leoni. A ideia de conforto: reflexões sobre o ambiente construído. 

Curitiba: Pacto Ambiental, 2005. 339 p. 

 

Disciplina: Teoria das Estruturas 

CH Teórica:     80                       CH Prática:                       CH Total:   80     

Ementa: Estudo das estruturas isostáticas, estruturas planas (vigas, pórticos, arcos, 

treliças), estruturas espaciais (grelhas, pórticos), cargas móveis, etc. Estudo do Processo 

de Cross, aplicações numéricas, vigas contínuas, resolução de vigas contínuas de dois 

vãos, vigas contínuas de três vãos, casos de simetria, pórticos, pórticos indeslocáveis, 

pórticos deslocáveis, momentos de engastamento perfeito. 

Bibliografia básica:  

ALMEIDA, Maria Cascão Ferreira de. Estruturas isostáticas. São Paulo: Oficina de 

Textos, 2009. 168 p.  
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MCCORMAC, Jack C. Análise estrutural: usando métodos clássicos e métodos 

matriciais. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, c2009. xvii, 482 p. 

SORIANO, Humberto Lima; LIMA, Silvio de Souza. Análise de estruturas: método das 

forças e método dos deslocamentos. 2. ed. atual. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, c2006 

xiv, 308 p. 

Bibliografia complementar:  

BEER, Ferdinand Pierre; JOHNSTON, E. Russell; DEWOLF, John T. Resistência dos 

materiais. 3. ed. São Paulo: Pearson Education, 1996. 1255p.  

CHEN, Wai-Fah; LUI, E. M. Handbook of structural engineering. 2nd ed. Boca Raton, 

Fla.: CRC Press, 2005. v. 1. 

MARTHA, Luiz Fernando. Análise de estruturas: conceitos e métodos básicos. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2010. 524 p. 

MELCONIAN, Larkis. Mecânica técnica e resistência dos materiais. 13. ed. São Paulo: 

Érica, 2002. 360p  

QUEIROZ, Gilson; PIMENTA, Roberval J.; MATA, Luciene Antinossi C. da. Elementos das 

estruturas mistas aço-concreto. Belo Horizonte: O lutador, 2001. 332 p.  

 

Disciplina: Topografia e Cartografia  

CH Teórica:     80                       CH Prática:                       CH Total:   80 

Ementa: Introdução à topografia e conceitos fundamentais de cartografia. Unidades de 

medidas angulares e lineares, escalas e convenções topográficas. Levantamento 

Planimétrico: medição direta de distâncias e medição indireta de distâncias. Métodos de 

levantamento topográfico. Ajustamento de poligonais, confecção de carta topográfica 

planimétrica. Cálculo de área. Altimetria e métodos de nivelamento. Introdução a 

Cartografia; histórico, conceitos e definições. Mapas, cartas e plantas. Cartografia e 

Geodésia: coordenadas, datum, projeções cartográficas e o sistema geodésico brasileiro. 

Tecnologia GPS. 

Bibliografia básica:  

BORGES, A. de C. Topografia Aplicada à Engenharia Civil. 2.ed. São Paulo: Edgard 

Blucher, 1977. v.1 e 2. 191p.  

COMASTRI, J. A.; TULER, J. C. Topografia: altimetria. 3. ed. Viçosa: UFV, 2003. 200p. 

DUARTE, Paulo Araújo. Fundamentos de cartografia. 2. ed. rev. e ampl. Florianópolis: 

UFSC, 2002. 208 p. 



 

Projeto Pedagógico de Curso: 
Curso de Engenharia Civil 

Escola Politécnica  

 

195 

Bibliografia complementar:  

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 13133: execução de 

levantamento topográfico. Rio de Janeiro: 1994. 

CASACA, J. M.; MATOS, J. L.; DIAS, J. M. B. Topografia geral. 4. ed. atual. e aum. Rio de 

Janeiro: LTC, 2007. 208 p 

COMASTRI, José Anibal; TULER, José Cláudio. Topografia: altimetria. 3. ed. Viçosa: UFV, 

2003. 200p  

MARTINELLI, Marcello. Gráficos e mapas construa-os você mesmo. São Paulo: 

Moderna, 1998. 120p 

OLY, Fernand. A cartografia. 5. ed. São Paulo: Papirus, 2003. 136p. 

 

Disciplina: Hidráulica e Hidrologia 

CH Teórica: 80                       CH Prática: 0                     CH Total:   80     

Ementa: Estudo do conjunto de técnicas ligadas ao transporte da água em condutos 

submetidos à pressão ou em canais livres, aplicando as leis da mecânica dos fluídos. 

Projetos de estruturas hidráulicas e equipamentos hidroelétricos. Estudo do ciclo 

hidrológico com vistas ao dimensionamento e operação de obras hidráulicas. 

Bibliografia básica:  

AZEVEDO NETTO, José M. de. Manual de hidráulica. 8 ed. São Paulo: E. Blucher, 1998.  

CREDER, Hélio. Instalações hidráulicas e sanitárias. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006. 

xv, 423 p. 

GARCEZ, Lucas Nogueira; ALVAREZ, Guillermo Acosta. Hidrologia. 2. ed. rev. e atual. 

São Paulo: Edgard Blucher, 1988. 291 p. 

Bibliografia complementar:  

BAPTISTA, Márcio Benedito. Hidráulica aplicada. 2.ed. rev. e ampl. Porto Alegre: ABRH, 

2003. 621 p. (Coleção ABRH de recursos hídricos). 

ERBISTI, Paulo Cezar Ferreira. Comportas hidráulicas. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Interciência, 2002. xi, 394 p. 
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FIALHO, Arivelto Bustamante. Automação hidráulica: projetos, dimensionamento e 

análise de circuito. 1. ed. São Paulo: Érica, 2002. 

LENCASTRE, A. Manual de hidráulica geral. 2 ed. Ed. Edgard Blucher Ltda. São Paulo. 

1972. 411p.  

SILVA, Alexandre Marco da; SCHULZ, Harry Edmar; CAMARGO, Plínio Barbosa de. 

Erosão e hidrossedimentologia em bacias hidrográficas. 2. ed. rev. ampl. São Carlos: 

Rima, 2007. 153 p. 

 

7º PERÍODO 

Disciplina: Materiais de Construção Civil 

CH Teórica:     80                       CH Prática:                       CH Total:  80     

Ementa:  

Estudos dos materiais de construção, suas propriedades físicas, mecânicas e 

normalização. Visar seus corretos emprego e desempenho. Estudos dos elementos do 

concreto: cimento, agregados, dosagem e controle tecnológico. 

Bibliografia Básica:  

BAUER, L. A. Falcão. Materiais de construção. 5. ed. rev. Rio de Janeiro: Livros Técnicos 

e Científicos, 2000. V.1. 

BERTOLINI, Luca. Materiais de construção: patologia, reabilitação, prevenção. São 

Paulo: Oficina de Textos, 2010. 414 p 

PETRUCCI, E. G. R. Materiais de construção. 11 ed. Ed. Globo, São Paulo, 1998. 

Bibliografia complementar:  

ABESC. Manual do concreto dosado em central. ABESC. São Paulo: Luxmídia, 2001. 

RIBEIRO, Carmen Couto; PINTO, Joana Darc da Silva; STARLING, Tadeu. Materiais de 

construção civil. 2. ed. Belo Horizonte: UFMG, 2002. 101p (Ingenium). 

RIPPER, E. Manual prático de materiais de construção: recebimento, transporte interno, 

estocagem, manuseio e aplicação / Ernesto Ripper. Ed. Pini,  1995. 

VAN VLACK, L. H. Princípios de ciência e tecnologia dos materiais. Ed. Campus. 10 

ed., Rio de Janeiro, 1998. 427 p.  
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SOUZA, Roberto de; MEKBEKIAN, Geraldo. Qualidade na aquisição de materiais e 

execução de obras. São Paulo: Pini, 2003. 275p. 

 

 

Disciplina: Mecânica dos Solos e Geologia 

CH Teórica:   80                       CH Prática:                     CH Total:   80     

Ementa: Conhecimentos básicos da geologia visando à compreensão dos processos de 

formação dos solos e do relevo terrestre, propiciando aos alunos o pleno entendimento do 

que o solo representa para fins de Engenharia no que diz respeito às suas propriedades 

físicas e ao seu comportamento mecânico e hidráulico. 

Bibliografia Básica:  

CAPUTO, Homero Pinto. Mecânica dos solos e suas aplicações. Rio de Janeiro: Livros 

Técnicos e Científicos, 1987-1988. V.1.  

PINTO, Carlos de Sousa. Curso básico de mecânica dos solos em 16 aulas: com 

exercícios resolvidos. 3. ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2006. 367 p 

WICANDER, Reed; MONROE, James S; PETERS, E. Kirsten. Fundamentos de geologia. 

São Paulo: Cengage Learning, c2009. xvii, 508 p 

Bibliografia complementar:  

FIORI, Alberto Pio; CARMIGNANI, Luigi. Fundamentos de mecânica dos solos e das 

rochas: aplicações na estabilidade de taludes. 2. ed. rev. e ampl. Curitiba: Ed. UFPR, 

2009. 602 p  

ORTIGÃO, J. A. R. Introdução à mecânica dos solos dos estados críticos. 2. ed. Rio 

de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1995. 378p  

LEINZ, Viktor; AMARAL, Sérgio Estanislau do. Geologia geral. São Paulo: Nacional, 2001. 

399p  

POPP, José Henrique. Geologia geral. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1998. 

376p. ] 

VARGAS, Milton. Introdução à mecânica dos solos. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 

1979. 509p. 

 

Disciplina: Estradas e Transportes 
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CH Teórica:     80                     CH Prática                      CH Total:   80     

Ementa: Estudo dos meios, das técnicas e serviços de transportes, dos modais e 

multimodais e da Intermodalidade de transportes, das noções de planejamento dos 

transportes, como também o papel da função Logística nas organizações e na economia, 

ressaltando o transporte e sua influência no sistema logístico. Noções de projeto geométrico 

de estradas (rodovias). Avaliação do desempenho, projeto do reforço, identificação e 

especificação de materiais e métodos de construção de pavimentos. 

Bibliografia Básica:  

ANTAS, Paulo Mendes. Estradas: projeto geométrico e de terraplenagem. Rio de Janeiro: 

Interciência, 2010. XVIII, 264 p.  

MASSAD, FAIÇAL. Obras de terra: curso básico de geotecnia. São Paulo: Oficina de 

textos, 2003.  

PIMENTA, Carlos R. T; OLIVEIRA, Márcio P. Projeto geométrico de rodovias. 2. ed. São 

Carlos: Rima, 2004. IX, 198 p. 

Bibliografia complementar:  

BERTHOMIER, Jeanne. As estradas. São Paulo: Difusão Eropéia do Livro, 1961. 134p. 

CAPUTO, Homero Pinto. Mecânica dos solos e suas aplicações. Rio de Janeiro: Livros 

Técnicos e Científicos, 1975-1977. 4 v. 

FIORI, Alberto Pio; CARMIGNANI, Luigi. Fundamentos de mecânica dos solos e das 

rochas: aplicações na estabilidade de taludes. 2. ed. rev. e ampl. Curitiba: Ed. UFPR, 2009. 

602 p.  

GORDINHO, Margarida Cintra. Transportes no Brasil: a opção rodoviária. São Paulo: 

Marca D'água, 2003. 155 p. ISBN 8585118334. 

INSTITUTO DE PESQUISAS RODOVIÁRIAS (BRASIL) BRASIL. Norma DNIT 113/2009 - 

ME: pavimentação rodoviária: agregado artificial: avaliação do potencial de expansão de 

escória de aciaria: método de ensaio. Rio de Janeiro: 2009. 

 

Disciplina: Tecnologia da Construção Civil 

CH Teórica:     80                       CH Prática:                       CH Total:   80     

Ementa: Estudo de administração do canteiro de uma obra. Apresentar as atividades 

desenvolvidas em um canteiro de obra, os equipamentos e ferramentas utilizados, os 
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serviços preliminares; movimento de terra; locação; fundações; concreto armado: formas, 

armação, concreto e controle executados.  

Bibliografia Básica:  

UNITED STATES. Bureau of Naval Personnel. Training Publications Division. Engineering 

aid. Construção civil: teoria & prática. [São Paulo]: Hemus, 2005. 3 v. v.1. 

UNITED STATES. Bureau of Naval Personnel. Training Publications Division. Engineering 

aid. Construção civil: teoria & prática . [São Paulo]: Hemus, 2005. 3 v. v.2. 

YAZIGI, Walid. A técnica de edificar. 11. ed. rev. e atual. São Paulo: Pini, 2011. 807 p 

Bibliografia complementar:  

ADDIS, William. Reuso de materiais e elementos de construção. São Paulo: Oficina de 

Textos, 2010. 368 p. 

SALGADO, Julio Cesar Pereira; BARBOSA, Adriano Aurélio Ribeiro. Mestre de obras: 

gestão básica para construção civil. 1. ed. São Paulo: Érica, 2011. 190 p. 

SOUZA, Ubiraci E. Lemes de. Como reduzir perdas nos canteiros: manual de gestão do 

consumo de materiais na construção civil . São Paulo: Pini, 2 128 p. 

SOUZA, Vicente Custódio Moreira de; RIPPER, Thomaz. Patologia, recuperação e 

reforço de estruturas de concreto. São Paulo: PINI, 1998. 255 p. 

UNITED STATES. Bureau of Naval Personnel. Training Publications Division. Engineering 

aid. Construção civil: teoria & prática. [São Paulo]: Hemus, 2005. 3 v. v.3 

 

 

8º PERÍODO 

Disciplina: Concreto Armado  

CH Teórica:                             CH Prática: 80                      CH Total:   80     

Ementa: Estudo das estruturas correntes, cálculo dos esforços nas lajes, flexão simples de 

seções retangulares com armaduras simples, dimensionamento e detalhes de lajes de 

edifícios, cargas em vigas, cálculo dos esforços nas vigas isostáticas, seções com largura 

variável, dimensionamento e detalhes das vigas de edifícios. Estudo das cargas e esforços 

em pilares de estruturas correntes, dimensionamento de peças comprimidas de concreto 

armado, flexão composta normal de seções de concreto armado, pilares especiais de 

edifícios, cálculo de pórticos. Noções básicas de desenho aos projetos estruturais. 
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Bibliografia básica:  

ARAÚJO, Jose Milton de. Curso de concreto armado. 2. ed. Rio Grande, RS: Dunas, 

2003. 4 v.  

BORGES, Alberto Nogueira. Curso prático de cálculo em concreto armado: projetos de 

edifícios. Rio de Janeiro: Imperial Novo Milênio, 2010. 262 p. 

CARVALHO, Roberto Chust; PINHEIRO, Libânio Miranda. Cálculo e detalhamento de 

estruturas usuais de concreto armado. São Paulo: PINI, 2009. 2 v. 

Bibliografia complementar:  

ASSUNÇÃO, Rogerio Braga de. Concreto armado: compósito multifase complexo ou 

material de construção vulgar? Breves considerações sobre as relações entre a 

microestrutura e as propriedades de uso do concreto armado. s.l: s.n., s.d. 19p. 

CARVALHO, Roberto Chust; PINHEIRO, Libânio Miranda. Cálculo e detalhamento de 

estruturas usuais de concreto armado. São Paulo: PINI, 2009. 2 v. 

FUSCO, Péricles Brasiliense.  Estruturas de concreto: solicitações normais estados 

limites últimos: teoria e aplicações.  Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1981.  

FUSCO, Péricles Brasiliense. Tecnologia do concreto estrutural: tópicos aplicados. 2. 

ed. São Paulo: Pini, 2012. 199 p 

SANTOS, Lauro Modesto dos. Cálculo de concreto armado segundo a NB-1/76 e o 

CEB/72. São Paulo: E. Blucher, 1977. 409p. 

Disciplina: Grandes Estruturas  

CH Teórica: 80                             CH Prática:                         CH Total:   80     

Ementa: Introdução às pontes e grandes estruturas. Conceitos necessários à elaboração 

dos projetos básicos executivos de estruturas de grande porte em obras civis, abrangendo 

pontes e viadutos. Noções de concepção. Superestrutura das pontes. Tipos estruturais. 

Métodos construtivos. Comportamento estrutural e teorias de cálculo. Meso e 

infraestruturas de pontes. Tipos e métodos construtivos. Teorias usuais de cálculo. 

Bibliografia básica:  

CARVALHO, Roberto Chust; PINHEIRO, Libânio Miranda. Cálculo e detalhamento de 

estruturas usuais de concreto armado. São Paulo: PINI, 2009. 2 v. 
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PFEIL, Walter. Estruturas de aço: análise e dimensionamento segundo as Normas 

Brasileiras e Americanas. 4. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1986. xx, 284 

p. 

PINHO, Fernando O; BELLEI, Ildony H. Pontes e viadutos em vigas mistas. Rio de 

Janeiro: Centro Brasileiro da Construção em Aço, 2007. 138 p 

Bibliografia complementar:  

GARRISON, Philip. Fundamentos de estruturas. 3. Porto Alegre Bookman 2018 - recurso 

on-line. 

KASSIMALI, Aslam. Análise estrutural. São Paulo Cengage Learning 2016 - recurso on-

line. 

MASON, Jayme. Pontes metálicas e mistas em viga reta: projeto e cálculo. Rio de 

Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1976. 202 p. 

MOLITERNO, Antonio. Caderno de estruturas em alvenaria e concreto simples. São 

Paulo: E. Blucher, 2001. 374p 

SORIANO, Humberto Lima; LIMA, Silvio de Souza. Análise de estruturas: método das 

forças e método dos deslocamentos . 2. ed. atual. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, c2006 

xiv, 308 p. 

 

Disciplina: Saneamento Ambiental 

CH Teórica:                             CH Prática: 80                      CH Total:   80 

Ementa: Estudo dos aspectos de projeto, operação, construção dos principais sistemas de 

saneamento, quais sejam: qualidade da água e seu controle; controle de poluição de água 

(ênfase em água doce); tratamento de água para abastecimento público; tratamento de 

esgotos sanitários; resíduos sólidos urbanos. 

Bibliografia Básica:  

HELLER, Léo; PÁDUA, Válter Lúcio de. Abastecimento de água para consumo humano. 

2. ed. rev. e atual. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010. 2 v. (Ingenium) (v.1). 

HELLER, Léo; PÁDUA, Válter Lúcio de. Abastecimento de água para consumo humano. 

2. ed. rev. e atual. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010. 2 v. (Ingenium) (v.2). 
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VON SPERLING, M. Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de esgotos. 

Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental – UFMG, Belo Horizonte. 243p. 

Bibliografia complementar:  

BIDONE, Francisco Ricardo Andrade (org.) Metodologias e técnicas de minimização, 

reciclagem e reutilização de resíduos sólidos urbanos. Rio de Janeiro: ABES, 1999. 

65p. 

CASTRO, Alaor de Almeida; COSTA, Ângela Maria Ladeira; CHERNICARO, Carlos 

Augusto de Lemos. Saneamento. Belo Horizonte: UFMG, 2001. 221p.  

CHERNICARO, Carlos Augusto de Lemos et al. Manual de saneamento e proteção 

ambiental para os municípios. Belo Horizonte: UFMG, 1995. 2v. 

VILHENA, André (coord.). Lixo municipal: manual de gerenciamento integrado. 3.ed. 

São Paulo: CEMPRE, 2010. 350p.  

VON SPERLING, Marcos. Princípios básicos do tratamento de esgotos. Belo Horizonte: 

Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental, 1996. 211p 

 

Disciplina: Estruturas de Aço e Madeira:  

CH Teórica:     80                       CH Prática:                       CH Total:   80 

Ementa: Apresentar os procedimentos de direcionamento de elementos estruturais em aço 

e madeira. Estudo das propriedades dos materiais, peças tracionadas, ligações em 

conectores (parafusos, rebites, furação de chapas, etc.), ligações com solda (tipos de 

soldas, soldas de entalhes e filete), peças comprimidas, vigas de alma cheia, flexo-

compressão e flexo-tração, vigas em treliças, ligações/apoios, análise em regime plástico. 

Bibliografia básica: 

PFEIL, Walter; PFEIL, Michèle. Estruturas de madeiras: dimensionamento segundo a 

Norma Brasileira NBR 7190/97 e critérios das Normas Norte-americana NDS e Européia 

EUROCODE 5. 6. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 

2003. 224 p.  

PFEIL, Walter; PFEIL, Michèle. Estruturas de aço: dimensionamento prático. 8. ed. Rio de 

Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2009. xvii, 357 p. 

PINHEIRO, Antonio Carlos da Fonseca Bragança. Estruturas metálicas: cálculos, 

detalhes, exercícios e projetos. 2. ed., rev. e ampl. São Paulo: E. Blucher, 2005, 301 p. 
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Bibliografia complementar: 

ANDRADE, Péricles. Curso básico de estruturas de aço. 2. ed. Revisada. Belo Horizonte: 

IEA, 1994. 192p  

BREYER, Donald E; FRIDLEY, Kenneth J.; Cobeen, Kelly E. Design of wood structures 

ASD. 4. ed. New York: Mc Graw-Hill, 1999. 

MOLITERNO, Antonio. Caderno de projetos de telhados em estruturas de madeira. 4. 

ed., rev. São Paulo: Blucher, 2010. xiii, 268 p. 

PFEIL, Walter; PFEIL, Michèle. Estruturas de madeira: dimensionamento segundo as 

normas brasileiras NB-11 e os modernos critérios das normas alemãs e americanas. 5. ed. 

rev. e atual. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, c1994. 

SANTOS, Arthur Ferreira dos. Estruturas metálicas: projetos e detalhes para fabricação. 

São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1977. 476p. 

 

9º PERÍODO 

Disciplina: Fundações e Obras de Contenção 

CH Teórica:   80                       CH Prática:                     CH Total:   80     

Ementa: Estudo das sondagens de reconhecimento, capacidade de carga das fundações, 

limitação da capacidade de carga em função do recalque prejudicial, valores médios de 

pressão admissível segundo a norma brasileira, fundação em bloco, fundações em sapatas, 

fundações em vigas, fundações em “radiers”, fundações excêntricas, estacas pré-

moldadas, tubulões, etc. Estruturas corridas de contenção de paredes verticais dos tipos; 

alvenaria, concreto, gabião, pneus, etc.  

Bibliografia básica:  

BARROS, Pérsio Leister de Almeida. Obras de contenção: manual técnico. Jundiaí: 

Maccaferri do Brasil, [19--?]. 219 p. 

BUDHU, Muni. Fundações e Estruturas de Contenção. São Paulo: LTC, 2013. 444 p.  

REBELLO, Yopanan Conrado Pereira. Fundações: guia prático de projeto, execução e 

dimensionamento . 3. ed. São Paulo: Zigurate, 2011. 239 p.  

Bibliografia complementar:  

CAPUTO, Homero Pinto. Mecânica dos solos e suas aplicações. Rio de Janeiro: 6 ed. 

Livros Técnicos e Científicos, 1987-1988. 
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HACHICH, Waldemar; HACHICH, Waldemar. Fundações: teoria e prática. 2. ed. São 

Paulo: Pini, 1998. 751 p. 

MOLITERNO, Antonio. Caderno de muros de arrimo. 2. ed. São Paulo: E. Blucher, 2001. 

194p 

RODRIGUEZ ALONSO, Urbano. Exercícios de fundações. 2. ed. São Paulo: E. Blucher, 

2010. ix, 206 p.  

RODRIGUEZ ALONSO, Urbano. Dimensionamento de fundações profundas. São 

Paulo: E. Blucher, c1989. 169 p.  

 

 

Disciplina: Projeto de Instalações Prediais 

CH Teórica:     80                       CH Prática:                       CH Total:   80     

Ementa: Estudo dos fenômenos elétricos, lei de Gauss, capacitância, circuitos elétricos, 

bem como o estudo do campo magnético, magnetismo e matéria e equações de Maxwell. 

Dimensionamento e projeto sistemas de instalações elétricas, de força, iluminação e 

telefonia. Estudo das instalações prediais de água fria, água quente, incêndio e gás e suas 

interferências nas edificações e drenagem urbana. 

Bibliografia básica:  

AZEVEDO NETTO, José M. de. Manual de hidráulica. São Paulo: E. Blucher, 1998.  

BAPTISTA, Márcio Benedito; NASCIMENTO, Nilo de Oliveira; BARRAUD, Sylvie. Técnicas 

compensatórias em drenagem urbana. Porto Alegre: ABRH, 2005. 266 p.  

CREDER, Hélio. Instalações elétricas. 14. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e 

Científicos, 2002. xx, 479 p. 

 

Bibliografia complementar:  

BOTELHO, Manoel Henrique Campos; RIBEIRO JÚNIOR, Geraldo de Andrade. 

Instalações hidráulicas prediais: usando tubos de PVC e PPR . 3. ed. São Paulo: Blucher, 

2010. xvi, 350 p 

CAVALIN, Geraldo; CERVELIN, Severino. Instalações elétricas prediais. 8. ed. São 

Paulo: Érica, 2003. 388 p.  
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GRIBBIN, John E. Introdução á hidráulica, hidrologia e gestão de águas pluviais : John 

B. Gribbin [i.e. John E. Gribbin] ; tradutor: Glauco Peres Damas. São Paulo: Cengage 

Learning, 2009. xii, 494 p  

MAMEDE FILHO, João. Instalações elétricas industriais. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 

2010. xiv, 666 p  

NEGRISOLI, Manoel E. Miranda. Instalações elétricas: projetos prediais em baixa tensão. 

3. ed. Rev. e ampliada. São Paulo: E. Blucher, 1998. 178p  

WATKINS, A. J. Cálculos de instalações elétricas. São Paulo: E. Blucher, 1975. 3 v.  

 

Disciplina: Estágio Supervisionado 

CH Teórica:     80                       CH Prática:                       CH Total:   80     

Ementa: O Estágio Supervisionado em Engenharia Civil objetiva o complemento do ensino 

diante da realidade profissional, constituindo-se num instrumento de aperfeiçoamento 

técnico-científico e de treinamento prático. Permite ao aluno integrar prática e teoria, 

obtendo uma visão ampla das estruturas empresariais privadas ou públicas. Proporciona 

ao aluno uma relação importante entre Universidade e Empresa. 

Bibliografia básica:  

COORDENADORIA DE ESTÁGIO INSTITUCIONAL - UNILESTE. Manual de estágio. 

2018. Disponível em: https://www.unileste.edu.br/arq/doc/estagio/arquivos/manual-estagio-

unileste.pdf 

MEDEIROS, João Bosco. Redação técnica elaboração de relatórios técnico-científicos 

e técnicas de normalização textual: teses, dissertações, monografias, relatórios técnico-

científicos e TCC. 2. São Paulo Atlas 2010 1 recurso on-line 

CONSELHO DE CURSO ENGENHARIA CIVIL DO UNILESTE – Normas para o estágio 

supervisionado. 2012. 

Bibliografia complementar:  

BRASILEIRO, Ada Magaly Matias. Manual de produção de textos acadêmicos e 

científicos. São Paulo Atlas 2013 1 recurso on-line  

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO LESTE DE MINAS GERAIS - UNILESTE. Manual para 

apresentação de trabalhos acadêmicos – Unileste: de acordo com as normas de 

documentação da ABNT. Sistema de Bibliotecas do Unileste, 2015. Disponível em: 

https://www.unileste.edu.br/arq/doc/estagio/arquivos/manual-estagio-unileste.pdf
https://www.unileste.edu.br/arq/doc/estagio/arquivos/manual-estagio-unileste.pdf
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http://www.unilestemg.br/arq/doc/biblioteca/manual-de-normalizacao-para-trabalhos-

academicos-2015.pdf 

FRANÇA, Junia Lessa; VASCONCELLOS, Ana Cristina de; MAGALHÃES, Maria Helena 

de Andrade; BORGES, Stella Maris. Manual para normalização de publicações técnico-

científicas. 8. ed. rev. por Júnia Lessa França e Ana Cristina de Vasconcellos. Belo 

Horizonte: UFMG, 2009. 258 p. 

KANAANE, Roberto. Comportamento humano nas organizações. 3. Rio de Janeiro Atlas 

2017 1 recurso on-line  

VAL, Maria da Graça Costa. Redação e textualidade. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 

1999. 133 p. (Texto e linguagem). 

 

10º PERÍODO 

Disciplina: Projeto de Estruturas de Edifício  

CH Teórica:  80                          CH Prática:                         CH Total:   80     

Ementa: Elaboração das etapas do projeto completo de uma estrutura em concreto 

armado. Cálculo e detalhamento de um edifício residencial.  Cálculo dos diversos elementos 

da edificação: lajes maciças, vigas, escada, reservatório, pilares e blocos de fundação. 

Bibliografia Básica:  

BORGES, Alberto Nogueira. Curso prático de cálculo em concreto armado: projetos de 

edifícios . Rio de Janeiro: Imperial Novo Milênio, 2010. 262 p. 

BUDHU, Muni. Fundações e Estruturas de Contenção. São Paulo: LTC, 2013. 444 p.  

FUSCO, Péricles Brasiliense.  Estruturas de concreto: solicitações normais estados 

limites últimos: teoria e aplicações.  Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1981. 

Bibliografia complementar:  

BOTELHO, Manoel Henrique Campos. Concreto armado, eu te amo. 8. São Paulo 

Blucher 2015 1 recurso on-line. 

CARVALHO, Roberto Chust; PINHEIRO, Libânio Miranda. Cálculo e detalhamento de 

estruturas usuais de concreto armado. São Paulo: PINI, 2009. 2 v. 

FUSCO, Péricles Brasiliense. Tecnologia do concreto estrutural: tópicos aplicados. 2. 

ed. São Paulo: Pini, 2012. 199 p 

http://www.unilestemg.br/arq/doc/biblioteca/manual-de-normalizacao-para-trabalhos-academicos-2015.pdf
http://www.unilestemg.br/arq/doc/biblioteca/manual-de-normalizacao-para-trabalhos-academicos-2015.pdf
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REBELLO, Yopanan Conrado Pereira. Fundações: guia prático de projeto, execução e 

dimensionamento. 3. ed. São Paulo: Zigurate, 2011. 239 p.  

SANTOS, Lauro Modesto dos. Cálculo de concreto armado segundo a NB-1/76 e o 

CEB/72. São Paulo: E. Blucher, 1977. 409p. 

 

Disciplina: TCC - Trabalho de Curso  

CH Teórica:                             CH Prática:    80                   CH Total:   80     

Ementa: Desenvolvimento de elaboração do trabalho monográfico de conclusão de curso 

incluindo a produção final do trabalho e a defesa pública do mesmo diante de banca 

examinadora. 

Bibliografia Básica:  

SERRA NEGRA, Carlos A.; SERRA NEGRA, Elizabete. M. Manual de trabalhos 

monográficos de graduação, especialização, mestrado e doutorado. 4. ed. São Paulo: 

Atlas, 2009. 318 p. 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO LESTE DE MINAS GERAIS - UNILESTEMG. Manual para 

apresentação de trabalhos acadêmicos – Unileste: de acordo com as normas de 

documentação da ABNT. Sistema de Bibliotecas do Unileste, 2015. Disponível em: 

http://www.unilestemg.br/arq/doc/biblioteca/manual-de-normalizacao-para-trabalhos-academicos-

2015.pdf 

MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, 

resenhas. 11. ed. São Paulo : Atlas, 2009. 

Bibliografia complementar:  

FRANÇA, Junia L.; VASCONCELLOS, Ana C.; MAGALHÃES, Maria H. A.; BORGES, Stella 

M. Manual para normalização de publicações técnico-científicas. 8. ed. rev. e ampl. 

Belo Horizonte: UFMG, 2007. 255 p. 

GIL, Antônio C. L. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

175 p. 

OLIVEIRA, Sílvio L. Tratado de metodologia científica: projetos de pesquisas, IGI, ICC, 

Monografias, Dissertações e Teses. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2002. 320p. 

SANTOS, Antônio R. Metodologia científica: a construção do conhecimento. 5. ed. 

Revisada. Rio de Janeiro: DP&A, 2002. 162p. 

http://www.unilestemg.br/arq/doc/biblioteca/manual-de-normalizacao-para-trabalhos-academicos-2015.pdf
http://www.unilestemg.br/arq/doc/biblioteca/manual-de-normalizacao-para-trabalhos-academicos-2015.pdf
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SEVERINO, Antônio J. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. Rev. e ampl. São 

Paulo: Cortez, 2007. 304p. 

 

Disciplinas Optativas 

Disciplina: Optativa I - Desenho Aplicado e Metrologia  

CH Teórica:                          CH Prática:  80                     CH Total:   80     

Ementa:  

Estudo das regras de desenho aplicadas na representação gráfica de componentes, 

conjuntos e montagens de equipamentos mecânicos; da aplicação de tolerâncias 

dimensionais e ajustes, tolerância geométrica e estados de superfícies. Softwares de 

aplicação e suas ferramentas para desenho bi e tridimensional. Fundamentos de metrologia 

e dos sistemas de qualidade.  Controle dimensional e de forma geométrica. Instrumentos 

básicos, técnicas de medição, conformidade de instrumentos de medição, tipos de medição 

e medições especiais. Tratamento matemático de medidas. Estatística aplicada à 

metrologia. Incerteza de medições, erros sistemáticos e erros aleatórios. 

 

Bibliografia básica:  

LIRA, Francisco Adval de. Metrologia dimensional técnicas de medição e 

instrumentos para controle e fabricação industrial. São Paulo. Erica 2015 recurso 

on-line 

FRENCH, Thomas Ewing; VIERCK, Charles J. Desenho técnico e tecnologia 

gráfica. 8. ed. São Paulo: Globo, 2005 

SILVA, Arlindo. Desenho técnico moderno. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e 

Científicos, 2006  

Bibliografia complementar:  

AGOSTINHO, Oswaldo Luiz; RODRIGUES, Antonio Carlos dos Santos; Lirani, João. 

Tolerâncias, ajustes, desvios e análise de dimensões. São Paulo: E. Blucher, 1995. 7V 

ALBERTAZZI, Armando. Fundamentos de metrologia científica e industrial. São Paulo 

Manole 2008 recurso on-line 

CRUZ, Michele David da. Desenho técnico para mecânica conceitos, leitura e 

interpretação. São Paulo Erica 2010 recurso on-line 

LIRA, Francisco Adval de. Metrologia na indústria. 10. São Paulo Erica 2016 recurso on-

line 

RIBEIRO, Claudia Pimentel Bueno do Valle; PAPAZOGLOU, Rosarita Steil. Desenho 

técnico para engenharias. 1. ed. Curitiba: Juruá, 2008.    
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Disciplina: Optativa II - Gestão da Informação e da Inovação Tecnológica 

CH Teórica:     80                       CH Prática:                            CH Total:       80 

Ementa 

Estudo de sistemas de informação, seu processo de desenvolvimento e de implementação, 

abordando o uso estratégico da tecnologia da informação, a integração, a qualidade e a 

divulgação do conhecimento como instrumento de gestão, na tomada de decisões. 

Produção e Transferência de Conhecimento. Introdução às Novas Técnicas de Gestão. 

Gestão da Inovação Tecnológica. Estratégia Tecnológica. 

 

Bibliografia Básica: 

ANDREASSI, Tales. Gestão da inovação tecnológica. São Paulo: Cengage Learning, 

2012. 1 recurso on-line. 

AKABANE, Getulio K. Gestão estratégica da tecnologia da informação conceitos, 

metodologias, planejamento e avaliações. São Paulo: Atlas, 2012. 1 recurso on-line. 

CARRETEIRO, Ronald P. Série Gestão Estratégica - Inovação Tecnológica Como 

Garantir a Modernidade do Negócio. Rio de Janeiro: LTC, 2009. 1 recurso on-line. 

  

Bibliografia Complementar: 

SANTOS, Aldemar de Araújo. ERP e sistemas de informações gerenciais. São Paulo: 

Atlas, 2013. 1 recurso on-line. 

FOINA, Paulo Rogerio. Tecnologia de informação planejamento e gestão. 3.ed. São 

Paulo Atlas 2013. 1 recurso on-line. 

MATTOS, João Roberto L; GUIMARÃES, Leonam dos Santos. Gestão da tecnologia e 

inovação: uma abordagem prática . 2.ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012. 1 recurso 

on-line. 

REIS, Dálcio Roberto dos. Gestão da inovação tecnológica. 2.ed. São Paulo: Manole, 

2008. 1 recurso on-line. 

REZENDE, Denis Alcides. Tecnologia da informação aplicada a sistemas de 

informação empresariais. 9.ed. São Paulo: Atlas, 2014. 1 recurso on-line. 
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Disciplina: Optativa III - Libras 

CH Teórica: 80                           CH Prática:                            CH Total: 80 

Ementa: Libras: Processo de ensino e de aprendizagem da Língua Brasileira de Sinais - 

Libras.  História da educação dos surdos. Aspectos legais e suas implicações sobre a 

inclusão do surdo. O sujeito surdo e o seu contexto linguístico, cultural e social. O 

aprendizado de Libras e da Língua Portuguesa pelo surdo. Acessibilidade e formação 

profissional para o atendimento à comunidade surda. Gestão de Recursos Humanos: 

Estudo da Psicologia como ciência e suas áreas de conhecimento, bem como o estudo do 

comportamento individual e organizacional, considerando tanto a formação pessoal do 

indivíduo como as influências do grupo em processos de mudança, liderança, motivação, 

poder e conflito, comunicação e cultura organizacional. 

Bibliografia básica 

BOCK, Ana Mercês Bahia. Psicologias: uma introdução ao estudo de psicologia. 

Ref. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2002. 319p. 

GUARINELLO, A. C. O papel do outro na escrita de sujeitos surdos. São Paulo: Plexus, 

2007. 

ZANELLI, José Carlos; BORGES-ANDRADE, Jairo Eduardo; BASTOS, Antonio Virgílio 

Bittencourt. Psicologia, organizações e trabalho no Brasil. Porto Alegre: Artmed, 2004. 

520p. 

Bibliografia complementar  

CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas 

organizações. Rio de Janeiro: Campus, 1999. 457p. 

GOULART, Íris Barbosa; SAMPAIO, Jáder dos Reis. Psicologia do trabalho e gestão de 

recursos humanos: estudos contemporâneos. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1998. 288 

p. 

LODI, A. C. B. et al. Letramento e minorias. Porto Alegre: Mediação, 2002. 

QUADROS, R. M. e KARNOPP, L. B. Língua de Sinais Brasileira. Porto Alegre: Artmed, 

2004. 

VERGARA, Sylvia Constant. Gestão de pessoas. 3. ed. Ampliada. São Paulo: Atlas, 2003. 

213p. 
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Disciplina: Optativa IV - Planejamento, Programação e Controle da Produção II 

CH Teórica:     80                       CH Prática:                            CH Total:       80 

Ementa 

Planejamento Estratégico da Produção. Planejamento Tático da Produção. Planejamento 

Operacional da Produção. 

  

Bibliografia Básica: 

CHIAVENATO, Idalberto. Visão e ação estratégica os caminhos da competitividade. 

3.ed. São Paulo: Manole, 2015. 1 recurso on-line. 

CORRÊA, Henrique Luiz. Planejamento, programação e controle da produção MRP 

II/ERP: conceitos, uso e implantação: base para SAP, oracle applications e outros softwares 

integrados de gestão. 5. São Paulo: Atlas, 2008. 1 recurso on-line. 

GIANESI, Irineu G. N. Administração estratégica de serviços operações para a 

satisfação do cliente. São Paulo: Atlas, 2012. 1 recurso on-line. 

  

Bibliografia Complementar: 

TUBINO, Dalvio Ferrari. Manufatura enxuta como estratégia de produção a chave para 

a produtividade industrial. São Paulo: Atlas, 2015. 1 recurso on-line. 

CORRÊA, Henrique Luiz. Planejamento, programação e controle da produção mrp 

ii/erp: conceitos, uso e implantação: base para sap, oracle applications e outros softwares 

integrados de gestão. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2007. 1 recurso on-line. 

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Planejamento estratégico conceitos, 

metodologia, práticas. 34.ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2018. 1 recurso on-line. 

SLACK, Nigel. Administração da produção. 4.ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2015. 1 recurso 

on-line. 

SCHAFRANSKI, Luiz Erley. Simulação empresarial em gestão da 

produção desenvolvendo um laboratório de planejamento e controle da produção através 

de jogos empresariais. São Paulo: Atlas, 2013. 1 recurso on-line. 

 

Disciplina: Optativa v - Processos de Produção 

CH Teórica:     80                       CH Prática:                            CH Total:       80 

Ementa 

Introdução aos processos produtivos. Processos de Produção Contínuos. Processos de 

Produção Discretos. 
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Bibliografia Básica: 

DENNIS, Pascal. Produção Lean Simplificada - Um Guia Para Entender o Sistema de 

Produção Mais Poderoso do Mundo. 2.ed. Sâo Paulo: Bookman; 2008. 1 recurso on-line. 

FRANCHI, Claiton Moro. Instrumentação de processos industriais princípios e 

aplicações. São Paulo: Erica, 2015. 1 recurso on-line. 

TUBINO, Dalvio Ferrari. Manufatura enxuta como estratégia de produção a chave para 

a produtividade industrial. São Paulo: Atlas, 2015. 1 recurso on-line. 

  

Bibliografia Complementar: 

CORRÊA, Henrique Luiz. Planejamento, programação e controle da produção MRP 

II/ERP: conceitos, uso e implantação: base para SAP, Oracle Applications e outros 

softwares integrados de gestão. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2007. 1 recurso on-line. 

SCHAFRANSKI, Luiz Erley. Simulação empresarial em gestão da 

produção desenvolvendo um laboratório de planejamento e controle da produção 

através de jogos empresariais. São Paulo: Atlas, 2012. 1 recurso on-line. 

MOREIRA, Daniel Augusto. Administração da produção e operações. São Paulo: 

Saraiva, 2015. 1 recurso on-line. 

RODOLFO Jr., Antônio; NUNES, Luciano Rodrigues; ORMANJI, Wagner. Tecnologia do 

PVC. São Paulo: Braskem, 2002. 399 p. 

VAN VLACK, Lawrence H. Propriedades dos materiais cerâmicos. São Paulo: E. 

Blucher, 1973. 318p.       

 

Disciplina: Optativa VI - Tecnologia - Conforto Ambiental Urbano 

CH Teórica: 80                           CH Prática:                            CH Total: 80 

Ementa 

Avaliação dos impactos no meio ambiente, com vistas ao equilíbrio ecológico e ao 

desenvolvimento sustentável. Aplicação das técnicas referentes ao estabelecimento de 

condições climáticas, lumínicas e acústicas necessárias para a concepção, organização e 

construção de espaços na escala urbana. Apresentação das certificações e normas 

relacionadas às condições climáticas, acústicas, lumínicas e energéticas e o domínio das 

técnicas apropriadas. Avaliação e Gestão de Impacto Ambiental: conceitos e métodos. 

 

Bibliografia básica:  

FLORIANI, D. Conhecimento, meio ambiente & globalização. Curitiba, PR: Juruá, 2004. 
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ROGERS, R. GUMUCHDJIAN, P. Cidades para um pequeno planeta. Barcelona: 

Gustavo Gili, 2001. 

ROMERO, M. A. B. Princípios bioclimáticos para o desenho urbano. São Paulo: 

ProEditores, 2000. 

Bibliografia complementar: 

ACSELRAD, H.; LYNCH, B. D. (Coord.). A duração das cidades: sustentabilidade e risco 

nas políticas urbanas. Rio de Janeiro, RJ: Lamparina, 2009. 

CORBELLA, O. Em busca de uma arquitetura sustentável para os trópicos: conforto 

ambiental. 2ª Ed. Rio de Janeiro, RJ: Revan, 2009. 

FRANCO, M. A. R. Desenho ambiental: uma introdução à arquitetura da paisagem com o 

paradigma ecológico. 2ª Ed. São Paulo: Annablume, 2008. 

GAUZIN-MÜLLER, D.; FAVET, N. Sustainable architecture and urbanism: concepts, 

technologies, examples. Basel; Birkhauser, 2002. 

MASCARÓ, L. R. Ambiência urbana. Empório do Livro, 1996. 

 

Disciplina: Optativa VII – Tecnologia – Obras e Orçamento  

CH Teórica:     80                       CH Prática:                            CH Total:       80 

Ementa 

Definição das atribuições e legislação profissional, considerando o Sistema CAU/BR, 

direitos autorais, ética e relações no trabalho. Administração empresarial aplicada à 

arquitetura e urbanismo. Análise e consideração da inserção do profissional arquiteto 

urbanista no mercado brasileiro. Estudo do gerenciamento e planejamento de 

empreendimentos e da organização econômica do empreendimento arquitetônico e 

urbanístico. 

 

Bibliografia Básica: 

CARVALHO, F. Gestão de Projetos. São Paulo. Pearson Education do Brasil, 2012. 

CIMINO, R. Planejar para construir. São Paulo: Ed. PINI Ltda. 

LIMMER, C. V. Planejamento, orçamentação e controle de projetos e obras. Rio de 

Janeiro: LTC Livros Técnicos e Científicos Editora S.A., 1997. 

  

Bibliografia Complementar: 

BORGES, A. Prática das Pequenas Construções vol. 1. Edgard Blucher. 2009. 

CARVALHO, M. JR. Gestão de Projetos: da Academia à sociedade. Paraná: IBPEX, 2011. 
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MASCARÓ, J. O Custo das Decisões Arquitetônicas. Porto Alegre: Ed. Sagra- Luzzato 

1998. 

NETTO, A. V. Construção civil e produtividade - ganhe pontos contra o desperdício. São 

Paulo: Ed. PINI Ltda. 1993. 

PRADO, D. Gerenciamento de projetos nas organizações. Belo Horizonte: EDG, 2000. 

205p. 
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1. INTRODUÇÃO 

Entende-se por Estágio Supervisionado o conjunto de atividades desenvolvidas pelos 

estudantes de Engenharia Civil através de um contato direto com o ambiente de trabalho 

profissional com atividades programadas, supervisionadas e avaliadas. 

O Estágio Supervisionado, obrigatório ou não obrigatório, será desenvolvido pelo aluno em 

conformidade com seu campo de formação profissional, de acordo com os objetivos 

curriculares do Curso, viabilizado em comum acordo com a instituição onde o mesmo 

deverá ser realizado. 

Considera-se como campo de formação profissional, para efeito de estágio, o conjunto de 

atividades relacionadas às principais áreas do curso. 

Os estágios devem ser realizados, de preferência fora do âmbito do Centro Universitário, 

para permitir ao aluno a vivência de experiência não acadêmica. 

O estágio, quando realizado nos laboratórios do Unileste, deverá estar vinculado a uma 

atividade de extensão ou pesquisa, com atuação comprovada em atividades profissionais 

da abrangência do Curso. 

As atividades de estágio são previstas legalmente em: 

Lei n.º 11.788 DE 26/09/2008: Dispõe sobre os Estágios de estudantes de 
estabelecimentos de ensino superior e de ensino profissionalizante do 2.º 
grau e supletivo e dá outras providências. 

Estágios obrigatórios são aqueles estabelecidos no Projeto Pedagógico de Curso e 

constantes na matriz curricular. 

Estágios não obrigatórios são aqueles realizados pelos estudantes com intuito de 

complementar a formação por meio de experiências próprias da situação profissional e 

poderá ser aproveitado como atividade complementar ou atividades práticas, conforme 

regulamento do curso. 

O Estágio Supervisionado Obrigatório do Curso Engenharia Mecânica se constitui de uma 

disciplina com carga horária de 320 horas de prática de estágio. 

2. OBJETIVOS 

• Permitir que os alunos desenvolvam atividades na área de Engenharia Civil 

através do contato direto com ambiente de trabalho profissional; 

• Promover o aprofundamento dos conhecimentos técnico - científicos; 

• Aprimorar o relacionamento interpessoal num ambiente profissional; 

• Manter contato com a documentação técnica, aprendendo a gerá-la e a utilizá-la 
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no desenvolvimento de trabalhos. 

3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

A Estrutura Organizacional do Estágio Curricular é constituída de: 

• Coordenadoria de Estagio Institucional 

• Um (01) professor orientador designado pelo coordenador do curso;  

• Orientadores técnicos, designados pela empresa; 

• Estagiários. 

 

4. ATRIBUIÇÕES  

 

4.1.  Ao Coordenador de Estágio Institucional, compete: 

• Sugerir e fazer cumprir normas gerais estabelecidas pela Reitoria; 

• Celebrar convênios entre o Unileste e as empresas; 

• Assinar contratos e termos de compromissos; 

Mais informações ver Manual de Estagio Institucional disponível no site do Unileste. 

4.2.  Ao Professor Orientador, compete: 

• Organizar, com o estagiário e com o Supervisor do estágio na empresa, um 

programa e cronograma de estágio. 

• Orientar o estagiário a desenvolver as atividades fixadas no programa e cronograma 

e auxiliá-lo quando às providências a serem tomadas com relação ao levantamento 

de dados, fontes de consulta e análises a serem efetuadas. 

• Acompanhar e manter sob sua guarda o processo de estágio, desde o seu 

recebimento formal até a sua conclusão, ocasião em que deverá devolvê-lo à 

Coordenação de Estágio. 

• Fixar prazos para a apresentação de relatórios parciais do estágio, estabelecer as 

normas de apresentação do relatório final, discuti-lo com o aluno e avaliá-lo. 
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• Avaliar os relatórios parciais e final. 

4.3.  Ao Orientador Técnico, compete:  

• Ser o agente formador do estágio na empresa, devendo ser um profissional 

graduado e com conhecimento técnico compatível com a área Engenharia Civil. 

• Colaborar na elaboração do plano de atividades do estagiário bem como na 

observação do seu cumprimento, tendo em conta permanentemente o binômio 

formação/avaliação. 

• Ser agente de ligação entre o estagiário e a empresa. 

• Avaliar o estagiário. 

4.4.  Ao Estagiário, compete:  

• Conseguir uma empresa para realizar o estágio. 

• Entrar com a documentação necessária no Setor de Estágio. 

• Integrar-se o melhor possível à empresa onde vai efetuar o estágio, tanto 

profissionalmente, quanto pessoalmente, familiarizando-se com colegas, grupos de 

trabalho e superiores hierárquicos. 

• Desenvolver as atividades fixadas no programa e cronograma de estágio, mediante 

instruções dos orientadores do estágio. 

• Respeitar a programação, os interesses e limitações do órgão promotor do estágio e 

as orientações indicadas pelo supervisor do estágio na empresa. 

• Entregar relatórios parciais e um relatório final. 

5. LOCAIS DE ESTÁGIO E AGENTES DE INTEGRAÇÃO 

O Estágio será realizado em empresas, mediante prévio convênio com o Unileste, através 

de contrato firmado entre a empresa e o estagiário, que, para todos os efeitos legais, não 

gerará vínculo empregatício de qualquer espécie, ou ainda com a participação de agentes 
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de integração.  

6. OPERACIONALIZAÇÃO 

• A disciplina Estágio Supervisionado é ofertada no nono período, mas poderá ser 

cursada a partir do sétimo período, mediante comprovação de vaga obtida pelo aluno. 

• Pré-requisito: Para requerer a prática do estágio o aluno deve estar matriculado na 

disciplina Estágio Supervisionado, no caso de Estágio Obrigatório. Para o Estágio Não 

Obrigatório o aluno deve estar matriculado no curso. 

• No Estágio Obrigatório a disciplina Estágio Supervisionado será avaliada no máximo em 

10 (dez) pontos. 

• A duração mínima do estágio é de 320 horas, podendo ser prorrogado a seis meses, 

num total máximo de 600 horas. 

• O estágio será realizado através de programação detalhada (programa de estágio), 

previamente elaborado pelo estagiário com o orientador técnico e aprovado pelo 

professor orientador. 

• Cada estudante terá um professor orientador na Instituição e também um orientador 

técnico da empresa. 

• Para o estágio não obrigatório o aluno tem que ter frequência nas disciplinas 

matriculadas. 

7. PASSO A PASSO 

Providencias que o aluno deve tomar para realizar a pratica do Estágio Obrigatório:  

• Matricular-se na disciplina Estágio Supervisionado; 

• Solicitar no Setor de Estágio, carta de apresentação e após sua liberação levá-la à 

empresa onde se realizará o estágio. Esta carta só será liberada se o aluno estiver apto 

para realização do Estagio Obrigatório. A carta de apresentação estará à disposição do 

aluno no Setor de Estágio do Unileste; 

http://e.s.o/
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• Elaborar, junto à empresa o programa e o cronograma de Estagio Obrigatório, a serem 

entregues à escola para aprovação; 

• Aprovados os programa e cronograma, solicitar junto à empresa a assinatura do Termo 

de Compromisso do Estagio (TCE), encaminhando cópia devidamente assinada pelas 

partes, à escola. Os alunos que já trabalham na área, o contrato será substituído por 

uma declaração da empresa devidamente carimbada e assinada contendo: data de 

admissão; setor onde trabalha e função e atividades técnicas que executa. (Prazo para 

assinatura de contratos ou convênios: 5 a 7 dias úteis).  

• Após assinatura do Termo de Compromisso de Estagio (TCE) e aprovados o programa 

e o cronograma, o aluno estará apto a iniciar o Estágio Obrigatório; 

• Ao estagiário obriga-se a apresentar ao professor orientador e ao orientador técnico, 

relatório parciais das suas atividades, e um relatório final 15 dias após o término do 

estágio. Nos relatórios não se divulgará o que for considerado "sigilo profissional" pela 

empresa; 

• A cada relatório entregue o aluno deverá procurar o professor para realizar entrevista; 

• Após o término do estágio o aluno deve solicitar ao seu orientador técnico que envie à 

escola a Ficha de Avaliação de Estágio. 

 

TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A ESTÁGIO, DEVERÁ SER ENTREGUE   

NO SETOR DE ESTÁGIO 

8. AVALIAÇÃO  

Para avaliação da disciplina Estágio Supervisionado será atribuído um total de 10 (dez) 

pontos distribuídos entre: avaliação da Empresa e avaliação do Professor Orientador. Para 

aprovação o aluno deverá obter nota de no mínimo 60 pontos. 

O critério de avaliação para o estágio desenvolvido na empresa será efetuado com base na 

nos critérios da empresa, e outros critérios determinados pelo professor orientador. 
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9.  ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO  

O aluno do Curso pode participar de Estágio Curricular Não Obrigatório em qualquer 

período, desde que esteja matriculado no curso regularmente. 

Providências que o aluno deve tomar para realizar o Estágio Curricular Não Obrigatório:  

• O aluno providencia o Termo de Compromisso de Estagio (TCE), que deverá ser 

encaminhado para o Setor de Estágio. Após assinado o aluno o encaminha para a 

empresa. No termo de Compromisso deverá constar as atividades a serem 

desenvolvidas pelo estagiário. 

• Ao término do estágio entregar o Relatório Final que será avaliado pelo professor 

orientador. 

Observações: Conforme Regulamento do Curso, o estágio não obrigatório poderá validar 

Atividades Complementares. 

O aluno COM PENDÊNCIA NO SETOR DE estágio não conseguirá celebrar novos 

contratos de estÁgio. 

10. VALIDAÇÃO DE ESTÁGIO 

O aproveitamento de função, para validação do estágio, pode ocorrer segundo dois casos: 

Caso 1: O aluno trabalha nas áreas de atuação do Curso de Engenharia Civil a mais de 

um ano como funcionário. 

Caso 2: O aluno é proprietário ou sócio de empresa que possui atuação comprovada na 

área de Curso de Engenharia Civil. 

Para obter a dispensa da prática do estágio o aluno deve seguir os seguintes 

procedimentos: 

I. Matricular-se na disciplina Estágio Supervisionado. 

II. Entrar com a solicitação da validação no Setor de Estagio Institucional anexando os 

seguintes documentos: 
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• Cópia da Carteira Profissional (páginas da qualificação civil, da fotografia, da 

contratação e da posição atual da empresa) ou documentação equivalente, ou cópia 

do ato oficial de nomeação (em caso de aluno que exerce cargo em órgão público);  

• Cópia autenticada do contrato social e dos registros dos empregados (em caso de 

aluno sócio ou proprietário da empresa); 

• Declaração expedida pela empresa em papel timbrado, na qual devem constar o 

CNPJ da empresa, o nome, o cargo e a assinatura da chefia imediata; 

• Relatório detalhado das atividades profissionais desenvolvidas, no qual deve constar 

o nome, cargo e assinatura da chefia imediata (com firma reconhecida). Todas as 

páginas do relatório devem estar rubricadas pela chefia imediata; 

Além da apresentação de toda a documentação exigida, o aluno deverá demonstrar, em 

entrevista com o Coordenador de Estágio, domínio de conhecimentos na sua área de 

atuação; 

Cabe ao Coordenador de Estágio ou professor orientador avaliar e atribuir nota; 

Cabe ao Conselho de Curso julgar os casos de divergência entre as partes. 

 

 

 

11. Modelo de ficha do Programa de Estágio 

 

Programa de Estágio 

 

Nome do Estagiário:  

Escola: Politécnica 

Curso: Engenharia Civil 

Período:                                                           Habilitação: ( x ) Bacharelado  (    ) Licenciatura                                

Início do Estágio:                                           Término:                            
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Horário do Estágio:                                        Carga Horária Total: 140h (se for somente estágio I ou II) e 280h (se 

estiver cursando os estágios I e II) 

Razão Social:  

Endereço: 

Departamento: Se houver um departamento na empresa (ex: obras, projetos)                                   Contato:  

Setor: Se houver um setor na empresa (ex: fiscalização, obras, projetos)                                                         

Área (Sigla e por extenso): Se houver uma área específica na empresa  

Nome do Supervisor na Empresa: É obrigatório que seja Engenheiro (qualquer engenharia) ou Arquiteto 

Cargo: 

1. Tema do Programa de Estágio (tema: essência das atividades que têm relação entre si, ex: Acompanhamento 

de Obras, Elaboração de Projetos Estruturais etc). 

 

2. Objetivos gerais do programa: (Objetivo comum a todos estagiários) 

Possibilitar a aplicação prática da teoria aprendida nas disciplinas, permitindo assim maior assimilação dos 

conteúdos; atenuar o impacto da passagem da vida estudantil para a vida profissional; antecipar o 

desenvolvimento de habilidades, atitudes e posturas profissionais. 

 

3. Objetivos específicos (ex: acompanhar e/ou executar atividades específicas e mensuráveis ligadas às 

tecnologias de produto e/ou processo e/ou operação e/ou equipamento e/ou administração). 

 

4. Discriminação das atividades a serem desenvolvidas (o que efetivamente se fará ou se acompanhará). 

 

5. Local e data. 

 

6. Assinatura do supervisor, com carimbo da Empresa e assinatura do Estagiário. 

 

 

                    

                            ________________                                    _________________ 

                                Estagiário (a)                                                    Empresa 
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12. MODELO DE CRONOGRAMA DE ESTÁGIO 

CRONOGRAMA DE ESTÁGIO CURRICULAR 

 
NOME: ______________________________________________________ 
CURSO: _____________________________________________________ 
 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

PERÍODO: ____________ a ___________ 

MESES 

Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

1 

Insira em cada linha uma atividade informada no item 4 da  
página anterior e marque o período que você desenvolverá 
essa atividade no estágio marcando com um “X” nas colunas  

correspondentes. 

            

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

 
 

_______________________________________________  
ASSINTURA DO ORIENTADOR TÉCNICO   

 
 

________________________________________________  
ASSINTURA DO ORIENTADOR PEDAGÓGICO 
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13. TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO 

 

No site do Unileste existem os diferentes modelos de Termos de Compromisso para os 

vários tipos de Estágio que se podem apresentar. 

 

Acesse: http://www.Unileste.edu.br/portal/estagio/servicos_alunos.php?p1=2   

http://www.unileste.edu.br/portal/estagio/servicos_alunos.php?p1=2
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14. MODELO DE RELATORIO FINAL DE ESTÁGIO 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

CURSO DE ENGENHARIA CIVIL 

IDENTIFICAÇÃO 

Estagiário: 

 

Período: 

 

Professor Orientador do Estágio: 

 

Empresa:   

 

Local do estágio / Setor da empresa: 

 

Nome do Profissional Supervisor do Estágio: 

 

Formação Profissional do Supervisor do Estágio / Registro Profissional: 

Ex: Engenheiro Civil / CREA MG XXXXXX/D 

Observação: O orientador deve ser engenheiro (qualquer modalidade de engenharia) ou arquiteto 

com registro no CREA ou CAU, respectivamente. 

Início do estágio: 

 

Término do estágio:  

Carga horária realizada: 

 

Estágio Supervisionado:          I                    II    

Identificação da principal área do estágio: 

Ex: Obras, Projetos, Saneamento, Orçamento, Planejamento etc. 

 

CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA  

1. EMPRESA 

Apresentar informações sobre a empresa, o ramo de atuação e as principais atividades desenvolvidas 

(obras, serviços etc). 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
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Descrever de forma resumida sobre as atividades desenvolvidas no estágio; os procedimentos desenvolvidos 

como prática de estágio; os instrumentos utilizados; o tipo e a forma de orientação dada ao estagiário pelo 

profissional orientador da empresa. 

Essas atividades podem ser descritas na forma de tópicos, com breve explicação de cada tópico. 

Neste item poderão ser inseridas imagens ou fotografias que ilustrem a execução do estágio ou esclareçam 

alguma atividade realizada.  

No caso de inserção de figuras, fotos, tabelas e gráficos, deverão ser identificadas com título e sua fonte, 

conforme exemplo a seguir. 

Figura 1: Sondagem a percussão 

 

Fonte: Solocap, 2015. 

 

Caso a foto seja do arquivo pessoal do estagiário, ou a imagem, gráfico ou tabela tenham sido produzidas pelo 

autor, deve-se utilizar como fonte as expressões: Arquivo Pessoal, 2015 ou Fotos do Autor, 2015 ou Autor, 2015. 

 

3 - CONCLUSÃO 

 

Comentar se o estágio realizado foi satisfatório, como sentiu o contato com os futuros colegas de 

profissão. Fazer uma correlação entre o estágio prático e os conhecimentos teóricos adquiridos 

nas disciplinas relacionadas e no material de referência bibliográfica. 

 

 

ASSINATURAS  

 

Local, ______ de _____________________ de 2017. 

 

__________________________________________ 

Assinatura do Estagiário 
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__________________________________________ 

Assinatura do Supervisor de Estágio da Empresa – COLOCAR NOME E NÚMERO DO REGISTRO 

PROFISSIONAL (CREA OU CAU) 

Anexar ao relatório a Ficha de Avaliação de Estágio preenchida, datada e assinada pelo 

Supervisor de Estágio da empresa concedente. 
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15. Modelo de Ficha de Avaliação do Estagiário 

FICHA DE AVALIAÇÃO DO ESTAGIÁRIO PELA EMPRESA (CONFIDENCIAL) 

 

Estagiário. ___________________________________________________ Curso: ______________________ 

Área: ____________________________________________________________________________________ 

Duração de ........../......./......   à ........./........./........            Horas Trabalhadas..................................................... 

 

Empresa: __________________________________________________________________________________ 

Endereço: 

ASPECTOS NÍVEIS Nº DE 
PONTOS 

 

1- CONHECIMENTO TEÓRICO 
DEMONSTRADO: 

Refere-se aos conhecimentos teóricos 

necessários a execução das tarefas sob a 

responsabilidade do Estagiário. 

1 2 Muito Fraco (irrecuperável)  

3 4 Fraco (quase irrecuperável) 

5 6 Regular 

7 8 Bom 

9 10 Ótimo 

 

 

2- APROVEITAMENTO PRÁTICO: 

Capacidade de desenvolver as tarefas. 

1 2 Muito Fraco  

3 4 Fraco 

5 6 Regular 

7 8 Bom 

9 10 Ótimo 

 

 

3- CAPACIDADE DE APRENDIZAGEM: 

Facilidade de aprendizagem de novas tarefas. 

1 2 Pouco capaz  

 

 

3 4 Lento 

5 6 Facilidade regular 

7 8 Com rapidez 

9 10 Com muita rapidez 

 

 

4- INICIATIVA: 

Resolução de problemas, colaboração na área, 

apresentação de ideias. 

1 2 Pouca iniciativa  

3 4 Alguma iniciativa 

5 6 Resolve dificuldade normais 

7 8 Muita iniciativa 

9 10 Prevê, resolve problemas e promove 
melhorias 

 



 

Projeto Pedagógico de Curso: 
Curso de Engenharia Civil 

Escola Politécnica  

 

230 
 

 

5- RESPONSABILIDADE: 

Assiduidade, pontualidade, disciplina e 

capacidade para responder pelos encargos que 

lhe são confiados. 

1 2 Pouco responsável  

3 4 Alguma responsabilidade 

5 6 Responsabilidade regular 

7 8 Responsável 

9 10 Muito responsável 

 

6- ORGANIZAÇÃO: 

Rigor, cuidado, ordem na execução de tarefas 
ou trabalhos com máquinas e equipamentos. 

1 2 Muito desorganizado  

3 4 desorganizado 

5 6 Organização regular 

7 8 Organizado e cuidadoso  

9 10 Muito organizado e cuidadoso 

 

 

7- CAPACIDADE DE CONCENTRAÇÃO: 

Aplicação do pensamento, atenção nas 

atividades ou tarefas para delas tirar proveitos. 

1 2 Muito dispersivo  

3 4 Dispersivo 

5 6 Regulamente atento 

7 8 Atento 

9 10 Muito atento 

 

 

8- INTERESSE E DEDICAÇAO: 

Contribuição positiva e permanente para com 

os objetivos do trabalho e da empresa. 

1 2 Muito desinteressado  

3 4 Desinteressado 

5 6 Interesse regular 

7 8 Interessado e dedicado 

9 10 Muito interessado e dedicado 

 

 

9- RELACIONAMENTO E SOCIABILIDADE: 

Hábitos e atitudes condizentes com a harmonia 

e bom rendimento da equipe. 

1 2 Muito difícil de lidar  

3 4 Difícil de Lidar 

5 6 Relacionamento e sociedade regular 

7 8 Conciliador 

9 10 Muito hábil e conciliador 

 

 

10- SEGURANÇA: 

Preocupação com as normas de segurança e 

no trabalho. 

1 2 Muito relaxado  

3 4 Descuidado 

5 6 Cuidado regular 

7 8 Cauteloso e precavido 

9 10 Muito cauteloso e precavido 

 

TOTAL DE PONTOS: 
 

AVALIADOR:  ___________________________________________________                                                                                                                  

   

CARIMBO E ASSINATURA DA EMPRESA                        DATA: ______/______/_______ 



 

Projeto Pedagógico de Curso: 
Curso de Engenharia Civil 

Escola Politécnica  

 

231 
 

                                                  OBSERVAÇÕES E ASSINATURA DA COORDENADORIA DE ESTÁGIOS 
SUPERVISIONADOS - UnilesteMG 

 

 

 

 

APÊNDICE IV – REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

REGULAMENTAÇÃO DE ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 

 Curso de Engenharia Civil 

 

Estabelece normas e critérios de horas para a realização 

das atividades complementares obrigatórias no Curso de 

Engenharia Civil do Centro Universitário do Leste de Minas 

Gerais 

 

O Conselho do Curso Superior de Engenharia Civil do Centro Universitário do Leste de 

Minas Gerais, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto na Resolução do 

CONSEPE, no. 105 DE 31/01/2008,  

RESOLVE: 

Da Caracterização das Atividades Complementares 

 

Art.1º As Atividades Complementares são componentes curriculares enriquecedoras do 

perfil do formando, que possibilitam o reconhecimento por avaliação, de habilidades, 

conhecimentos e competências do aluno. 

Parágrafo único - As diretrizes curriculares para os cursos Superiores de Tecnologia 

sugerem que as Atividades Complementares constem de forma clara no projeto 

Pedagógico, garantindo o perfil desejado para o egresso. 

 

Art. 2º A carga horária por período atribuída para Atividades Complementares no curso é 

definida no seu Projeto Pedagógico. 
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Art. 3º As Atividades Complementares são de caráter obrigatório e a carga horária para os 

cursos de Engenharias é de 400 horas e para o curso de Sistemas de Informação é de 320 

horas. 

Art. 4º As Atividades Complementares deverão ser desenvolvidas em habilidades e 

competências no ensino, pesquisa e extensão. 

 

Art. 5º São Atividades Complementares de Ensino e sua respectiva carga horária a ser 

validada:  

I. Monitoria, 80 horas por semestre; 
II. Nivelamentos, 20 horas por disciplina; 
III. Disciplinas isoladas (graduação e pós-graduação), a carga horária da disciplina; 
IV. Estágio não obrigatório até 120 horas por estágio finalizado; 
V. Curso a distância, a carga horária prevista no certificado;  
VI. Curso de língua estrangeira, até 60 horas, por língua;  
VII. Outras atividades aprovadas pelo conselho de curso. 
 

Art. 6º São Atividades Complementares de Pesquisa e sua respectiva carga horária a 

ser validada:  

I. Projeto Interdisciplinar, 40 horas por semestre; 
II. Iniciação científica com relatório final aprovado até 60 horas por projeto; 
III. Apresentação em congresso, seminários, conferências e palestras, 5 horas por 

atividades; 
IV. Publicação em revista indexada, 80 horas; 
V. Publicação em revista não indexada, 40 horas; 
VI. Prêmio de acordo com as competências e habilidades do curso, 40 horas; 
VII. Patentes, 160 horas por patente; 
VIII. Outras atividades aprovadas pelo conselho de curso. 
 

Parágrafo Único – a carga horária a ser validada pelo Projeto Interdisciplinar poderá estar 

sujeita a regulamentação específica do curso. 

 

Art. 7º São Atividades Complementares de Extensão e sua respectiva carga horária a 

ser validada:  

 

I. Ouvintes em congresso, seminários, conferências, palestras, participação em 
exposições e mostras, 5 horas por semestre; 

II. Empresa Junior (com apresentação de relatório), 40 horas por semestre; 
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III.  Participação em projetos de incubadora de empresas (com apresentação de relatório) 
corresponde a 40 horas por semestre; 

IV. Projetos de extensão (com apresentação de relatório), até 120 horas por projeto;  
V. Cursos em programas de extensão, a carga horária da disciplina; 
VI. Participação como expositor em evento técnico, artístico ou cultural, 5 horas; 
VII. Outras atividades aprovadas pelo conselho de curso. 
 

Da operacionalidade das Atividades Complementares 

 

Art. 8º O aluno deverá completar todas as Atividades Complementares, durante o período 

de integralização do curso. 

 

Art. 9º Os alunos matriculados a partir do primeiro semestre de 2007 são obrigados a fazer 

30% (trinta por cento) da carga horária total de atividades complementares, constante na 

matriz curricular do curso, em Estudo Dirigido, conforme estabelece a resolução nº 

105/31/01/2008 – CONSEPE. 

 

Parágrafo primeiro – Para os cursos de engenharias as horas validadas serão de 120 

horas e para o curso de Sistemas de Informação 96 horas. 

 

Parágrafo segundo – O Centro de Estudos Dirigidos – CED oferecerá e validará as ofertas 

de estudos dirigidos.  

 

Art. 10º A validação de uma Atividade Complementar será num único item e uma única vez. 

 

Art. 11º Os alunos deverão elaborar um portfólio para arquivamento e organização dos 

documentos comprobatórios das Atividades Complementares realizadas.  

 

Art. 12º O aluno deve protocolar a entrega do portfólio com cópias e originais na Central de 

Atendimento, sendo que os originais serão devolvidos depois da validação. 

Parágrafo Único – O prazo limite para protocolar o portfólio na Central de Atendimento é 

o último período de oferta das atividades complementares, constante na matriz curricular. 
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Art. 13º O Conselho de Curso se reserva no direito de indeferir a solicitação de validação 

de carga horária. 

 

Art. 14º Os comprovantes originais de Atividades Complementares serão devolvidos ao 

aluno, na central de atendimento, após a conferência e registro das horas. 

 

Art. 15º Não serão consideradas Atividades Complementares aquelas desenvolvidas fora 

do período de integralização do curso, salvo nos casos de equivalência. 

 

Art. 16º Os casos omissos serão deliberados pelo Conselho de Curso.  

Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Atualizada em 12/03/2019 pelo Conselho do Curso de Engenharia Civil 
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ATIVIDADES COMPLEMENTARES DOS CURSOS DA ESCOLA POLITÉCNICA 
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Tipos de Atividades Carga horária válida 

Monitoria 80 horas por semestre 

Nivelamento de Conhecimentos Básicos Carga horaria do nivelamento 

Disciplinas Isoladas 
Carga horária limitada a 80 horas por 
semestre 

Estágio não Obrigatório Até 120 horas por estágio finalizado 

Cursos a Distância Carga horária prevista no certificado 

Cursos Realizados no Unileste Carga horária prevista no certificado 

Língua Estrangeira 
 

Até 120 horas por língua 

Ouvintes em  Congressos, Seminários e Palestras 2 horas por atividade 

Iniciação Científica com relatório final aprovado 160 horas por projeto 

Apresentação de Trabalhos em Congressos, Seminários e 
Palestras 

20 horas por atividade 

Publicação em Revista Indexada 80 horas 

Publicação em Revista não Indexada 40 horas 

Prêmio de Reconhecimento Publico na Área Afim de Acordo 
Com as Competências  e Habilidades do Curso 

80 horas 

Registro de Patentes 160 horas por patente 

Empresa Júnior (Com Apresentação de Relatório) 80 horas por semestre 

Participação em incubadora de Empresas 80 horas por semestre 

Projetos de Extensão Até 120 horas por semestre 

Cursos em programas de extensão Carga horaria  

Expositor em Evento Técnico, Artístico ou Cultural   5 horas 
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APÊNDICE V – REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 

 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

 

Engenharia Civil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisão: 12 de março de 2019  
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TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – TCC 

ENGENHARIA CIVIL - Unileste 

 

1. INTRODUÇÃO 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é uma atividade de natureza integradora de conhecimentos e 

habilidades adquiridos ao longo do curso. É também um requisito curricular obrigatório para a obtenção da 

graduação em Engenharia Civil, tendo como objetivos contribuir para a formação dos futuros engenheiros no 

que diz respeito a: 

 

• Capacidade de comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica; 

• Capacidade de assumir a postura de permanente busca de atualização profissional; 

• Capacidade no desenvolvimento de produção científica; 

• Preparação para cursos de pós-graduação. 

 

2. PROCEDIMENTOS E NORMAS 

No curso de Engenharia Civil, o TCC é uma atividade curricular desenvolvida por grupos 

de até 2 componentes, com carga horária de 80 horas. Excepcionalmente poderá ser um 

trabalho individual com autorização prévia do conselho de curso. 

 

3. O QUE É O TCC 

A disciplina de TCC é obrigatória e sem ela o discente não poderá graduar-se. 

No TCC, os alunos desenvolvem seu projeto com orientação técnica e metodológica. Ao 

final desta disciplina, o grupo submete o projeto a uma defesa pública diante de uma banca 

examinadora.  

Baseado no trabalho iniciado na AI (Atividade Integradora) do primeiro período e continuado 

até o décimo período, no último semestre do curso, o discente ou grupo criará uma 

monografia com o referencial teórico, metodologia e revisão de literatura, práticas, ensaios, 

conclusões. Este trabalho terá orientação técnica e metodológica através de um/a 

professor/a escolhido/a pelo grupo com afinidade ao tema selecionado e pelo/a professor/a 

orientador/a pedagógico da disciplina TCC. 

 

3.1 Grupos e Orientação 

Todos os alunos deverão estar matriculados na disciplina de TCC no semestre corrente. 
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Um dos discentes deverá registrar o grupo no sistema acadêmico no site do Unileste e 

convidar os outros participantes a fazer parte do grupo, e deverão seguir as diretrizes: 

• Cada grupo deverá ter dois participantes; 

• Iniciado o projeto de TC III, em grupo, não poderá ser modificado o agrupamento num mesmo 

semestre; 

• Um discente de cada grupo deverá registrar o grupo e convidar os demais alunos; 

• O prof. orientador deverá ser convidado pelo grupo registrado. É aconselhável conversar com o 

professor anteriormente ao convite para saber de sua disponibilidade; 

• Os encontros com os professores orientadores de conteúdo de TCC deverão ocorrer com o grupo 

total de alunos e registrados na documentação;  

• Caso tenha desistência de um ou mais alunos do grupo, com o projeto de TCC em andamento, o 

mesmo deverá ser finalizado pelo restante do grupo;   

• A relação das linhas de pesquisa e professores orientadores estão dispostas no capítulo 7 deste 

documento. 

Link para baixar o passo a passo para cadastrar um TCC no sistema. O link funciona para 

pessoas ativadas no domínio UBEC: 

https://drive.google.com/open?id=1_Mr_BitKttHWaC3kkiafg2oCL4_tlfMS  

O TCC do curso de Engenharia Civil do Unileste fundamenta-se no artigo 5º, inciso 1º e no 

artigo 7º da Resolução CNE/CES 11/02 que estabelecem como obrigatório o trabalho final 

de curso como atividade de síntese e integração do conhecimento. 

 

3.2 Conclusão da monografia 

A monografia é finalizada com a ajuda do professor orientador e do professor orientador 

pedagógico. 

• Com a ajuda do professor orientador, o trabalho deverá ser desenvolvido e finalizado durante o 

semestre, seguindo as diretrizes do docente; 

• Deverão haver no mínimo três encontros documentados no sistema acadêmico no site do Unileste 

para a conclusão da disciplina; 

• As notas serão dadas pelo professor orientador pedagógico da disciplina de TCC de acordo com seu 

plano de aulas; 

• Cabe ao orientador pedagógico estabelecer critérios avaliativos e datas para entrega de trabalhos 

e/ou apresentações; 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1_Mr_BitKttHWaC3kkiafg2oCL4_tlfMS
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4. DIRETRIZES 

A seguir são apresentadas as diretrizes para a realização do TCC do curso de Engenharia 

Civil: 

a) Caberá ao coordenador do curso designar um professor que se responsabilizará pelo TCC do curso 

de Engenharia Civil. 

b) O TCC é uma disciplina ministrada através de orientações por 1 (um) professor designado pelo 

coordenador de curso. Este professor é denominado Orientador Pedagógico: 

São atribuições do Orientador Pedagógico: 

• Orientar os discentes, instruindo os alunos sobre como elaborar e finalizar o Projeto de 

Monografia;  

• Reunir-se periodicamente com alunos e professores orientadores técnico do TCC para avaliar as 

atividades desenvolvidas, devendo as reuniões ser registradas; 

• Avaliar os aspectos metodológicos dos trabalhos de TCC;  

• Divulgar data, hora e local das apresentações dos Projetos de Monografia, da disciplina TCC; 

• Disponibilizar, após as apresentações dos projetos de TCC, as notas dentro dos prazos previstos 

no calendário da instituição. 

• Em casos de desistência da orientação, tanto por parte do orientador técnico como por parte do 

orientando, informar por escrito a data e o motivo de tal ocorrência ao coordenador do curso.  

• Participar como membro da banca examinadora de monografia do aluno orientado. 

• Divulgar data, hora e local das apresentações da defesa da Monografia;  

• Receber as versões finais das Monografias aprovadas e encaminhá-las ao conselho de curso; 

• Participar da reunião do Conselho de Curso que define as bancas examinadoras das 

Monografias; 

• Providenciar o encaminhamento das cópias de monografias defendidas e aprovadas à Biblioteca 

da instituição. 

• Disponibilizar, após as apresentações dos trabalhos de TCC, as notas e faltas dentro dos prazos 

previstos no calendário da instituição; 

• Apresentar, semestralmente, à coordenação do curso, o relatório do trabalho desenvolvido no 

exercício do TCC. 

Serão atribuições do orientador técnico:  

• Reunir-se periodicamente com o(s) aluno(s) para a elaboração e finalização do Projeto de 

Monografia; 

• Reunir-se periodicamente com o(s) aluno(s) e o orientador pedagógico do TCC para avaliar as 

atividades desenvolvidas, devendo as reuniões serem registradas;  
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• Publicar a cada semestre o calendário das atividades referentes ao TCC. Este calendário estará 

vinculado às datas limites do calendário acadêmico da instituição; 

• Encaminhar ao professor responsável pelo TCC os registros dos encontros contendo a frequência 

do aluno, juntamente com o parecer sobre o encaminhamento à banca. 

• Participar como membro da banca examinadora de monografia do aluno orientado. 

c) Considera-se aluno em fase de realização do TCC aquele que estiver devidamente matriculado na 

disciplina de TCC. A responsabilidade de elaborar, desenvolver e finalizar o projeto de pesquisa é 

integralmente do acadêmico, que possui os seguintes deveres: 

• Frequentar as aulas e/ou orientações da disciplina TCC, obtendo frequência mínima de 75% (setenta 

e cinco por cento), bem como obter média igual ou superior a 70 (setenta) pontos, para ser 

considerado aprovado nestas disciplinas; 

• Tomar a iniciativa de procurar o orientador tanto para as reuniões periódicas, como para esclarecer 

quaisquer dúvidas e/ou problemas;  

• O aluno (grupo) deverá ter, no mínimo, 3 reuniões com o seu orientador de TCC, sendo todas 

registradas, podendo estar sujeito ao não encaminhamento da Monografia à Banca Examinadora.  

• Cumprir as orientações do professor responsável pelo TCC, assim como as do orientador, 

respeitando inclusive os prazos estipulados pelos mesmos.  

d) A avaliação final da disciplina TCC deve consistir da redação de uma Monografia e de uma 

apresentação oral pública para uma banca examinadora definida pelo Conselho de Curso. A parte 

metodológica e a parte de desenvolvimento do TCC serão avaliadas em 20 pontos, pelo professor 

orientador pedagógico da disciplina de TCC. A apresentação será avaliada em 20 pontos pelos 

membros da banca avaliadora no ato da apresentação do TCC. Os 60 pontos restantes serão 

distribuídos no ato da defesa do TCC, e avaliados pelos professores orientadores e pelo membro 

convidado da banca. 

5. ESPECIFICAÇÕES DO TCC 

O texto escrito do TCC (formatação) que atende às normas da ABNT deverá estar de 

acordo com o Manual do Unileste, disponível em:  

https://www.unileste.edu.br/arq/doc/biblioteca/manual-de-normalizacao-para-trabalhos-academicos-2016.pdf 

O TCC deverá conter os elementos definidos no Quadro seguinte:  

 

 

 

 

https://www.unileste.edu.br/arq/doc/biblioteca/manual-de-normalizacao-para-trabalhos-academicos-2016.pdf
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Pré-Textos 

Capa 

Folha de Rosto 

Folha de Aprovação  

Dedicatória (opcional) 

Agradecimentos (opcional) 

Resumo, de aproximadamente 300 palavras, que 

descreva de forma clara, sucinta e breve os principais 

resultados e metodologia seguida para obtê-los. 

Abstract 

Listas de símbolos, figuras, tabelas e gráficos 

Sumário 

Texto 

1. Introdução 

1.1 Tema 

1.2 Problema 

1.3 Objetivos 

1.4 Justificativa 

2. Revisão de Literatura 

3. Metodologia 

4. Resultados  

5. Conclusões 

Pós-Textos 

Referências Bibliográficas 

Anexos 

Apêndices 

 

6. DOS COMPONENTES DA MONOGRAFIA 

Fica estabelecido que os alunos desenvolverão os projetos em grupo de até 2 

componentes. 

Observações: 

• Iniciado o projeto de TCC, em grupo, não poderá ser modificado o agrupamento num mesmo 

semestre. 

• Caso tenha desistência de um aluno do grupo, com o projeto de TCC em andamento, o mesmo deverá 

ser finalizado pelo outro membro grupo. 
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7. QUADRO COM PROFESSORES E TEMAS DE ORIENTAÇÃO 

É aconselhável conversar com o/a professor/a e ver sua disponibilidade em orientar o 

grupo. Alguns professores podem negar a orientação por motivos pessoais, ou achar que 

o tema não é de seu domínio ou já estarem comprometidos com outros grupos. Neste caso, 

deverão convidar outro/a professor/a.  

Quadro com os temas e nomes dos professores disponíveis para orientação.  

 

PROFESSOR ORIENTADOR LINHAPESQUISA 

CLEBER ROCHA NAZARENO 
RODRIGUES 

Engenharia das Estruturas 

Pontes 

Sistemas Construtivos 

EDSON CARLOS DE ARAUJO Concreto: tipos, propriedades e Aplicações 

Gestão de Obras 

Materiais de Construção Civil 

Resíduos da Construção Civil 

FABRICIO MOURA DIAS Materiais de Construção Civil 

Resíduos da Construção Civil 

Sistemas Construtivos 

FELIPE GUSTAVO FERREIRA 
FERNANDES 

Concreto: tipos, propriedades e Aplicações 

Materiais de Construção Civil 

Resíduos da Construção Civil 

FLAVIO SOUZA SILVA Engenharia das Estruturas 

MARCELO LOPES MARTINS BORGES Engenharia das Estruturas 

MARCILIO DOS REIS CARDOSO Gestão de Resíduos Sólidos Especiais na Indústria 

Hidrologia 

Instalações Hidráulicas  

MARCOS RIBEIRO MACEDO Projetos Arquitetônicos 

Sistemas Construtivos 

NAYARA FERNANDA DA SILVEIRA Gestão de Obras 

VERA CHRISTINA VAZ LANZA Resíduos da Construção Civil 

Resíduos Sólidos Urbanos e Industriais 

Saneamento Ambiental 

VLAMIR SOARES FONSECA Engenharia de Transporte e Estradas 

Levantamento Topográficos 

 

8. SOBRE A APRESENTAÇÃO ORAL DA MONOGRAFIA 

O texto do TCC deverá ser entregue aos membros da Banca Examinadora com uma 

antecedência mínima de 7 (sete) dias úteis. 

A apresentação oral deverá ser pública, na data prevista. O aluno deverá fazer a solicitação 
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da apresentação oral, mediante a entrega da ficha de acompanhamento (em anexo), 

devidamente preenchida e assinada por seu professor orientador. 

A Banca Examinadora deverá ser constituída por 3 (três) membros, com formação 

universitária, sendo 2 (dois) membros professores do curso de Engenharia Civil e o 1 (um) 

convidado. A Banca Examinadora poderá conter membro (s) externo (s) ao quadro do 

Unileste. 

Cada aluno (Grupo) terá entre 15 e 20 minutos para apresentação oral de seu trabalho. No 

caso de trabalhos práticos (execução de códigos ou protótipos), o aluno terá 10 minutos 

adicionais para demonstrar o seu funcionamento. Após a apresentação, o presidente da 

Banca Examinadora dará a palavra a cada um dos membros, que poderá então arguir o 

aluno durante 10 minutos. Após esta arguição, o presidente dará a palavra aos demais 

presentes. Então, a banca reunir-se-á em particular para decidir a aprovação ou não do 

projeto, e a nota a ser atribuída ao aluno. Imediatamente após a defesa, a Banca deverá 

reunir-se para decidir sobre a nota a ser atribuída a cada estudante, nota esta que poderá 

ser diferente para cada integrante do grupo. 

O orientador responsável deverá preencher a Ata de Defesa de Trabalho de Conclusão de 

Curso, segundo modelo próprio, e colher a assinatura dos membros da Banca, 

encaminhando-a, posteriormente, à Coordenação do Curso. 

 

9. SOBRE A DIVULGAÇÃO DA MONOGRAFIA 

Quanto ao projeto, não podem existir restrições de propriedades, segredos ou quaisquer 

impedimentos ao seu amplo uso e divulgação. Todas as divulgações (publicações) devem 

explicitar o nome do Unileste, do Curso e do(s) Orientador(es) do Projeto. Por ser o TCC 

uma realização acadêmica no Unileste, não poderá o autor omitir na documentação final 

qualquer conteúdo exigido pelo curso. Pode haver, no entanto, uma restrição temporária de 

divulgação para o caso de haver um pedido de patente em andamento. Nestes casos, deve 

se aplicada a legislação pertinente.  

Ao entregar sua monografia na versão final, o aluno deverá entregar também o termo de 

autorização para divulgação (anexo), assinado por ele. 
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10. SOBRE A AVALIAÇÃO DA MONOGRAFIA 

O professor orientador pedagógico fará duas correções metodológicas durante o semestre 

em datas estipuladas segundo o calendário acadêmico do Unileste. Para cada avaliação 

será atribuída uma nota de 10 pontos, totalizando 20 pontos. Durante a apresentação para 

a banca examinadora, esta designada pelo conselho de curso e tendo como presidente o 

professor orientador, deverá avaliar o projeto (através da monografia e da apresentação 

pública) atribuindo-lhe uma nota entre 0 (zero) e 20 (vinte) pela apresentação e 0 (zero) e 

60 (sessenta) pelo conteúdo e conhecimento a respeito do trabalho. O aluno e o respectivo 

projeto deverão ser avaliados pela banca em relação aos seguintes aspectos: 

• Qualidade da monografia (o texto explica claramente o assunto?), 

• Qualidade da apresentação oral, 

• Conhecimento do aluno através da arguição. 

A nota final será a média das avaliações dos membros da banca em relação à qualidade 

do trabalho (60 pontos), mais a nota atribuída pelos três componentes da banca sobre a 

apresentação (20 pontos) pelo professor da disciplina TCC (20 pontos). Existem duas 

situações que definem o resultado obtido. São elas: 

1. O aluno é reprovado. Neste caso sua média deve ser inferior a 70 (setenta) pontos. 

2. O aluno é aprovado. Neste caso sua média dever igual ou superior a 70 (setenta) pontos.  

O aluno pode ainda ser aprovado em duas modalidades:  

• Aprovados sem correções no texto. 

• Aprovado com correções no texto. No caso do projeto ser aprovado, mas no entender da Banca 

Examinadora, modificações serem necessárias, estas deverão ser providenciadas e a versão final 

entregue no prazo previsto no calendário. O professor orientador será responsável pela verificação 

do cumprimento destas exigências. A nota será liberada somente após a entrega da versão final do 

TCC, mediante a assinatura do professor orientador. 

 

11. ENTREGA DA VERSÃO FINAL DA MONOGRAFIA 

O aluno deve encaminhar para o professor responsável pelo TCC, via sistema acadêmico 

no site do Unileste a cópia da monografia em PDF, e também:  

• Uma cópia em CD-ROM contendo a monografia (em arquivo .pdf e .doc) e os arquivos fonte de 

software e de desenho,  

• Termo de Autorização para Divulgação (em anexo), assinado por ele (aluno), autorizando ao Sistema 

de Bibliotecas do Unileste a manter o CD-Rom no acervo para empréstimo domiciliar e a disponibilizar 
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gratuitamente, sem ressarcimento dos direitos autorais do documento em questão, em meio 

eletrônico, na Rede Mundial de Computadores, para fins de leitura, impressão e/ou download pela 

Internet, a título de divulgação da produção científica. 

O CD deve estar devidamente identificado com as seguintes informações (em caixa de CD 

apropriada), conforme modelo enviado em formato Word (.docx). 

Na superfície do CD-ROM os alunos deverão escrever seus nomes completos e RAs, as 

palavras TCC e a data da defesa, com caneta apropriada. 

 

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

O plágio, se comprovado pela Banca Examinadora ou pelo professor de TCC, será punido 

com a automática reprovação do acadêmico, sem prejuízo das demais responsabilidades 

civis e penais. Considera-se plágio a cópia, parcial ou total, de texto, documento, livro ou 

outro escrito semelhante protegido pela legislação autoral, salvo citações introduzidas no 

corpo do trabalho, devidamente identificadas. 

A compra de trabalhos por qualquer meio, quando comprovada, implicará na reprovação 

dos acadêmicos responsáveis. 

Na impossibilidade do comparecimento de qualquer membro de composição da Banca 

Examinadora, a coordenação do curso poderá indicar um substituto. 

Casos omissos referentes ao TCC serão encaminhados e resolvidos pelo Conselho de 

Curso do CEC. 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO 

Eu, ________________________________________________________________, residente 

e domiciliado em: ________________________________________________, cidade de 

_____________________, Estado _______, portador da cédula de identidade n. 

____________________, órgão emissor/UF: _______________ na qualidade de titular dos 

direitos de autor do Trabalho de Conclusão de Curso intitulado 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ aprovada 

pelo Centro Universitário do Leste de Minas Gerais, com fundamento nas disposições da Lei 

9.610/98 que trata de direitos autorais, AUTORIZO a União Brasiliense de Educação e Cultura 

– UBEC –, mantenedora do Centro Universitário do Leste de Minas Gerais – UNILESTE, por 

quaisquer de seus órgãos e/ou departamentos/gerências e ao Sistema de Bibliotecas do Unileste, 

a manter CD-ROM em seu acervo e a disponibilizar, sem qualquer pagamento de direitos 

autorais, em meio eletrônico, na Rede Mundial de Computadores, para fins de leitura, impressão 

e/ou download pela Internet, a título de divulgação da produção científica, a partir desta data, 

do trabalho acima identificado. 

Por meio deste documento, também cedo e transfiro gratuitamente direitos patrimoniais e 

intelectuais sobre o aludido trabalho científico. 

Coronel Fabriciano, ___ de _______________ de _______. 

 

 

 
________________________________________ 

Assinatura do Aluno 
 

CPF n.º ____________________  
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TERMO DE COMPROMISSO DE ORIGINALIDADE 

 

O presente documento é parte integrante do trabalho de conclusão de curso (TCC) do curso de 

Engenharia Civil – CEC do Unileste, que será submetido à avaliação como requisito obrigatório 

à obtenção do grau de bacharel em Engenharia Civil. 

Eu, _______________________________________________________, inscrito no RG nº 

_______________________________, na qualidade de aluno(a) da Graduação em Engenharia 

Civil - CEC da Escola Politécnica do Unileste, declaro, para os devidos fins, que o desenvolvimento 

do Trabalho de Conclusão de Curso, requisito necessário à obtenção do grau de bacharel em 

Engenharia Civil - CEC da Escola Politécnica do Unileste, estará em conformidade com os critérios 

técnicos, acadêmicos e científicos de originalidade. 

Nesse sentido, declaro, para os devidos fins, que:  

As citações diretas de outros trabalhos e pessoas, publicados ou não, apresentadas em meu 

TCC, serão claramente identificadas entre aspas e referenciadas de acordo com os regulamentos 

contidos no MANUAL DE NORMALIZAÇÃO PARA TRABALHOS ACADÊMICOS DO UNILESTE.  

O TCC será elaborado com minhas próprias palavras, ideias e conceitos, pontando não 

consistindo em PLÁGIO por não reproduzir como se fossem minhas, palavras, ideias e conceitos 

de outras pessoas. 

Declaro também ter sido devidamente informado de que a não observação dos requisitos acima 

citados constitui PLÁGIO, e que a não observação dessas regras pode levar a uma alegação de 

fraude e a reprovação na disciplina.  

Esta declaração foi apresentada pelo orientador do trabalho de conclusão de curso, requerendo 

meu compromisso de não praticar quaisquer atos que possam ser entendidos como PLÁGIO na 

elaboração de meu TCC, razão pela qual declaro ter lido e entendido todo o seu conteúdo.  

Coronel Fabriciano, ___ de _______________ de _______. 
 
 
 
 
 

________________________________________ 
Assinatura do Aluno 

 
CPF n.º ____________________  
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APÊNDICE VI - CARACTERIZAÇÃO GERAL DO CORPO DOCENTE DO CURSO 
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1 ALICE BOTELHO DUARTE N N N D H C 06/04/2016 35,43 S 5 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

2 ANDRE AREDES DE PAULA S N N M P C 01/08/2008 127,57 S 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 ANTONIO CARLOS ATAIDE N N N M P C 01/03/2012 84,57  N 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 ANTONIO MACHADO FILHO S S N E I C 21/01/1992 325,90 N 24 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 CLEBER ROCHA NAZARENO RODRIGUES N N N E H C 13/08/2012 79,17 N 9 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 DAVID JONHSON BARCELOS S S N E P C 10/04/2013 71,27 N 6 8 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2

7 DEMETRIO RENO MAGALHAES N S N M I C 03/02/2003 193,50 S 20 3 11 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 10

8 EDSON CARLOS DE ARAUJO N N N M P C 01/02/2011 97,57 N 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 EDUARDO SIQUEIRA MARTINS S S N M P C 07/05/2003 190,37 N 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 ELIZABETE MARINHO SERRA NEGRA S S S D I C 01/08/2003 187,57 N 16 3 0 0 0 0 0 0 15 11 0 0 0 0 0 26

11 ELMO FERNANDES DA SILVA N N N E H C 03/08/2009 115,50 S 16 37 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3

12 ERIK DE OLIVEIRA MARTINS N N N D H C 23/07/2018 7,83 S 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 6

13 EZEQUIEL MENDES DUQUE S N N M H C 26/07/2012 79,73 N 7 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

14 FABRICIO MOURA DIAS S S N D I C 01/08/2006 151,57 S 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5

15 FELIPE CHAVES INACIO S N N M P C 01/02/2011 97,57 N 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 FELIPE GUSTAVO FERREIRA FERNANDES S S N M P C 16/10/2013 65,07 N 6 5 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 4

17 FERNANDA DE BRITO FREITAS S N N E H C 18/02/2014 61,00 N 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 FLAVIO SOUZA SILVA N N N E H C 01/02/2012 85,57 N 8 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 GILSON MAGNO DE SOUZA N N S M P C 01/08/2009 115,57 N 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 GLÓRIA DIAS SOARES VITORINO N N S D I C 01/02/1994 301,60 S 25 22 0 0 0 0 4 0 1 4 0 0 0 7 2 14

21 JORGE SUSSUMU YAMANA N S N M P C 03/02/1992 325,50 N 27 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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CARACTERIZAÇÃO GERAL DO CORPO DOCENTE DO CURSO – continuação 

 


