
 
 

Edificações 
Concomitante 

1  

 

  

Projeto Pedagógico de 

Curso Técnico em 

Edificações na Forma 

Concomitante 



 

Edificações 
Concomitante 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO 

CAMPUS RIO VERDE 
 

Michel Miguel Elias Temer Lulia 

Presidente da República 

 

José Mendonça Bezerra Filho 

Ministro da Educação 

 

Eline Neves Braga Nascimento 

Secretária da Educação Profissional e Tecnológica 

 

Vicente Pereira de Almeida 

Reitor 

 

Fabiano Guimarães Silva 

Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação. 

 

Elias de Pádua Monteiro 

Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional 

 

Sebastião Nunes da Rosa Filho 

Pró-Reitor de Extensão 

 

Virgílio José Tavira Erthal 

Pró-Reitor de Ensino 

 

Claudecir Gonçales 

Pró-Reitor de Administração 

 

Vívian de Faria Caixeta Monteiro 

Diretora de Desenvolvimento de Ensino 

 

Cláudio Virote Lacerda 

Coordenador de Ensino Médio e Técnico 

 

Anísio Correa da Rocha 



 
 

Edificações 
Concomitante 

3  

 

Diretor-Geral-Campus Rio Verde 

 
 

 
 

1 Regulamentação geral ..................................................................................................................................... 5 

2 Contextualização ............................................................................................................................................. 5 

2.1 Apresentação ................................................................................................................................................ 5 

2.2 Históricos da instituição ............................................................................................................................... 6 

2.3 Histórico do campus ..................................................................................................................................... 7 

2.4 Justificativa ................................................................................................................................................... 8 

2.5 Nome do curso ........................................................................................................................................... 10 

2.6 Área do conhecimento ............................................................................................................................... 10 

2.7 Eixo tecnológico .......................................................................................................................................... 10 

2.8 Nível ............................................................................................................................................................ 10 

2.9 Forma .......................................................................................................................................................... 10 

2.10 Modalidade ............................................................................................................................................... 10 

2.11 Carga horária total .................................................................................................................................... 10 

2.12 Duração do curso ...................................................................................................................................... 11 

2.13 Tempo de integralização .......................................................................................................................... 11 

2.14 Habilitação ................................................................................................................................................ 11 

2.15 Periodicidade da oferta ............................................................................................................................ 11 

2.16 Turno ........................................................................................................................................................ 11 

2.17 Quantidade de vagas ................................................................................................................................ 11 

2.18 Requisitos de acesso ................................................................................................................................. 11 

2.19 Local de funcionamento ........................................................................................................................... 12 

2.20 Organização curricular .............................................................................................................................. 12 

2.21 Objetivos ................................................................................................................................................... 12 

2.21.1 Geral ...................................................................................................................................................... 12 

2.21.2 Específicos ............................................................................................................................................. 12 

2.22 Perfil Profissional ...................................................................................................................................... 13 

SUMÁRIO 

 



 

Edificações 
Concomitante 

 

2.23 Matriz curricular ....................................................................................................................................... 13 

2.24. Disciplinas obrigatórias ............................................................................................................................ 14 

2.24.1 Do ensino à distância ............................................................................................................................. 14 

4 Atividades acadêmicas .................................................................................................................................. 36 

4.1 Estágio supervisionado ............................................................................................................................... 36 

4.2 Atividades complementares ....................................................................................................................... 36 

5 Avaliação ........................................................................................................................................................ 37 

5.1 Avaliação do processo ensino-aprendizagem ............................................................................................ 37 

5.2 Conclusão do curso (certificados e diplomas) ............................................................................................ 38 

5.3 Avaliação da qualidade do curso ................................................................................................................ 38 

6 Corpo Docente ............................................................................................................................................... 39 

6.1 Coordenador ............................................................................................................................................... 39 

6.2 Quadro docente .......................................................................................................................................... 39 

7 Infraestrutura do campus .............................................................................................................................. 39 

7.1 Gabinete de trabalho para os professores ................................................................................................. 39 

7.2 Sala de Professores ..................................................................................................................................... 40 

7.3 Sala de Aula ................................................................................................................................................ 40 

7.4 Sala de coordenação ................................................................................................................................... 40 

7.5 Laboratórios a serem utilizados no curso ................................................................................................... 40 

7.6 Biblioteca .................................................................................................................................................... 41 

7.7 Atendimento as pessoas portadoras de necessidades específicas e/ou de mobilidade reduzida ............ 41 

7.8 Recursos Audiovisuais ................................................................................................................................ 42 

7.9 Áreas de lazer, circulação e convivência .................................................................................................... 42 

8. Referências Bibliográficas do Projeto ........................................................................................................... 43 

 



 
 

Edificações 
Concomitante 

5  

 

1 Regulamentação geral 

 

 Denominação de acordo com a Resolução CNE/CEB n. 1, de 5 de dezembro de 2014, com 

Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT), 3ª edição de 2016, Resolução CNE/CEB n. 6, de 

20 de setembro de 2012.   

Se a denominação e perfil do curso estiverem destoantes do CNTC, deve ser precedida de 

consulta ao órgão competente do sistema de ensino, Secretaria de Educação Profissional e 

Tecnológica (SETEC), que opinará sobre a sua manutenção como curso experimental, pelo prazo 

máximo de 3 anos. Após esse prazo, caso a denominação do curso não tenha sido incluída no 

Catálogo, a oferta dele deverá ser suspensa. 

 A oferta de cursos Técnicos de Nível Médio deverá obedecer ao disposto na Lei nº 9.394, de 

20 de dezembro de 1996, no Decreto nº 5.154, de 23 de julho de 2004, no Decreto no 5.840, de 14 

de julho de 2006, na Resolução CNE/CEB n. 1, de 5 de dezembro de 2014, com Catálogo Nacional 

de Cursos Técnicos (CNCT), 3ª edição de  2016, Resolução CNE/CEB n. 6, de 20 de setembro de 

2012, legislações pertinentes e nas demais normas específicas, expedidas pelos órgãos 

competentes... 

 

2 Contextualização 

2.1 Apresentação 

 

 O presente documento constitui-se do projeto pedagógico do Curso Técnico de Nível Médio 

em Edificações, na forma Concomitante ao Ensino Médio, presencial, referente ao eixo tecnológico 

Infraestrutura, do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. Este projeto pedagógico de curso se 

propõe a contextualizar e definir as diretrizes pedagógicas para o respectivo curso técnico de nível 

médio para o Instituto – 

Estudantes que estejam cursando o Ensino Médio, a partir do 2º ano, ou que já o tenham concluído. 

 O projeto deste curso consolida-se em uma proposta curricular baseada nos fundamentos 

filosóficos da prática educativa emancipatória e transformadora, nas bases legais da educação 

profissional e tecnológica brasileira, explicitadas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB) nº 9.394/96, atualizada pela Lei nº 11.741/08, e resoluções do Conselho Nacional de 

Educação e Câmara de Educação Básica que normatizam a Educação Profissional Técnica de Nível 

médio e demais normatizações legais. 

 Estão presentes como marco orientador desta proposta, as decisões institucionais explicitadas 

no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), traduzidas nos objetivos, na função social desta 

instituição e na compreensão da educação como prática social. Em consonância com a função social 

do IF Goiano, esse curso se compromete a promover a formação humana integral por meio de uma 

proposta de educação profissional e tecnológica que articule ciência, trabalho, tecnologia e cultura, 

visando à formação do profissional-cidadão crítico-reflexivo, competente técnica e eticamente e 

comprometido com as transformações da realidade na perspectiva da igualdade e da justiça social. 

 A educação profissional técnica de nível médio tem por finalidade formar técnicos de nível 

médio para atuarem nos diferentes processos de trabalho relacionados aos eixos tecnológicos com 

especificidade em uma habilitação técnica, reconhecida pelos órgãos oficiais e profissionais.  

 O currículo do presente curso tem como diretriz a formação humana e a formação 

profissional, isto é, formar cidadãos/trabalhadores que compreendam a realidade para além de sua 

aparência fenomênica, concebendo o homem como ser histórico-social, que age sobre a natureza 
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para satisfazer suas necessidades, produzindo conhecimentos que a transformam e a si própria. 

 Nesta vertente, este projeto encontra justificativa na medida em que propõe a formação de 

profissionais de nível médio com uma concepção científica e tecnológica sólida, com flexibilidade 

para as mudanças que acompanhem os avanços da tecnologia e do conhecimento científico. Estes 

profissionais estarão habilitados para contribuir para o desenvolvimento de sistemas de informação, 

impulsionado pela necessidade de crescimento da nação. 

 Este documento apresenta os pressupostos teóricos, metodológicos e didático-pedagógicos 

estruturantes da proposta do curso em consonância com os Regimentos Institucionais. Em todos os 

elementos estarão explicitados princípios, categorias e conceitos que materializarão o processo de 

ensino e de aprendizagem destinados a todos os envolvidos nesta práxis pedagógica. 

Este documento tem por objetivo apresentar o projeto pedagógico do curso Técnico em 

Edificações ofertado na forma concomitante, uma vez que houve mudanças significativas de ordem 

e pedagógica desde a última atualização, dentre elas, a alteração de ementas, assim como algumas 

mudanças de objetivos de algumas disciplinas.  

A atualização do PPC contempla ainda a adequação na oferta de disciplinas na modalidade 

Educação à Distância, atualização de procedimentos, dentre outros. 

 

2.2 Históricos da instituição 
  

 As Instituições que formam hoje a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica são originárias, em grande parte, das 19 escolas de aprendizes artífices instituídas por 

um decreto presidencial de 1909, assinado pelo então presidente Nilo Peçanha. Essas escolas, 

inicialmente subordinadas ao Ministério dos Negócios da Agricultura, Indústria e Comércio, são 

transferidas em 1930 para a supervisão do Ministério da Educação e Saúde Pública. Sete anos 

depois, são transformadas nos Liceus Industriais. Um ano após o ensino profissional ser 

considerado de nível médio, em 1942, os liceus passam a se chamar escolas industriais e técnicas e 

em 1959, escolas técnicas federais – configuradas como autarquias. 

 Ao longo desse tempo, constituiu-se uma rede de escolas agrícolas – as Escolas 

Agrotécnicas Federais. Esse ensino técnico teve ênfase numa época em que o Brasil, em franco 

desenvolvimento agrícola e industrial, necessitava ampliar seu contingente de mão de obra técnica 

especializada. Logo a Educação Profissional e Tecnológica assumiu valor estratégico para o 

desenvolvimento nacional resultante das transformações das últimas décadas. 

 Na mais recente dessas transformações nasce o Instituto Federal Goiano (IF Goiano), criado 

por meio da Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008, juntamente com outros 37 Institutos Federais 

de Educação, Ciência e Tecnologia. As novas instituições são fruto do reordenamento e da 

expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, iniciados em abril de 2005. 

 De acordo com o disposto na Lei, o Estado de Goiás ficou com dois Institutos: o Instituto 

Federal Goiano (IF Goiano) e o Instituto Federal de Goiás (IFG). O IF Goiano integrou os antigos 

Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefets) de Rio Verde, de Urutaí e sua respectiva 

Unidade de Ensino Descentralizada de Morrinhos, mais a Escola Agrotécnica Federal de Ceres 

(EAFCE) – todos provenientes de antigas escolas agrícolas. Como órgão de administração central, o 

IF Goiano tem uma Reitoria instalada em Goiânia, Capital do Estado. Em 2010, a Instituição 

inaugurou mais um campus em Iporá e em 2014 iniciou atividades em três novos campi, em 

Campos Belos, Posse e Trindade. Além destes, a Instituição também possui 

quatro campi avançados, nas cidades de Catalão, Cristalina, Ipameri e Hidrolândia, totalizando doze 

unidades em Goiás. 

 O IF Goiano é uma autarquia federal detentora de autonomia administrativa, patrimonial, 
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financeira, didático-pedagógica e disciplinar, equiparado às universidades federais. Oferece 

educação superior, básica e profissional, pluricurricular e multicampi, especializada em educação 

profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino. Atende atualmente mais de seis mil 

alunos de diversas localidades. 

 Na educação superior prevalecem os cursos de Tecnologia, especialmente na área de 

Agropecuária, e os de bacharelado e licenciatura. Na educação profissional técnica de nível médio, 

O IF Goiano atua preferencialmente na forma integrada, atendendo também ao público de jovens e 

adultos, por meio do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação 

Básica na Modalidade de Educação Jovens e Adultos (Proeja). A Instituição também atua na pós-

graduação, com a oferta de três cursos de mestrado e, atualmente, é o único Instituto Federal do país 

a ofertar curso de doutorado. 

 Mais recentemente o IF Goiano aderiu a Escola Técnica Aberta do Brasil (e-Tec) e passou a 

ofertar inicialmente, desde 2012, sete Cursos Técnicos na modalidade semipresencial, segundo os 

pressupostos da Educação a Distância. O IF Goiano oferta cursos em EAD em todas as 

microrregiões geográficas do Estado de Goiás, atingindo mais de 60 municípios que firmaram 

parceria para abertura de 55 pólos de EaD, com aproximadamente quase 7.000 estudantes 

matriculados no ano de 2016. 

 Respaldado pela Lei n° 11.892, de 29 de dezembro de 2008 (BRASIL, 2008), o Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano foi criado juntamente com outros 37 Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Instituições estas que são fruto do reordenamento e da 

expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, iniciados em abril de 2005.  

 Atualmente, o IF Goiano é composto por oito Campus – Ceres, Iporá, Morrinhos, Urutaí, Rio 

Verde, Campos Belos, Posse e Trindade, os quais estão em pleno funcionamento; e quatro Campus 

Avançados distribuídos nos municípios de Hidrolândia, Catalão, Cristalina e Ipameri.  

 

2.3 Histórico do campus  

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano - Campus Rio Verde (IF 

Goiano - Campus Rio Verde) localiza-se na região Sudoeste do Estado de Goiás, a 220 km da 

capital do Estado e 460 km da capital federal. A área total do IF Goiano - Campus Rio Verde é de 

219 ha, abrigando a sede administrativa, dependências e espaços de formação profissional. Embora 

ainda não possua Unidades Descentralizadas, ressalta-se que a área de influência desta instituição 

atinge, além do município de Rio Verde, outros 27 municípios da Região Sudoeste Goiana. 

O IF Goiano - Campus Rio Verde teve seu início a partir do Ginásio Agrícola de Rio Verde-

GO, autorizado a funcionar, pelo Ministério da Agricultura, em 27 de abril de 1967, ainda com a 

denominação de Ginásio Agrícola de Rio Verde, em decorrência da Lei nº 4.024, ministrando as 

quatro séries do 1º Ciclo (ginasial), certificando o aluno como Mestre Agrícola. Apenas a partir do 

Decreto nº 60.731, de 19 de maio de 1967, é transferido para o Ministério da Educação e Cultura, 

com a denominação de Diretoria do Ensino Agrícola (DEA). Em 22 de setembro deste mesmo ano, 

foi aprovado a alteração para Colégio Agrícola de Rio Verde, sendo autorizado oficialmente pelo 

Decreto nº 62.178, de 25 de janeiro de 1968, quando começa a funcionar o Curso Colegial Agrícola, 

como ensino médio profissionalizante, favorecido pelo Plano Nacional do Ensino Agrícola de Grau 

Médio (PNEA), elaborado pelo MEC, até 1979, quando é transformada em Escola Agrotécnica 

Federal de Rio Verde-GO (EAFRV). A partir de então, a Escola passa a oferecer o curso Técnico 

Agrícola, com habilitação em Agropecuária, em nível de segundo grau, como curso regular com 

duração de 03 (três) anos. 

Em 1981, em consonância com o II Plano Setorial de Educação e Cultura, o MEC autoriza a 
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Escola a oferecer o ensino técnico, modalidade supletivo, para o curso Técnico Agrícola com 

habilitação em Agricultura, Leite e Derivados. Com isso, a Escola passa a ter uma importância 

ainda maior no processo de qualificação e formação de recursos humanos para a região Centro-

Oeste. 

Em 1993, por meio da Lei 8.731, de 17 de novembro desse ano, a EAFRV muda de 

designação pública administrativa, passando de Administração Direta para Autarquia Federal, 

ligada ao MEC. 

A partir de 1997, a EAFRV, por conta de convênio com o Programa de Expansão da 

Educação Profissional (PROEP), implanta a Reforma da Educação Profissional, projeto do MEC 

que tem o apoio financeiro internacional e contrapartida nacional e amplia a oferta de cursos à 

comunidade, passando a formar profissionais nos cursos Técnicos em Agropecuária, Agricultura, 

Zootecnia, Agroindústria, Administração, Contabilidade. 

Em 18 de dezembro de 2002, a EAFRV cumpre mais uma etapa de sua história rumo a uma 

interação maior com a comunidade, sendo transformada em Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Rio Verde, condição que expande as possibilidades para esta instituição no que diz 

respeito à autorização de funcionamento.  

Em 29 de dezembro de 2008, o Centro Federal de Educação Tecnológica de Rio Verde, é 

transformado em IF Goiano - Campus Rio Verde, nos termos da Lei 11.892, vinculado ao 

Ministério da Educação, possuindo natureza jurídica de autarquia, sendo detentor de autonomia 

administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar. 

 Atualmente, o IF Goiano - Campus Rio Verde oferece os seguintes cursos técnicos: 

Administração (vespertino e noturno), Agropecuária (matutino e vespertino), Biotecnologia, 

Química, Segurança do Trabalho, Contabilidade, Edificações e Alimentos (noturno), incluindo o 

PROEJA - Administração/Alimentos/Edificações (Ensino Médio Integrado ao Técnico).  

 Dentre os cursos de graduação, são ofertados: Tecnologia em Agronegócio, Tecnologia em 

Saneamento Ambiental, Licenciatura em Química (noturno), Agronomia, Bacharelado em Ciências 

Biológicas, Ciência da Computação, Engenharia Ambiental, Engenharia de Alimentos, Engenharia 

Civil e Zootecnia (diurnos).  

 Em nível de pós-graduação Stricto sensu, são ofertados os cursos de: Biodiversidade e 

Conservação (mestrado), Ciências Agrárias-Agronomia (mestrado e doutorado), Agroquímica 

(mestrado), Ciência e Tecnologia de Alimentos (mestrado), Zootecnia (mestrado) e Biotecnologia e 

Biodiversidade (doutorado em associação ampla). 

 

2.4 Justificativa 

 

 O município de Rio Verde é considerado o mais desenvolvido da Microrregião do Sudoeste 

Goiano. Possui uma área 8.379 km2 e altitudes variando entre 550 a 910 m. O censo do IBGE de 

2010 apontou uma população de 176.424 habitantes, sendo 163.540 na área urbana e 12.884 no 

rural e a estimativa em 2015 apontava uma população de 207.296 habitantes. 

 De acordo com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Goiás 

(EMATER), no recente crescimento do agronegócio brasileiro, a cidade de Rio Verde (GO) tem se 

destacado por contar com uma importante estrutura agroindustrial e cooperativa agrícola.  

 O município é um importante produtor de arroz, soja, milho, algodão, sorgo, feijão, girassol, 

conta ainda com um importante plantel  bovino,  avícola  e suíno. Destaque também para o 

processamento industrial de carnes de aves e suínos, indústrias no segmento de embalagens 

metálica, plástica e celulose, bem como também de implementos rodoviários. Na pecuária, o 

destaque foi o crescimento no efetivo de aves e suínos.  
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 Desta forma, nos últimos anos, o município de Rio Verde vem se consolidando como um 

dos principais polos agroindustriais de Goiás, pela forte inter-relação entre os segmentos produtivos 

da agropecuária e da agroindústria, com emprego de novas tecnologias, que de certo modo têm 

tornado esta relação bastante competitiva.   

 Movidos por este cenário, grande também foi o desenvolvimento econômico no setor de 

comércio e de serviços, o qual se posiciona de forma imprescindível para alavancar todas as áreas 

de econômicas presentes na cidade de Rio Verde e Região. 

A construção civil é um dos setores brasileiros que vai estar no centro das atenções nos 

próximos anos. A Fundação Getúlio Vargas (FGV), fez a previsão de que o Produto Interno Bruto 

(PIB) do setor deveria crescer 8,8% em 2010, enquanto a estimativa do Banco Central sobre o 

aumento do PIB como um todo é de 5%. Expansão do crédito imobiliário, aumento dos 

investimentos e o déficit habitacional do país são os responsáveis por este crescimento. “A expulsão 

de investimentos em países mais adiantados, como Estados Unidos e Europa, a expansão do crédito 

imobiliário e o déficit habitacional tornam o Brasil um gigantesco atrativo no setor”. A última 

estimativa da FGV aponta que o país tem um déficit habitacional de 5,5 milhões de moradias. 

Devido ao grande déficit habitacional e de infraestrutura do País, a construção civil é 

também um mercado muito promissor, que reage com vigor em épocas de crescimento interno; 

nessas ocasiões toda cadeia produtiva (fabricantes de materiais, incorporadoras e empreiteiras), do 

setor é beneficiada e isso se reverte em geração de empregos diretos e indiretos. 

O nível de emprego na construção civil brasileira aumentou 9,7% no acumulado do ano de 

2010 até maio, com a contratação de 238.417 trabalhadores formais. No mês de maio, o estado de 

Goiás gerou 3.475 empregos na indústria da transformação e 2.170 na construção civil. O setor de 

serviços também teve peso nas contratações, com 1.435 vagas. 

As estatísticas apresentadas mostram que o setor da construção civil em Goiás tem seguindo 

o aquecimento nacional, onde várias construtoras e incorporadoras estão investindo pesado em 

condomínios verticais e horizontais, residenciais e comerciais, com lançamentos destinados a 

atender as classes A, B e C. O mercado mobiliário no Município de Rio Verde também tem tido 

expansão apresentando cotação de preço semelhante à cidade grande.   

O déficit habitacional no estado de Goiás é estimado em 202 mil unidades. Em Rio Verde, o 

déficit seria de 4 mil unidades, segundo dados do censo do IBGE de 2001. No entanto, o método 

utilizado para cadastramento de futuros beneficiários – utilizado pela prefeitura do município – 

aponta para um déficit de 14 mil unidades. Considera-se que esse número tenha se elevado pela 

constante migração de indivíduos de outras localidades, uma vez que Rio Verde é considerado com 

um dos municípios que mais crescem no Centro-Oeste brasileiro, apresentando múltiplas 

oportunidades no mercado de trabalho, incluindo a área de construção civil.   

Desde o ano de 2005, Rio Verde ocupa o segundo lugar no ranking dos municípios 

exportadores, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

(MDICE). 

 Rio Verde tem um comércio forte e competitivo, suficiente para atender a demanda da 

população local e regional. Para tanto, conta com uma grande estrutura de agências bancárias, 14 

agências, 4.639 instituições de comércio, 3.032 postos de serviços e 392 indústrias. Entre os 

referidos empreendimentos, destacam-se supermercados, farmácias, lojas de vestuário e calçados, 

móveis, revendas de automóveis, caminhões, máquinas e implementos, produtos veterinários e 

agrícolas e um dos maiores parques industriais do Centro-Oeste, constituído de quatro distritos 

industriais municipais e dois estaduais, prontos para receber novas indústrias.  

Com o crescimento do município necessita-se ampliar a infraestrutura para acolher empresas 

e pessoas que chegam buscando novas oportunidades. Nesse sentido, Rio Verde se destaca em 
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relação a outras cidades contando com rede de água, esgoto, vias pavimentadas, energia elétrica e 

telecomunicações.  Esta estrutura está sendo ampliada constantemente visando atender ao crescente 

aumento da demanda gerada pelo grande fluxo de pessoas que migram para o município. 

Todo esse conjunto de empreendimentos, juntamente com as indústrias instaladas e em 

instalação, gera uma demanda por profissionais qualificados, das diversas áreas, que atendam às 

necessidades do agronegócio, do comércio e dos serviços.  

Verifica-se ainda que a formação profissional de qualidade no Estado ainda é insuficiente 

para o atendimento sempre crescente das necessidades setoriais dos processos produtivos, razão 

pela qual é um dos objetivos do IF Goiano ofertar a educação tecnológica de qualidade com vistas à 

preparação do futuro profissional e cidadão que contribuirá para o desenvolvimento social, 

econômico e sustentável do País. 

Diante desta realidade, o Câmpus de Rio Verde do Instituto Federal Goiano, com larga 

experiência na formação de técnicos para o setor produtivo local e regional, está disponibilizando a 

oferta do curso Técnico em Edificações.  

2.5 Nome do curso 

 

 Técnico em Edificações. 

 

2.6 Área do conhecimento 

 

 Infraestrutura 

 

2.7 Eixo tecnológico 

 

 Infraestrutura 

 

2.8 Nível 

 

 Educação Profissional e Técnica de Nível Médio. 

 

2.9 Forma 

 

 Concomitante. 

 

2.10 Modalidade 

 

 Presencial, apresentando possibilidade de 20% da carga horária na modalidade EAD, 

conforme disposto no Capítulo III, Artigo 26, Parágrafo Único, da Resolução no 06 de 20 de 

setembro de 2012, que permite o uso de até 20% da carga horária total do curso na modalidade 

EAD. 

 

2.11 Carga horária total 

 

Ensino:    1200 h 

Atividades complementares:      40 h 
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Estágio:    160 h 

Carga horária total:  1400h 

 

2.12 Duração do curso 

 

 4 semestres. 

 

2.13 Tempo de integralização 

 

 Mínimo: 4 semestres 

2.14 Habilitação 

 

 Trata-se de um curso técnico concomitante ao ensino médio. Assim, ao concluir o curso, com 

todas as exigências previstas neste Projeto, o aluno receberá a habilitação de Técnico em 

Edificações. 

 

2.15 Periodicidade da oferta 

 

 O Curso será oferecido em forma de componentes curriculares semestrais. O tempo normal 

para conclusão é de 4 semestres, ou seja, 2 anos. Assim, o tempo de integralização do presente 

curso deverá respeitar o cumprimento da carga horária mínima estabelecida no CNCT. 

 

 

 

2.16 Turno 
 

 Poderá ser ofertado nos turnos matutino, vespertino e/ou noturno. 

 

2.17 Quantidade de vagas 
 

 50 vagas por turma. 

 

2.18 Requisitos de acesso 

 

 O ingresso ao presente curso, presencial, destinado a estudantes do Ensino Médio, a partir do 

2º ano, ou portadores de certificado de conclusão do ensino médio poderá ser feito através de: 

 Processo seletivo, aberto ao público para o primeiro período do curso, atendendo as exigências da 

Lei nº 12.711/2012, regulamentada pelo Decreto nº 7.824/2012, e da Portaria Normativa MEC nº 

18/2012; 

 Transferência ou reingresso, para período compatível, posterior ao primeiro semestre do Curso; 

 Convênio, portador de diploma, intercâmbio ou acordo cultural, matrícula especial, Componente 

Curricular isolada, conforme previsto no Regulamento dos Cursos da educação Profissional 

Técnica de Nível Médio do Instituto Federal Goiano. 

 O IF Goiano reservará, em cada processo seletivo para ingresso no Curso, por turno, no mínimo 

50% (cinquenta por cento) de suas vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o 

ensino fundamental em escolas públicas, inclusive em cursos de educação profissional técnica, 
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observadas as seguintes condições: 

I – no mínimo 50% (cinquenta por cento) das vagas reservadas serão destinadas a estudantes com 

renda familiar bruta igual ou inferior a um inteiro e cinco décimos salário-mínimo per capita; e 

II – proporção de vagas no mínimo igual à de pretos, pardos e indígenas na população da unidade 

da Federação do local de oferta de vagas da instituição, segundo o último Censo Demográfico 

divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, que será reservada, por 

curso e turno, aos autodeclarados pretos, pardos e indígenas. 

 

2.19 Local de funcionamento 

 

 Campus Rio Verde 

 

2.20 Organização curricular 

 

O Instituto Federal Goiano – Campus Rio Verde – GO, oferecerá inicialmente, no período 

noturno, o curso Técnico em Edificações na forma de disciplinas, divididas em quatro períodos que 

correspondem a um semestre cada, totalizando dois anos de duração. 

Poderá cursar o Técnico em Edificações na forma concomitante, aquele que estiver cursando 

ou concluído o Ensino Médio ou equivalente A partir do 2º ano. 

Para receber o diploma de técnico, o aluno deverá comprovar a conclusão do ensino médio 

ou equivalente e realizar o estágio curricular obrigatório e as atividades complementares. 

O curso possui uma carga horária total de 1.400 horas. A Matriz Curricular constitui-se de 

1200 horas em 22 disciplinas, ministradas de forma presencial com possibilidade de 20% do total da 

carga horária destas ministradas na modalidade de Educação à Distância. Ademais, são previstas 40 

horas de atividades extracurriculares e 160 horas de estágio obrigatório que deverão ser realizadas 

conforme regulamentos específicos. O não cumprimento da carga horária total implica na não 

conclusão do curso. 

            As aulas na modalidade a distância utilizarão como ferramenta de tecnologia da informação 

e comunicação a plataforma Moodle.  A plataforma Moodle é uma plataforma que disponibiliza 

salas de aula virtuais onde o aluno tem a possibilidade de acessar conteúdo de diversas mídias, 

implementar e acompanhar as atividades de aprendizado e de avaliação de conhecimentos, dirimir 

dúvidas e compartilhar conhecimentos por meio de fóruns e mecanismos de mensagens, entre 

outros recursos. O aluno terá acesso à plataforma com uso de um usuário e uma senha pessoal e por 

meio de qualquer computador ou dispositivos móveis com acesso a navegação na internet, será 

regida pela resolução nº 051/2015 de 19 de junho de 2015. 

 

2.21 Objetivos 

 

2.21.1 Geral 

 

 O curso Técnico em Edificações tem por objetivo habilitar profissionais nas funções de 

técnicas de planejamento, coordenação, execução, controle e avaliação da prestação e manutenção 

de serviços técnicos da área da construção civil 

 

2.21.2 Específicos 
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O Curso Técnico em Edificações tem como objetivos específicos, formar um Técnico em 

Edificações que desenvolva e execute projetos de edificações, planeje a execução e a elaboração de 

orçamento de obras, desenvolva projetos e pesquisas tecnológicas na área de edificações, coordene 

a execução de serviços de manutenção de equipamentos e de instalações em edificações. 

 

2.22 Perfil Profissional 

 

   

Coerentemente com a concepção de Educação assumida pelo IF Goiano, as políticas, os 

programas e as práticas pedagógicas deverão propiciar condições para que os egressos da Educação 

Profissional concomitante ao Ensino Médio apresentem um perfil caracterizado por competências 

básicas e profissionais que lhes permitam desenvolver com segurança os contextos caracterizados 

por mudanças, competitividade, necessidade permanente de aprender, rever posições e práticas, 

desenvolver e ativar valores, atitudes e crenças. 

O aluno do curso técnico concomitante deverá ser um profissional habilitado, com sólida 

formação teórico-prática com postura humanística e ética, capaz de atuar e interferir de forma 

empreendedora criando oportunidades junto ao mercado, incorporando e transferindo tecnologias, 

apto a desempenhar funções gerenciais e técnicas, na qualidade de agente de transformação social, 

de forma a contribuir para o desenvolvimento socioeconômico e sustentável da cidade, do estado, e 

do país. 

O técnico em edificações é o profissional de nível médio que conhece as formas 

contemporâneas de expressão, a necessidade de conservação do meio ambiente e do bem comum e 

articula criticamente os conhecimentos do saber científico e profissional no exercício da cidadania 

de forma ética. 

Ao término do curso o egresso portador do diploma de Técnico de Nível Médio em 

Edificações deverá apresentar conhecimento dos Componentes Curriculares básicos do Ensino 

Médio e habilidades para atuar em postos de trabalho e deverá ser capaz de desenvolver atividades 

nas etapas de: 

• Planejamento - elaboração e representação gráfica de projetos dentro das normas técnicas e 

orçamento, nos termos e limites regulamentares para profissão. 

• Execução - dominar as técnicas construtivas, liderar equipes de trabalho, fiscalizar 

serviços, recebendo e armazenando adequadamente materiais no canteiro de obras, evitando danos e 

desperdícios. 

• Controle de qualidade - coletar amostras e realizar ensaios, conforme normas técnicas. 

• Manutenção e recuperação - monitorar os elementos construtivos, detectando patologias, 

reconhecendo e especificando o material utilizado na construção das edificações. 

 

2.23 Matriz curricular 

 

 O curso técnico em Edificações terá carga horária total de 1400h sendo 1200h em 

disciplinas, estágio obrigatório de 160h, e 40h de atividades complementares, conforme a matriz 

curricular constante no Anexo I. 
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SEMESTRE CÓDIGO DISCIPLINA 

1º 

RV.T-PL001 Topografia - Planimetria 

RV.MAS001 Meio Ambiente e Sustentabilidade Urbana 

RV.MCI001 Materiais de Construção I  

RV.MAP001 
Matemática Aplicada 

RV.DTC001 Desenho Técnico 

RV.IMP001 Introdução à metodologia, pesquisa e inovação. 

2º 

RV.PAI001 Projeto Arquitetônico I  

RV.SE-I001 Sistemas Estruturais I  

RV.MCC001 Materiais de Construção II 

RV.MSL001 Mecânica dos Solos 

RV.T-AL001 Topografia - Altimetria 

 

3º 

RV.SE-II001 Sistemas Estruturais II 

RV.PA-II001 Projeto Arquitetônico II 

RV.PHD001 Projeto Hidrossanitário  

RV.TC-I001 Técnicas Construtivas I  

RV.FDC001 Fundações 

 

4º 

RV.TC-II001 Técnicas Construtivas II 

RV.IEC001 Instalações Elétricas 

RV.GOT001 Gerenciamento e Orçamento 

RV.EPD002 Empreendedorismo  

RV.SOT001 Segurança e organização do Trabalho  

RV.PFL001 Projeto Final 

 
2.24. Disciplinas obrigatórias 

 

 Os componentes curriculares obrigatórios constantes na tabela abaixo e suas ementas são 

apresentadas no Anexo I deste PPC. 

 

 

2.24.1 Do ensino à distância 

 

 A Modalidade Semipresencial nos Cursos Técnicos de Educação Profissional de Nível 

Médio do IF Goiano - Campus Rio Verde, é normatizada pela Resolução nº 051/2015 de 19 de 

junho de 2015, que aprova as Normas para oferta de Carga Horária Semipresencial em Cursos 

Presenciais do IF Goiano. A Resolução nº 051/2015 estabelece que: 

 Art. 1º Caracteriza-se modalidade semipresencial quaisquer atividades didáticas, módulos ou 

unidades de ensino-aprendizagem centradas na autoaprendizagem e com a mediação de recursos 

didáticos organizados em diferentes suportes de informação, que utilizem o ambiente virtual de 

aprendizagem institucional. 

 Art. 4º, § 1º A oferta de componentes curriculares na modalidade semipresencial para os 

cursos presenciais não poderá ultrapassar 20% (vinte por cento) da carga horária total do curso. 

 Art. 6º O planejamento, bem como a descrição das atividades dos momentos não 

presenciais, deverá constar no Plano de Ensino de cada disciplina de forma clara e precisa, 
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especificando a carga horária à distância, a metodologia adotada, critérios de avaliação, cronograma 

de atividades e mecanismos de atendimento individualizado aos estudantes. 

 Art. 6º, § 5º Os momentos não presenciais ocorrerão por meio da utilização do Ambiente 

Virtual de Aprendizagem - AVA Institucional. 

 Parágrafo único. O acesso e utilização de outras ferramentas como correios eletrônicos, 

aplicativos de bate papo, redes sociais, entre outros, não serão levados em consideração para fins de 

avaliação. 

 Art. 10 Amparado pelo Art. 47 § 3º, da Lei nº 9394/96, essa diretriz considerará que, nas 

atividades não presenciais, o registro da frequência de alunos não é obrigatório. 

 Deste modo, atividades não presenciais serão desenvolvidas em componentes curriculares dos 

cursos técnicos do Campus Rio Verde, conforme apresentado na Matriz Curricular. Em se tratando 

de carga horária docente, este deverá cumprir a carga horária total do curso, de forma presencial e 

ou a distância, conforme estabelecido na Matriz Curricular e cada curso Técnico e no Plano de 

Ensino de cada componente curricular.  

 O planejamento dos momentos não presenciais também deverá constar no Plano de Ensino de 

cada componente curricular, de forma clara e precisa, especificando os objetivos, a metodologia 

adotada e a forma de avaliação, considerando que as atividades presenciais devem computar, no 

mínimo, 80% (oitenta por cento) da nota final, podendo o restante da nota ser composta por 

atividades no AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem). 

 No item do plano de ensino que trata sobre a metodologia abordada no componente curricular, 

o docente deverá estabelecer ações em duas categorias: momentos presenciais e momentos à 

distância. Em cada um dos momentos ele irá detalhar como será trabalhada o componente curricular 

e quais instrumentos serão utilizados para atingir os objetivos estabelecidos no plano de ensino. 

Também no item referente ao cronograma, o docente deverá especificar quais serão as datas em que 

haverá interação virtual com o discente, bem como estabelecer as atividades obrigatórias. 

 Compreende-se como interação virtual a relação estabelecida entre professor e aluno no 

ambiente virtual, através de postagem de materiais, aplicação de atividades avaliativas e não 

avaliativas participação em fóruns de discussão, participação em salas de bate papo, comunicações 

individuais e coletivos. 

 As atividades avaliativas que forem aplicadas no ambiente virtual devem estar registradas 

pelo professor no plano de ensino no item avaliação, sendo que o aluno deverá ser previamente 

cientificado. 

 A capacitação dos docentes para atuar nas atividades não presenciais será periódica e 

contínua, ao longo do ano letivo, a fim de aperfeiçoar seus conhecimentos no ambiente virtual e 

auxiliá-los na metodologia aplicada, buscando fundamentar a prática educativa e fornecendo 

subsídios que garantam o bom andamento dos cursos. Os docentes receberão materiais de 

orientação sobre a utilização do ambiente virtual e sugestão de como a metodologia de ensino pode 

ser adequada aos recursos do ambiente online.  

 Ao utilizar o ambiente virtual o docente poderá utilizar os seguintes recursos: 

 Interação com os alunos através do AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) 

 Publicação de materiais, como: vídeos, animações, músicas, sites, blogs, fotografias e outros 

recursos midiáticos; 

 Criação de atividades dissertativas e ou objetivas; 

 Publicação de comunicados individuais ou coletivos; 

 Criação de salas de bate papo; 

 Criação de fóruns de discussão; 
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 Visualização de relatórios de acesso. 

 O momento à distância será previsto apenas através do ambiente virtual de aprendizagem 

estipulado pelo Campus. O acesso a outras ferramentas como: correios eletrônicos, aplicativos de 

bate papo, entre outros, não serão levados em consideração para fins de avaliação. 

 No início de cada semestre haverá um momento de capacitação dos discentes de todos os 

cursos técnicos. No momento do curso de aperfeiçoamento será disponibilizado um computador por 

aluno, as turmas que possuírem a quantidade de alunos maior que a capacidade de computadores do 

laboratório de Edificações deverá ser dividida. 

 Durante a capacitação, cada discente receberá orientações sobre o acesso ao ambiente virtual 

e qual o caminho usado para utilizar cada recurso. O docente ministrante do curso deverá 

apresentar, na prática, todos os recursos disponíveis no ambiente virtual. Será ensinado ao discente: 

 Como acessar a plataforma; 

 Como navegar no ambiente virtual; 

 Como baixar os materiais publicados no ambiente; 

 Como postar e visualizar os comunicados; 

 Como visualizar e responder as atividades postadas; 

 Como participar dos fóruns de discussão; 

 Como participar das salas de bate papo; 

 Como visualizar suas notas nos componentes curriculares; 

 Como editar seu perfil; 

 Como visualizar o calendário acadêmico; 

O docente terá autonomia para organizar e planejar o componente curricular sob sua 

responsabilidade, desde que respeitados os quesitos mínimos do Regulamento dos Cursos de Nível 

Médio e Técnico do IF Goiano, bem como o Regulamento dos Cursos a Distância. 

 

2.24.2 Aproveitamento de estudos e de conhecimentos obtidos em processos formativos não 

formais 

 O Conselho de Curso é o órgão responsável pela condução do processo de aproveitamento 

de estudos e de conhecimentos obtidos em processo formativos não formais, em conformidade com 

o Regulamento dos Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio do IF Goiano e 

demais normativas legais e institucionais. 
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3 Ementário 

3.1 Disciplinas 

Topografia - Planimetria 

RV.T-PL001 

Período: 1º Número de aulas de 50min: 54 Carga Horária Semipresencial: XX  

Carga Horária de 60min: 45 Pré-Requisito: nenhum 

Ementa: 

Introdução à Topografia. Introdução à Planimetria. Processos e instrumentos de medição de distâncias. Goniologia. 

Levantamentos planimétricos. Cálculo e compensação de poligonais fechadas. Cálculo analítico de áreas. Confecção da 

planta topográfica. Informática 

 

 aplicada à topografia. 

Conteúdo: 

Unidade I – Fundamentos de Topografia 

1. Introdução e conceitos básicos em Topografia 

2. Plano topográfico: conceito e limites 

3. Subdivisões da topografia e seus objetos de estudo 

4. Identificação dos principais equipamentos topográficos e cuidados necessários na sua utilização 

5. Principais grandezas mensuráveis nos levantamentos topográficos e unidades de medidas respectivas 

6. Erros mais comuns em levantamentos topográficos e estratégias para evitá-los. 

Unidade II - Planimetria 

1. Introdução à Planimetria 

2. Processos de medição dos alinhamentos 

a) Medição direta de distâncias 

b) Medição indireta de distâncias 

3. Goniologia 

a) Ângulos verticais e horizontais 

b) Orientação de levantamentos 

c) Rumos e azimutes 

4. Métodos de levantamentos planimétricos: 

a) Levantamento planimétrico por irradiação 

b) Levantamento planimétrico por caminhamento perimétrico 

5. Cálculo e compensação de poligonais fechadas 

6. Cálculo analítico de áreas 

7. Confecção da planta topográfica 

8. Informática aplicada à topografia 

Bibliografia básica: 
COMASTRI, J.A. Topografia: Planimetria. 2. Ed. Viçosa, MG: Imprensa Universitária, 1992. 336p. 

ESPARTEL, L. Curso de topografia.  1. Ed. Porto Alegre: Ed. Globo, 1975. 655p. 

LIMA, D.V. Topografia – um enfoque prático. Rio Verde: Editora Êxodo, 2006. 103p. 

Bibliografia complementar: 

BORGES, A.C. Topografia aplicada à engenharia civil. Vol. 2. São Paulo: Editora Edgard Bluscher, 1992. 240p. 

GARCIA, G.J.; PIEDADE, G.C.R. Topografia aplicada às ciências agrárias. 5. Ed. São Paulo: Nobel, 1984. 257p. 

MCCORMAC, J. Topografia. 5. Ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007. 408p. 

PINTO, L.E.K. Curso de topografia. 2. Ed. Salvador: UFBA, 1992. 339p. 

TULER, M.; SARAIVA S. Fundamentos de Topografia. 1. ed. Porto Alegre: Bookman, 2014. 324p. 

 

 

Meio Ambiente e Sustentabilidade Urbana 

RV.MAS001 
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 Período: 1º  Número de aulas de 50min: 54 Carga Horária Semipresencial: XX 

Carga Horária de 60min: 45H Pré-Requisito: nenhum 

Ementa: 

Meio Ambiente e Urbanismo. Conhecimentos sobre o uso dos recursos ambientais pelas atividades antrópicas urbanas e os 

impactos associados, alinhado aos princípios do desenvolvimento sustentável. Aspectos das interfaces do componente 

ambiental e urbano com os componentes do desenvolvimento sustentável. Caracterização das diferentes ações e impactos 

ambientais associados ao urbanismo. Planejamento e gestão ambiental associado ao desenvolvimento sustentável urbano 

com aplicação de políticas públicas. 

 

Conteúdo: 

CONTEÚDOS 

1. Conceito de desenvolvimento sustentável e a questão ambiental 

2. Aspectos das interfaces do componente ambiental e urbano com os outros componentes do desenvolvimento sustentável 

3. Utilização dos recursos ambientais nos diferentes processos produtivos e de funcionamento dos sistemas antrópicos 

4. Qualidade ambiental, poluentes e contaminantes. 

5. Critérios e padrões de qualidade ambiental 

6. Critérios e padrões de emissão 

7. Enquadramento e classificação do recurso natural em função do uso 

8. Caracterização das diferentes ações e impactos ambientais associados 

9. Ferramentas estratégicas para identificação e caracterização de impactos ambientais 

10. Planejamento e gestão ambiental associado ao desenvolvimento sustentável urbano com aplicação de políticas públicas. 

 

Bibliografia básica: 
BRAGA, B. et al. Introdução à Engenharia Ambiental: o desafio do desenvolvimento sustentável. São Paulo: Pearson 

Prentice Hall. 

FRANCO, M.A.R. Planejamento Ambiental para a Cidade Sustentável. São Paulo: Annablume: FAPESP. 

SÁNCHEZ, L.E. Avaliação de impacto ambiental - conceitos e métodos. Editora Oficina de textos. 

 

Bibliografia complementar: 

01 SZABÓ JUNIOR, A.M. Guia prático de planejamento e gestão ambiental. São Paulo: Rideel. 

FERREIRA, L.C.A. Questão ambiental: sustentabilidade e políticas públicas no Brasil. São Paulo: Bomtempo 

Editorial. 

GROSTEIN, M. D. (org.). Ciência Ambiental: questões e abordagens. São Paulo: Annablume; FAPESP. 

MANO, E. B.; PACHECO, E. B. A. V.; BONELLI, C. M. C. Meio ambiente poluição e reciclagem. São Paulo: Editora 

Edgard Blücher. 

 

 

 

 

Materiais de Construção I 

RV.MCI001 

 Período: 1º Número de aulas de 50min: 72 Carga Horária Semipresencial: XX 

Carga Horária de 60min: 60H Pré-Requisito: nenhum 

Ementa: 

Elementos de ciências dos materiais: Impacto ambiental dos materiais usados na construção civil. Agregados, 

aglomerantes, materiais cerâmicos e polímeros: Fabricação, composição, classificação, Propriedades. Vidros; Plásticos; 

Materiais derivados e principais paliações na construção civil com os principais ensaios físicos e mecânicos e tecnologia de 

emprego. 

Conteúdo 
1. 1. AGLOMERANTE 

1.1 – Aglomerantes aéreo-minerais 

1.2 - Cimento e gesso; 

1.3 - Cal aérea; 

2. AGREGADOS 

2.1 - Definição; 



 
 

Edificações 
Concomitante 

19  

 

2.2 - Classificação; 

2.3 - Produtos industrializados; 

2.4 - Matéria prima; 

2.5 - Exploração de pedreiras; 

2.6 - Agregados naturais; 

2.7 - Propriedades físicas: Massa específica, massa específica aparente, porosidade, compacidade, teor de 

umidade, absorção de água, inchamento, coesão, adesividade ao betume; 

 

3. MATERIAIS CERAMICOS 

3.1. Definição; 

3.2. Fabricação da cerâmica; 

3.3. Classificação das cerâmicas para usos na construção civil; 

3.4. Principais características e propriedades; 

4. VIDROS 

4.1. Conceito; 

4.2. Tipos de vidros; 

4.3. Vidros de Segurança; 

4.4. Propriedades dos materiais na construção civil; 

4.5. Aplicação na construção civil; 

5. PLÁSTICOS 

5.1. Processo de fabricação; 

5.2. Principais características e propriedades; 

5.3. Principais tipos; 

5.4. Usos na construção civil; 

6. METAIS E DERIVADOS 

6.1. Fabricação; 

6.2. Classificação; 

6.3. Propriedades mecânicas e usos; 

7. TINTAS E VERNIZES 

7.1. Processo de fabricação; 

7.2. Principais características, composição e propriedades; 

7.3. Principais tipos; 

7.4. Usos na construção civil. 

Bibliografia básica: 
1. BAUER, L. A. Falcão. Materiais de construção I3. Ed. São Paulo. 1982 

2. CAMPOS FILHO, Maurício P. de. A estrutura dos materiais. 2. Ed. 1991 

3. PETRUCCI, Eládio. Concreto de Cimento Portland. 6. Ed. São Paulo. 1982 

 

Bibliografia complementar: 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIMENTO PORTLAND – ABCP. Boletim Técnico – BT-106. São Paulo 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIMENTO PORTLAND – ABCP Estudo Técnico – ET-96. São Paulo 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Coletânea de normas do CB18. Rio de Janeiro 

MEHTA, P. K; MONTEIRO, P.J.M. Concreto: Estrutura, Propriedades, Materiais. São Paulo, Pini. 1994. 

TECHNE. REVISTA DE TECNOLOGIA DA CONSTRUÇÃO. São Paulo: PINI VERÇOZA, Ênio J. Materiais de 

construção 2. ED. RS. 

 

 

 

 

Matemática Aplicada 

RV.MAP001 

 Período: 1º Número de aulas de 50min: 72 Carga Horária Semipresencial: XX 

Carga Horária de 60min: 60H Pré-Requisito: nenhum 

Ementa: 

Áreas e perímetros das principais figuras planas; Operações Numéricas: razão e proporção; Regra de três Simples e 

Composta; Unidades de medidas; Equações de Primeiro e Segundo Grau; Noções de Trigonometria; Representação gráfica 



 

Edificações 
Concomitante 

 

de funções; Noções de matemática financeira. 

Conteúdo: 

1- Cálculo de área e perímetros de figuras planas  

2- Operações numéricas: 

Operações básicas da Matemática;  

Estudo sobre frações; 

 Razão e Proporção; 

Regra de três Simples e Composta.  

3- Unidade de medidas  

Principais unidades de medidas na construção Civil; 

Conversão de unidades.  

4- Equações de Primeiro e Segundo Grau 

Equação da Reta; 

Equação de Segundo Grau; 

Resolução das raízes de uma equação de Segundo Grau; 

Representação gráfica de uma equação de Primeiro e Segundo Grau. 

5- Noções sobre Trigonometria: 

Funções Trigonométricas; 

Relações Trigonométrica de um triângulo retângulo;  

Cálculo da altura a partir do ângulo de inclinação; 

Representação gráfica da função Seno e Cosseno. 

6- Noções de Matemática Financeira 

Conceito de juro, capital e taxa de juros; 

Juros simples; 

Juros compostos. 

 

Bibliografia básica: 
1. GIOVANI, J.R.. Matemática fundamental. São Paulo: Editora FTD, 1994. 

IEZZI, G. MURACAMI, C.. Fundamentos de matemática elementar. São Paulo: Atual. 1991. 

CASTRUCCI, B. GIOVANNI, J.R. A conquista da matemática. 5ª, 6ª, 7ª e 8ª séries. São Paulo: Editora FTD 

Bibliografia complementar: 

 

HOFFMANN, Laurence D; BRADLEY, Gerald L. Cálculo: um curso moderno e suas aplicações. Rio de Janeiro: LTC 

Ed, c2002. xv 600 p. il. ISBN 8521611757 (broch.). 

Conexões com a matemática volume 1. São Paulo: Moderna, 2010. 408 p. 1 v. il. ISBN 9788516065539. 

ISBN IEZZI, G.; DOLCE, O.; MACHADO, A. Matemática e Realidade. São Paulo: Atual, 1984. 

SPERANDIO, Décio; MENDES, João Teixeira; SILVA, Luiz Henry Monken e. Cálculo numérico: características 

matemáticas e computacionais dos métodos numéricos. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2003. 352 p. il. ISBN 

8587918745. 

TEIXEIRA, José Carlos. Aulas práticas de matemática volume 1, 2. Grau. São Paulo: Ática, 1988. VOLPINO, H. 

Matemática. 7ª série, São Paulo: IBEP.  850802438X (broch.). 

 

 

 

Desenho Técnico 

RV.DTC001 

Período:1º Número de aulas de 50min: 72 Carga Horária Semipresencial: XX 

Carga Horária de 60min: 60H Pré-Requisito: nenhum 

Ementa: 

Materiais de desenho e suas utilizações. Geometria descritiva. Escalas numérica e gráfica. Vistas ortogonais. Perspectiva. 

Normas da ABNT. 

 

Conteúdo: 
1. Introdução ao desenho técnico como forma de representação de ideias;  

2. O instrumental de desenho técnico;  
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3. Tipos e Espessuras de Linhas;  

4. Caligrafia Técnica;  

5. Linhas de Construção;  

6. Projeções Ortográficas;  

7. Perspectivas Isométricas;  

8. ABNT  - Representação de Projetos de Arquitetura;  

9. Desenho Arquitetônico - Planta Baixa;  

10.Desenho Arquitetônico - Simbologia;  

11.Desenho Arquitetônico - Representação de elementos construtivos;  

12. Desenho Arquitetônico – Mapa de Risco 

 

Bibliografia básica: 
1. FRENCH, T. E. Desenho técnico e tecnologia gráfica. 6ª ed. São Paulo – SP: Globo, 1999. 

PEREIRA, A. Desenho técnico básico. 9ª ed. Rio de Janeiro – RJ: Francisco Alves, 1990. 

FRENCH, Thomas Swing; VIERCK, Charles J. Desenho técnico 6. ed . Rio de Janeiro: Globo, 1999. 1093 p. il. 

 

Bibliografia complementar: 

Teachyourself technical Darwin. Desenho técnico São Paulo: Hemus, 2004. (broch.). 

BACHMANN, A. Desenho técnico. 13ª ed. Porto Alegre – RS: Globo, 1970. 

CARVALHO, D. de A. Desenho geométrico. Rio de Janeiro – RJ: Ao Livro Técnico, 1976. 

FORBERG, B. E. Desenho técnico. 13ª ed. Porto Alegre: Globo, 1970. 

PENTEADO, J. A. Curso de Desenho. São Paulo – SP: Nacional, 1973. 

 

 

 

 

 

Introdução à metodologia, pesquisa e inovação. 

RV.IMP001 

Período: 1º Número de aulas de 50min: 36 Carga Horária Semipresencial: XX 

Carga Horária de 60min: 30H Pré-Requisito: nenhum 

Ementa: 

Introdução a metodologia científica, aspectos do conhecimento científico, elementos básicos do método, procedimentos e 

técnicas de pesquisa, de forma a capacitar os alunos a elaboração de um projeto de pesquisa e elaboração do trabalho de 

conclusão de curso. 

 

Conteúdo: 

1. Procedimentos didáticos 

2. Conhecimento e método científico 

3. Pesquisa bibliográfica e resumos,  

4. Ciência e conhecimento científico,  

5. Métodos científicos 

6. Tipos de pesquisa 

7. Técnicas de pesquisa,  

8. Projeto e relatório de pesquisa,  

9. Trabalho científico 

10. Referências bibliográficas. 

11. O questionamento do problema de pesquisa e os objetivos  

12. Cronograma  

13. Metodologia  

14. Elaboração do projeto de pesquisa/ TC Passo a passo do projeto  

15. Analise e interpretação dos dados 

Bibliografia básica: 
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Marai. Fundamentos de metodologia científica. 8. Ed. São Paulo, SP: 

Atlas, 2010. 246 p. ISBN 9788597010121. 



 

Edificações 
Concomitante 

 

KÖCHE, José Carlos. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e iniciação à pesquisa. 23. ed. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2006. 182 p. ISBN 8532618049. 

ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de trabalhos na 

graduação. 10. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2010. 158 p. ISBN 9788522458561 

 

Bibliografia complementar: 

1. ENGLER, Joaquim José de Camargo; FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO. Novos caminhos em pesquisa empresarial: jornalismo científico. São Paulo, SP: FAPESP, 2004. 350 p. 

((Resultados do programa inovação tecnológica em pequenas empresas)). ISBN 8586956171 

ARRUDA, Mauro; VERMULM, Roberto; HOLLANDA, Sandra. Inovação tecnológica no Brasil: a indústria em busca 

da competitividade global. São Paulo, SP: Anpei, 2006. ISBN 8560364005. 

INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS. Observatório de tecnologia e inovação: a experiência paulista no 

período 2002-2005. São Paulo, SP: IPT, 2006. ISBN 8509001669 

 

 

 

 

Projeto Arquitetônico I 

RV.PAI001 

Período: 2º Número de aulas de 50min: 72 Carga Horária Semipresencial: XX 

Carga Horária de 60min: 60H Pré-Requisito: nenhum 

Ementa: 

Desenho técnico aplicado ao projeto arquitetônico. Técnicas, normas, convenções e legendas. Principais desenhos de 

projeto arquitetônico: planta de situação, planta de cobertura, implantação, planta baixa, cortes e fachadas. Sistemas de 

circulação vertical: escadas e rampas. Desenhos de detalhes técnicos. 

Conteúdo: 

Conteúdo: 

Unidade 1: projeto arquitetônico 

1.1 Conceituação; 

1.2 Importância e objetivos do projeto arquitetônico; 

1.3 Etapas do projeto arquitetônico; 

1.4 Normas técnicas brasileiras aplicadas ao projeto arquitetônico. 

Unidade 2: representação técnica do projeto arquitetônico  

2.1 Planta de situação; 

2.2 Implantação: insolação, ventilação, acessibilidade e vegetação; 

2.3 Planta Baixa: representação das paredes, portas e janelas, em planta; 

2.4 Planta de cobertura: calhas, rufos e inclinação do telhado.  

2.5 Cortes: transversal e longitudinal; 

2.6 Fachada e vistas com especificação de materiais. 

Unidade 3: detalhamento 

4.1 Representação de detalhes construtivos. 

Unidade 4: sistemas de circulação vertical 

5.1 Escadas: tipos, cálculo da escada ergonômica, representação em planta baixa e corte; 

5.2 Rampas: cálculo de inclinação de rampa ergonômica, representação em planta baixa e corte 

 

Bibliografia básica: 
MONTENEGRO, Gildo A. Desenho Arquitetônico. 4. Ed. São Paulo: Ed. Edgard Blucher, 2001. 
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MAGUIRE, D.E.; SIMMONS, C.H. Desenho técnico: problemas e soluções gerais de desenho. São Paulo: Ed. Hemus, 

2004. 

PRONK, Emile. Dimensionamento em Arquitetura. João Pessoa: Ed. Universitária, 2003. 

NEUFERT, E. Arte de projetar em arquitetura. 18.ed. São Paulo, SP: Ed. Gustavo Gili, 2013. 

 

Bibliografia complementar: 
MOLITERNO, Antônio. Caderno de projetos de telhados em estrutura de madeira. 4. Ed. São Paulo: Ed. Blucher, 

2010. 

FRENCH, Thomas E.; VIERCK, Charles J. Desenho técnico e Tecnologia Gráfica. 6. Ed. São Paulo: Globo, 1985. 

 

 

 

 

Sistemas Estruturais I 

RV.SE-I001 

Período: 3º Número de aulas de 50min: 72 Carga Horária Semipresencial: XX 

Carga Horária de 60min: 60H Pré-Requisito: nenhum 

Ementa: 

Entender os conceitos básicos da engenharia de estruturas. Interpretar os tipos de esforços existentes em elementos 

estruturais. 

 

Conteúdo: 

1. Noções básicas de estática: equilíbrio de pontos materiais, elementos lineares e elementos tridimensionais. 

2. Binários e momento de uma força. 

3. Centroides, baricentro, centro de gravidade, centro de áreas e massas. 

4. Momento de inércia. 

5. Momento de uma força, equações de equilíbrio de corpo rígido, reações internas e vinculares. 

6. Tipos de estruturas e seus componentes. 

7. Esforços solicitantes: normal, cortante, momentos fletor e torçor. 

 

Bibliografia básica: 
HIBBELER, R. C. Estática – Mecânica para engenharia. 12ª Edição. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. 

BEER, F. P. et al. Mecânica Vetorial para Engenheiros - Estática. 9ª Edição. São Paulo: Editora: McGraw-Hill, 2012. 

MERIAM, J. L; KRAIGE, L. G. Mecânica para engenharia – Estática. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 364 p. 2v. il. 

ISBN 9788521617181[broch]. 

 

Bibliografia complementar: 

SORIANO, H. L. Estática das estruturas. 2. ed. rev.ampl . Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2010. 402 p. 2v. il. ISBN 

9788573939095. 

KRIPKA, M. Análise estrutural para engenharia civil e arquitetura: estrutura isostáticas. 2. ed. São Paulo: Pini, 

2011. 240 p. il. ISBN 9788572662499. 

GERE, James M; BARRY J. GOODNO. Mecânica dos materiais. 7. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2012. 858 p. il. 

ISBN 9788522107988. 

 

 

Materiais de Construção II 

RV.MCC001 

Período: 2º Número de aulas de 50min: 72 Carga Horária Semipresencial: XX 

Carga Horária de 60min: 60H Pré-Requisito: nenhum 

Ementa: 

Impacto ambiental dos materiais usados na construção civil. Concreto: Conceito, classificação, materiais constituintes, 



 

Edificações 
Concomitante 

 

normalização, estudo de dosagens, propriedades, produção, formas e escoramentos, controle tecnológico e ensaios físicos e 

mecânicos. Aço para a Construção Civil: conceito, classificação, fabricação, normalização, propriedades, controle 

tecnológico e ensaios de tração e dobramento. Madeiras como material de construção. Ensaios físicos e mecânicos com 

madeiras. 

 

Conteúdo: 
 

1. ARGAMASSA 

1.1. Definição; 

1.2. Classificação; 

1.3. Propriedades; 

1.4. Dosagem 

2. CONCRETO 

2.1. Introdução; 

2.2. Estrutura do concreto; 

2.3. Agua de amassamento; 

2.4. Dosagem do concreto; 

2.5. Propriedades do concreto; 

3. PRODUTOS DE CIMENTO PORTLAND 

4. SOLO-CIMENTO/SOLO-CAL 

4.1. Definição; 

4.2. Propriedades; 

4.3. Aplicação; 

5. CONCRETOS ESPECIAIS 

Bibliografia básica: 
BAUER, L.A. Materiais de Construção, Livros Técnicos e Científicos Editora Ltda., Vol 1 e 2, 5ª edição, 2005. 

RIPPER, E. Manual Prático de Materiais de Construção, São Paulo: Editora Pini, 1995. 

PETRUCCI, E. G. R. - Materiais de Construção, 11ª edição, Editora Globo, 1998. 

Bibliografia complementar: 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIMENTO PORTLAND – ABCP . Boletim Técnico – BT-106. São 

Paulo 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIMENTO PORTLAND – ABCP Estudo Técnico – ET-96. São 

Paulo 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Coletânea de normas do CB18. Rio de 

Janeiro. 

TECHNE. REVISTA DE TECNOLOGIA DA CONSTRUÇÃO. São Paulo: PINI VERÇOZA, Ênio J. Materiais de 

construção 2. ED. RS. 

MEHTA, P. K; MONTEIRO, P.J.M. Concreto: Estrutura, Propriedades, Materiais. São Paulo, Pini. 

1994. 

 

 

Mecânica dos Solos 

RV.MSL001 

Período: 2 º Número de aulas de 50min: 90 Carga Horária Semipresencial: XX 

Carga Horária de 60min:  75H Pré-Requisito: nenhum 

Ementa: 

Introdução à Mecânica dos Solos. Origem e formação dos solos. Física dos solos. Caracterização e classificação dos solos. 

Hidráulica dos solos. Compactação dos solos. Ensaios de laboratório. Sondagens de campo. 

 

Conteúdo: 
UNIDADE I - Introdução À Mecânica Dos Solos 

1.1 Histórico; 

1.2 Objetivos; 

1.3 Conceito de solo; 
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1.4 Origem e processos de formação de solos. 

UNIDADE 2 – ÍNDICES FÍSICOS DOS SOLOS 

2.1. Teor de umidade 

2.2. Massa específica aparente: umidade, seca e saturada. 

2.3. Porosidade 

2.4. Índice de vazios 

2.4. Grau de saturação e aeração 

2.5. Grau de compactação 

2.6. Relações entre índices 

UNIDADE 3 – TEXTURA DOS SOLOS 

3.1. Frações constituintes 

3.2. Análise granulométrica por peneiramento 

3.3. Parâmetros da curva granulométrica 

3.4. Forma das partículas 

3.5. Ensaio de laboratório 

UNIDADE 4 – PLASTICIDADE E CONSISTÊNCIA 

4.1. Características e propriedades da fração argila 

4.2. Estados de consistência e limites 

4.3. Índice de plasticidade e consistência 

4.4. Ensaio de laboratório 

UNIDADE 5 - IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE SOLOS 

5.1 Identificação de solos: campo e laboratório; 

5.2 Sistemas de classificação: HRB, SUCS, MCT, visual e tátil, 

textural, etc. 

UNIDADE 8 – COMPACTAÇÃO E CBR 

8.1 Curvas de compactação e energias de compactação; 

8.2 Ensaios de compactação; 

8.3 Comportamento de solos à compactação; 

8.4 Técnicas e equipamentos de compactação. 

UNIDADE 9 - INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS 

9.1. Métodos de investigação 

9.2. Sondagem à percussão e sondagem mista 

9.3. Importância das investigações geotécnicas para o estudo das fundações 

9.4. Relação entre SPT e capacidade de carga/taxa admissível 

 

Bibliografia básica: 
1. CAPUTO, H.P. Mecânica dos Solos e suas aplicações. Volume I. Rio de Janeiro. LTC. 

CAPUTO, H.P. Mecânica dos Solos e suas aplicações. Volume II. Rio de Janeiro. LTC. 

PINTO, C. S. Curso básico de mecânica dos solos. São Paulo, Oficina de Textos. 

Bibliografia complementar: 

ORTIGÃO, J.A.R. Introdução à mecânica dos solos. Rio de Janeiro. Editora Ao Livro Técnico. 

CAPUTO, H.P. Mecânica dos Solos e suas aplicações. Exercícios e problemas resolvidos. Volume III. Rio de Janeiro. 

LTC. 

VELLOSO, DIRCEU ALENCAR. Fundações. Volume I. São Paulo: Oficina de textos, 2011. 

MASSAD, FAIÇAL. Obras de terra: curso básico de Geotecnia. 2 ed. São Paulo. Oficina de Textos, 2010. 

FIORI, ALBERTO PIO. Fundamentos de mecânicas dos solos e das rochas: aplicação na estabilidade de taludes – 2 ed. 

Curitiba: UFPR, 2009. 

ABNT (1986). NBR 6457: Amostras de solo – preparação para ensaios de compactação e ensaios de caracterização. Rio de 

Janeiro. 

ABNT (1984). NBR 6508: Grãos que passam na peneira de 4,8 mm – determinação da massa específica. Rio de Janeiro. 

ABNT (1984). NBR 7181: Solo – análise granulométrica. Rio de Janeiro. 

ABNT (1984). NBR 7180: Solo – determinação do limite de plasticidade. Rio de Janeiro. 

ABNT (1984). NBR 6459: Solo – determinação do limite de liquidez. Rio de Janeiro. 

ABNT (1986). NBR 7182: Solo – ensaio de compactação. Rio de Janeiro. 

DNER (1994). DNER-ME 041/94 – Solos – preparação de amostras para ensaios de caracterização. DNER (1994). DNER-

ME 213/94 – Solos – determinação do teor de umidade. 
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DNER (1994). DNER-ME 052/94 – Solos e agregados – determinação da umidade com emprego do “Speedy”. Curso 

Técnico de Nível Médio em Edificações, na forma Subsequente, modalidade presencial IFRN, 2011 56 

DNER (1994). DNER-ME 092/94 – Solos – determinação da massa específica aparente “in situ”, com emprego do frasco 

de areia. 

DNER (1994). DNER-ME 093/94 – Solos – determinação da densidade real. 

DNER (1994). DNER-ME 051/94 – Solos – Análise granulométrica. 

DNER (1994). DNER-ME 081/94 – Solos – Análise granulométrica por peneiramento. 

DNER (1994). DNER-ME 082/94 – Solos – determinação do limite de plasticidade. 

DNER (1994). DNER-ME 122/94 – Solos – determinação do limite de liquidez – método de referência e método expedito. 

DNER (1994). DNER-ME 162/94 – Solos – ensaio de compactação utilizando amostras trabalhadas. 

 

 

 

Topografia – Altimetria 

RV.T-AL001 

Período: 2º Número de aulas de 50min: 54 Carga Horária Semipresencial: XX 

Carga Horária de 60min: 45H Pré-Requisito: nenhum 

Ementa: 

Introdução à altimetria. Referências de Nível. Levantamento planialtimétrico. Métodos de nivelamentos. Cálculo de 

declividade de terrenos. Greide. Representação gráfica do perfil longitudinal do terreno e planos cotados para 

terraplanagem. Noções de avaliação da movimentação de terra em projeto de engenharia. 

 

Conteúdo: 

Unidade 1 – Fundamentos de Altimetria 

1.1. Introdução e histórico da altimetria 

1.2. Conceitos básicos 

1.3. Identificação dos principais equipamentos disponíveis para altimetria e cuidados necessários na sua utilização 

1.6. Referências de Nível. 

Unidade 2 – Levantamento Topográfico Planialtimétrico 

2.1. Princípio do método e instrumental usado 

3.2. Cálculos de levantamento topográfico planialtimétrico 

Unidade 3 – Representação do altimetria terreno 

3.1. Interpolação e traçado de curvas de nível 

3.2 Traçado de perfis topográficos a partir das curvas de nível 

3.3 Declividade média de um alinhamento e de superfícies 

3.6 Cálculo de volumes 

Unidade 4 - Nivelamento Trigonométrico 

4.1. Princípio do método e instrumental usado 

4.2. Determinação da diferença de nível entre pontos acessíveis e inacessíveis 

4.3. Nivelamento de perfis topográficos. 

Unidade 5 - Nivelamento Geométrico 

5.1. Princípio do método e instrumentos empregados 

5.2. Cuidados na operação com o nível ótico 

5.3. Estacionamento do nível ótico 

5.4. Determinação da distância vertical entre pontos e da declividade de terrenos 

5.5. Nivelamentos de perfis topográficos 

5.6. Nivelamento de áreas para fins de terraplanagem 

5.7. Fontes e controle de erros em nivelamentos geométricos 

5.8. Representação gráfica do perfil longitudinal do terreno e planos cotados para terraplanagem 

5.9. Greide 

 

Bibliografia básica: 
COMASTRI, J.A.; TULER, J.C. Topografia - altimetria. 3.ed. Viçosa-MG: Ed. UFV, 1999. 200p. 

ESPARTEL, L. Curso de topografia.  1.ed. Porto Alegre: Ed. Globo, 1975. 655p. 

TULER, M.; SARAIVA, S. Fundamentos de Topografia. 1.ed. Porto Alegre: Bookman, 2014. 324p. 
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Bibliografia complementar: 

BORGES, A.C. Topografia aplicada a engenharia civil. Vol. 2. São Paulo: Editora Edgard Bluscher, 1992. 240p. 

GARCIA, G.J.; PIEDADE, G.C.R. Topografia aplicada às ciências agrárias. 5.ed. São Paulo: Nobel, 1984. 257p. 

LIMA, D.V. Topografia – um enfoque prático. Rio Verde, GO: Editora Êxodo, 2006. 103p. 

MCCORMAC, J. Topografia. 5.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007. 408p. 

PINTO, L.E.K. Curso de topografia. 2.ed. Salvador: UFBA, 1992. 339p 

 

 

 

 

Sistemas Estruturais II 

RV.SEII001 

Período: 3º Número de aulas de 50min: 72 Carga Horária Semipresencial: XX 

Carga Horária de 60min: 60H Pré-Requisito: nenhum 

Ementa: 

Compreensão de como se comporta cada tipo de material na estrutura. Interpretação e dimensionamento do projeto 

estrutural de uma edificação. 

 

Conteúdo: 

1. Noções de dimensionamento estrutural. 

2. Ação do vento nas edificações. 

3. Estruturas de madeira: dimensionamento de elementos tracionados, comprimidos e fletidos. Ligações. 

4. Estruturas metálicas: dimensionamento de elementos tracionados, comprimidos e fletidos. Ligações soldadas e 

parafusadas. 

5. Estruturas de concreto armado: viga, laje e pilares. 

6. Fundações: blocos, sapatas, estacas e vigas baldrames 

 

Bibliografia básica: 
AMARAL, Otávio Campos. Estruturas isostáticas. Minas Gerais: UFMG 

FUSCO, Péricles Brasiliense: Técnica de armar as estruturas de concreto. São Paulo. Editora PINI1994. 

MORAES, Marcelo da Cunha. Concreto armado. Rio de Janeiro. Makron Books. 

 

Bibliografia complementar: 

BELL, Brian J. Fundações em concreto armado. Rio de Janeiro: Guanabara Dois 

CARVALHO, Lauro Modesto de: Concreto armado vol. I e II São Paulo. Editora LMS 

FUSCO, Péricles Brasiliense. Estruturas de concreto. São Paulo. Editora LTC; 1981. 

MORAES, Marcelo da Cunha. Estrutura das fundações. Rio de Janeiro. Makron Books. 

OLIVEIRA, Mirian M. Estruturas isostáticas. Rio de Janeiro: Livros Técnicos Científicos Editores. 

ROCHA, Anderson M. Concreto armado vol. I, II, III e IV. São Paulo: Nobel 

SANTOS, Lauro Modesto. Cálculo de Concreto Armado Vol. I e II 2a ed. São Paulo Editora LMS1983. 

 

 

 

Projeto Arquitetônico II 

RV.PA-II001 

Período: 3º Número de aulas de 50min: 72 Carga Horária Semipresencial: XX 

Carga Horária de 60min: 60H Pré-Requisito: nenhum 

Ementa: 

Etapas metodológicas para a elaboração do projeto. Organização espacial e elementos de composição. O edifício e o 

espaço urbano. Forma arquitetônica: criação, estilos, estética e arte. Projeto arquitetônico: planejamento, desenvolvimento 

e detalhamento; componentes de sua organização. Funções arquitetônicas: caracterização e dimensionamento de área 

Legislação e código de obras municipais. Detalhes técnicos de segurança e proteção contra incêndio; a propagação do fogo 



 

Edificações 
Concomitante 

 

nos edifícios; rotas de fuga; sinalizações; espaços e instalações para deficientes físicos. Integração do projeto arquitetônico 

aplicado a edificações de uso residencial e comercial. 

Conteúdo: 

Unidade 01: Etapas metodológicas para a elaboração do projeto arquitetônico  

1.1 Pré concepção: perfil do cliente, análise do ambiente (condicionantes), pesquisa de correlatos, legislação, partido 

arquitetônico;  

1.2 Concepção: desenvolvimento do projeto;  

1.3 Pós concepção: representação do projeto e memoriais. 

Unidade 02: O edifício e o espaço urbano 

2.1 Legislação e código de obras municipal;  

2.2 Interferências das edificações no espaço urbano. 

Unidade 03: Estudo Preliminar 

3.1 Desenvolvimento da proposta;  

3.2 Partido Arquitetônico;  

3.3 Forma de ocupação dos Lotes (condicionantes), recuos e orientação solar;  

3.4 Dimensionamento dos ambientes, estudo de fluxos e setorização. 

Unidade 04: Anteprojeto  

4.1 Definição do sistema construtivo adotado;  

4.2 Tipos de materiais; 

4.3 Representação técnica do projeto: implantação, planta de cobertura, planta baixa, cortes e fachadas. 

Unidade 06: Projeto de Prevenção  

6.1 Detalhes técnicos de segurança e proteção contra incêndio; 

6.2 Espaços e instalações para deficientes físicos. 

 

Bibliografia básica: 
MONTENEGRO, Gildo A. Desenho Arquitetônico. 4. ed. São Paulo: Ed. Edgard Blucher, 2001. 

PRONK, Emile. Dimensionamento em Arquitetura. João Pessoa: Ed. Universitária, 2003. 

 

Bibliografia complementar: 

NEUFERT, Ernest Prof. Arte de Projetar em Arquitetura. São Paulo: Ed.Gustavo Gili, 1965. 

MOLITERNO, Antônio. Caderno de projetos de telhados em estrutura de madeira. 4. ed. São Paulo: Ed. Blucher, 

2010. 

FRENCH, Thomas E.; VIERCK, Charles J. Desenho técnico e Tecnologia Gráfica. 6. ed. São Paulo: Globo, 1985. 

 

 

 

Projeto Hidrossanitário 

RV.PHD001 

Período: 3º  Número de aulas de 50min: 72 Carga Horária Semipresencial: XX 

Carga Horária de 60min: 60H Pré-Requisito: nenhum 

Ementa: 

Introdução a instalações prediais. Tubos, conexões e dispositivos. Instalações prediais de água fria. Instalações prediais de 

esgoto sanitário. Instalações prediais de águas pluviais. Projeto de instalações prediais hidráulico-sanitárias por CAD. 

 

Conteúdo: 
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UNIDADE 1 – TUBOS, CONEXÕES E DISPOSITIVOS. 

1.1. PVC; Aço galvanizado; Ferro maleável zincado; Cobre; Bronze; CPVC; Polipropileno; 

Polietileno Reticulado; Ferro Fundido; Cerâmico. 

1.2. Tipos de juntas 

1.3. Manutenção preventiva e corretiva das instalações 

1.4. Aparelhos sanitários 

1.5. Tipos, emprego, ligações e funcionamento. 

1.6. Dispositivos de controle de fluxo 

1.7. Acessórios hidráulico-sanitários 

 

UNIDADE 2 – INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA 

2.1. Princípios gerais para água fria 

2.2. Sistemas de distribuição de água fria 

2.3. Reservatórios: consumo diário; prescrições e dimensionamento. 

2.4. Alimentador predial e ramal predial 

2.5. Ligação predial 

2.6. Extravasor e tubulação de limpeza 

2.7. Sistema elevatório: recomendações, vazões de dimensionamento, tubulações de 

Recalque e de sucção, cálculo de altura manométrica e potência de bomba. 

2.8. Dimensionamento das tubulações: Sub-ramais; Ramais de distribuição. 

2.9. Colunas de distribuição e Barriletes 

 

UNIDADE 3 – INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO SANITÁRIO 

3.1. Princípios gerais para esgoto sanitário 

3.2. Dimensionamento das tubulações 

3.3. Ventilação 

3.4. Dimensionamento das caixas 

 

UNIDADE 4 – INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS 

4.1. Princípios gerais para águas pluviais 

4.2. Dimensionamento para águas pluviais 

4.3. Calhas e canaletas; Condutores verticais e horizontais. 

4.4. Caixa de areia e caixa de inspeção 

 

UNIDADE 5 – PROJETO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS HIDRÁULICO-SANITÁRIAS POR CAD 

5.1. Utilização dos programas CAD 

5.1.1. Dimensionamento 

5.1.2. Detalhamento 

5.1.3. Especificação dos materiais 

 

Bibliografia básica: CREDER, HÉLIO – Instalações Hidráulicas e Sanitárias – 6° ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 

CREDER, HÉLIO – Instalações Hidráulicas e Sanitárias: exemplo de aplicação em projeto – 6° ed. Rio de Janeiro: LTC, 

2012. 

CARVALHO JÚNIOR, ROBERTO DE – Instalações hidráulicas e o projeto de arquitetura – 5° ed. Revista e ampliada. 

São Paulo: Blucher, 2012. 

 

 

Bibliografia complementar: 

MACINTYRE, ARCHIBALD JOSEPH – Manual de instalações hidráulicas e sanitárias – 1° ed. – Rio de Janeiro: LTC, 

2012. 

MELO, Wanderley de O. Instalações Prediais Hidro Sanitárias. 2a Ed. Goiania. Ed. Edgardo 

Blucher.1990 

SALGADO, JULIO CESAR PEREIRA – Instalação hidráulica residências: a prática do dia a dia – 1° ed. – São Paulo: 

Érica, 2010. 

Manual de Hidráulica-José Martiniano de Azevedo Neto ( 22 volumes ) 

Elementos de Engenharia Hidráulica e Sanitária – Lucas Nogueira Garcez ( 4 volumes ) 



 

Edificações 
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Manual de Instalações Prediais Hidro Sanitárias e de Gás – Ruth Silveira Borges ( 4 volumes) 

Instalações Prediais Domiciliares – Ronaldo Sérgio de Araújo Coelho ( 3 volumes ) 

Introdução à Engenharia Ambiental – Benedito Braga e outros ( 7 volumes ) 

 

 

 

 

Técnicas Construtivas I 

RV.TC-I001 

Período: 3º  Número de aulas de 50min: 72 Carga Horária Semipresencial: XX 

Carga Horária de 60min: 60H Pré-Requisito: nenhum 

Ementa: 

Princípios fundamentais da construção civil. Projetos do edifício. Serviços preliminares de uma construção. Implantação do 

Canteiro. Locação.  

 

Conteúdo: 

1. Introdução a construção civil: introdução, legislação e competências 

2. Serviços preliminares: Introdução, escolha do terreno, legislações, projetos. 

3. Canteiro de Obras: Motivos para a organização do canteiro de obras, estudo preliminar do canteiro de obras, fases 

da implantação, dimensionamento dos elementos do canteiro de obras. 

4. Locação da Obra: Introdução a marcação de obra, processo por cavaletes, processo por tábua corrida, traçado, 

locação de estacas, sequência de locação de obras. 

 

Bibliografia básica: 
BAUD, G. Manual da Construção. 5. Ed. São Paulo: Hemus, 1978.  

BORGES, Alberto de Campos. Prática das Pequenas Construções. Vol.1 e 2. 5. Ed. São Paulo: Edgard Blucher, 1978. 

CHAVES, Eng. Roberto. Como construir uma casa. Ediouro. 

Bibliografia complementar: 

MORAES, Marcelo Cunha. Estruturas de Fundações. 3. Ed. São Paulo: McGraw-Hill, 1976. 

PINI. Tecnologia de edificações. 1.Ed. 1988; 

Qualidade na Aquisição de Materiais e Execução de Obras – CTE, SEBRAE/SP – PINI – 1996; 

RIPPER, Ernesto. Tabela para canteiro de obras. 1.Ed. São Paulo: PINI, 1988; 

Azigite, Walid. A Técnica de Edificar. 3a Ed. São Paulo. Ed. PINI. 2000. 

Thomaz, Ercio. Tecnologia, gerenciamento e qualidade na construção. 1a Ed. São Paulo. Ed. PINI.2001. 

RICARDO, Hélio S. Manual prático de escavação, terraplenagem. 2.Ed. 1990. 

 

 

Fundações 

RV.FDC001 

Período: 3º Número de aulas de 50min: 72 Carga Horária Semipresencial: XX 

Carga Horária de 60min: 60H Pré-Requisito: nenhum 

Ementa: 

Projetar fundações, critérios geotécnicos, econômicos e de equilíbrio estático. Interpretação dos resultados de investigações 

geotécnicas para projeto de fundações. Reconhecimento dos tipos de fundações mais adequadas e também as fundações 

inadequadas para diferentes casos de carregamento (edificações) e perfis geotécnicos. 

 

Conteúdo: 
UNIDADE 1 – PROSPECÇÃO GEOTÉCNICA 

UNIDADE 2 – SONDAGEM DE RECONHECIMENTO A PERCUSSÃO (SPT) 

2.1. Perfil geotécnico do terreno 

UNIDADE 3 - ESCOLHA DO TIPO DE FUNDAÇÃO 

UNIDADE 4 – TIPOS DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 

UNIDADE 5 – ASPECTOS DE PROJETO DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 

5.1. Execução de sapatas e blocos de coroamento 

UNIDADE 6 – TIPOS DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS 
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6.1. Controle de execução de estacas 

6.2. Aspectos de projeto de fundações por estacas 

UNIDADE 7 – ENSAIOS DE PROVA DE CARGA 

7.1. Prova de carga estática em placa 

7.2. Porva de carga dinâmica 

Bibliografia básica: HACHICH, W., Falconi, F.F., Saes, J.L., Frota, R.G.Q, Carvalho, C.S. & Niyama, S. (1996), 

“Fundações – Teoria e Prática”, Ed. Pini. 

VELLOSO, D. A; LOPES, F. R. Fundações – Critérios de projeto, investigação do subsolo e fundações superficiais e 

profundas. Volume 1 e 2. Editora da UFRJ, Rio de Janeiro – RJ. 

Bibliografia complementar: 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES E GEOTECNIA (2004). Manual 

de Especificações de Produtos e Procedimentos ABEF. Editora PINI & ABEF, 3ª ed., 410 p. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (2006). Estacas: Prova de carga estática – método de 

ensaio. ABNT, 8p. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (2007). Estacas: Ensaio de carregamento dinâmico. ABNT, 

12p. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (2010). Projeto e Execução de Fundações. ABNT, 91p. 

 

 

Técnicas Construtivas II 

RV.TC-II001 

Período: 4º Número de aulas de 50min: 72 Carga Horária Semipresencial: XX 

Carga Horária de 60min: 60H Pré-Requisito: nenhum 

Ementa: 

Estruturas. Alvenaria. Telhados e Coberturas. Revestimentos. Forros e tetos. Pavimentação. Patologias em edificações. 

Conteúdo: 

1. Concepção Estrutural: Introdução, Classificação dos elementos, função dos elementos, concepção estrutural dos 

diversos tipos de elementos. 

2. Alvenarias: Introdução a alvenaria, tipos de alvenarias, classificação das paredes, assentamento de alvenarias de 

tijolos cerâmicos, assentamento de blocos de concreto, alvenaria estrutural, patologias. 

 

 

Bibliografia básica: 
AZEREDO, Hélio Alves. O Edifício e seu Acabamento. Vol.1 E 2.1. São Paulo: Edgard Blucher, 1989. 

BERTOLINI, Luca; TRADUÇÃO DE LEDA MARIA MARQUES DIAS BECK. Materiais de construção: patologia 

reabilitação e prevenção. São Paulo: Oficina de Textos, 2010. 414 p. 2 v. il. ISBN 9788579750106. 

BAUD, G. Manual da Construção. 5. Ed. São Paulo: Hemus, 1978. 

Paulo: PINI: IBI, 1988.Qualidade na Aquisição de Materiais e Execução de Obras – CTE, SEBRAE/SP – PINI – 1996. 

 

Bibliografia complementar: 

BORGES, Alberto de Campos. Prática das Pequenas Construções. Vol.1 e 2. 5. Ed. São Paulo:Edgard Blucher, 1978. 

CHAVES, Eng.º Roberto. Como construir uma casa. Ediouro. 

Ernesto. Como evitar erros na construção, PINI, 1996. 

Fiorito, Antônio J. S. I. Manual de argamassas e revestimentos 1a Ed. São Paulo. Ed. PINI. 1996 

Moliterno, Antônio. Caderno de Projetos de telhado em estrutura de madeira. 1a Ed. São Paulo. Ed. Edgard Blucher. 

1988. 

Pcchi, Flávio Augusto. Impermeabilização de Cobertura. 1a Ed. São Paulo. Ed. PINI. 1986 

PIANCA, João Batista. Manual do Construtor. Vol.1 E2, 1. Ed. Porto Alegre: Editora Globo, 1970; 

PINI. Tecnologia de edificações. 1.Ed. 1988.18 

PIRONDI Zeno. Manual prático em impermeabilização e de isolação térmica. 2.Ed. São RIPPER. 

SOUZA, V. C. M., RIPPER, T. Patologia, recuperação e reforço de estruturas de concreto. 1ª edição. São Paulo: PINI, 

2001. 

THOMAS, Érico. Trincas em edifícios: causas, prevenção e recuperação. São Paulo: PINI, 1990. 

Verçosa, Énio José. Impermeabilização na Construção. 1a Ed. Porto Alegre. Ed. SAGRA. 1986. 
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Yazigi, Walid. A Técnica de Edificar. 3a Ed. São Paulo. Ed. PINI. 2000 

 

 

 

 

Instalações Elétricas 

RV.IEC001 

Período: 4º Número de aulas de 50min: 72 Carga Horária Semipresencial: XX 

Carga Horária de 60min: 60H Pré-Requisito: nenhum 

Ementa 

Circuitos de corrente alternada; Potência Ativa, Reativa e Aparente; Medições Elétricas; Tensões de Fornecimento em 

Baixa Tensão; Tipos de Instalações Utilizadas; Materiais Elétricos Utilizados em Instalações Elétricas em Baixa Tensão; 

Circuitos de Comando; Simbologia e Representação; Luminotécnica.  

Conteúdo: 
1- Conceitos Básicos de Eletricidade - Grandezas Elétricas; - Cargas Elétricas; - Corrente Elétrica; - Tensão Elétrica.  

2- Circuitos Monofásicos e Trifásicos - Conceito de Tensão Eficaz; - Tipos de Carga; - Impedância Elétrica; - Potência 

Ativa, Reativa e Aparente; - Características do Circuito Trifásico Equilibrado;  

3 – Medições Elétricas Estudo sobre equipamentos de medição elétrica.  

4 – Instalações de Tomadas e Interruptores - Normas que regem as instalações em Baixa Tensão; - Elementos componentes 

de uma Instalação Elétrica; - Símbolos e Convenções; - Tomadas e Interruptores Simples; - Interruptor Paralelo; - 

Interruptor Intermediário;  

5 – Elementos de Proteção - Dispositivos de Proteção dos Circuitos; - Dispositivos de Comando dos Circuitos; - Relés de 

Subtensão e Sobretensão; - Relés de Tempo e Minuteria; - Dispositivo Diferencial Residual. Proteção contra Corrente de 

Fuga à Terra, Sobrecarga e Curto- circuito; - Comando por Células Fotoelétricas;  

6 – Luminotécnica - Conceitos de Grandezas Fundamentais; - Lâmpadas; - Vida útil e rendimento luminoso das Lâmpadas; 

- Luminárias;  

7 – Quadro terminal e quadro de distribuição - Montagem do quadro terminal e quadro de distribuição; - Ramal de 

alimentação; - Seletividade.  

8 – Dimensionamento de condutores; - Tipos de condutores; - Seções Mínimas dos Condutores; - Dimensionamento de 

condutores; - Dimensionamento dos eletrodutos; - Aterramento.  

9- Instalações de Motores - Classificação dos motores elétricos; - Potências dos motores elétricos; - Corrente do motor 

trifásico; - Dados de placa; - Ligação dos terminais dos motores; - Dispositivos de proteção dos motores. 10 – Noções 

sobre SPDA - Eletricidade Atmosférica; - Classificação dos Pára-raios; - Sistema de Proteção contra Descargas 

Atmosféricas. 

Bibliografia básica: 
CREDER, Hélio. Instalações elétricas. 12 Ed. Rio de Janeiro: LTC, 1993 

CARVALHO JÚNIOR, Roberto de. Instalação Elétricas E o projeto de arquitetura. 3. ed. São Paulo: Blucher, 2011. 240 p. 

il. ISBN 9788521206231. 

NISKIER, Júlio. Instalações elétricas. 1 Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1991. 

Bibliografia complementar: 

CAVALIN, Geraldo; CERVELIN, Severino. Instalações elétricas prediais: Conforme norma NBR 5410:2004. 21. ed. São 

Paulo: Érica, 2013. 422 p. il. ISBN 9788571945418 

COTRIM, Ademaro A M. Bittencurt. Instalações elétricas. 2 Ed. São Paulo: McGraw-Hill, 1993 

MAMED FILHO, João: Instalações Industriais l. RJ, LTC 

MOREIRA, Vinícius A: Iluminação e fotometria, SP: Edgar Blucher. 

NBR 5410 - NB3 - Associação Brasileira de Normas Técnicas, edição atual. 

NBR 5413 - Iluminância de Interiores, Associação Brasileira de Normas Técnicas, edição atual. 

NBR 5444 - Símbolos Gráficos para Instalações Elétricas Prediais, Associação Brasileira de Normas Técnicas, edição 

atual. 

NISKIER, Julio; ARCHIBALD JOSEPH MACINTYRE. Instalações elétirca. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 455 p. il. 

ISBN 9788521615897. 

PIRELLI. Manual Pirelli de Instalações elétricas. 2ª Ed. São Paulo: PUNI 1999. 

SEIP, Gunter G. Instalações elétricas. Vol 1 e 2, 3 Ed. São Paulo: Nobel, 1988. 
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Gerenciamento e Orçamento 

RV.GOT001 

 Período: 4º  Número de aulas de 50min: 54 Carga Horária Semipresencial: XX 

Carga Horária de 60min: 45H Pré-Requisito: nenhum 

Ementa: 

Aspectos envolvidos na elaboração do orçamento das edificações, impacto do gerenciamento de empresas e 

empreendimentos em construção no custo das obras. 

 

Conteúdo: 

1. Memorial descritivo;  

2. Especificações de materiais; 

3. Levantamento do quantitativo; 

4. Caderno desencargos; 

5. Planilha Orçamentária; 

6. Cronograma Físico-financeiro. 

7. Planejamento de obras. 

 

Bibliografia básica: 
GIAMUSSO, Salvador. Orçamento e custos na construção civil. 1a ed. São Paulo: PINI, 1991. 

LIMMER. Planejamento, orçamento e controle de projetos e obras. 1a ed. Rio de Janeiro: LTC, 1997. 

Orçamento na Construção Civil - Consultoria, Projeto e Execução Autor (es): Maçahiko Tisaka 

Edição: 1ª Edição 

Bibliografia complementar: 

TCPO 13ª edição Editora: PINI Edição: 13ª 

Orçamento de Obras em Foco Autor (es): Roberto Sales Cardoso Editora: PINI Edição: 1ª 

Como Reduzir Perdas nos Canteiros - Manual de Gestão do Consumo de Materiais 

Na Construção Civil. Autor (es): Ubiraci E. Lemes de Souza Edição: 1ª edição. 

SAKURAI, Michiharu. Gerenciamento integrado de custos. São Paulo: Atlas, 1997. ISBN 852241789X (broch.). 

Como Preparar Orçamentos de Obras Autor (es): Aldo Dórea Mattos Editora: PINI Edição: 1ª 

 

 

 

 

EMPREENDEDORISMO 

RV.EPD002 

Período: 4º Número de aulas de 50min: 54 Carga Horária Semipresencial: XX 

Carga Horária de 60min: 45H Pré-Requisito: nenhum 

Ementa: 

Desenvolver os conceitos básicos de empreendedorismo, a partir de pré- requisitos que envolvem a capacidade do (a) 

educando (a) na resolução de problemas contextualizados no seu dia-a-dia. As práticas de trabalho, caracterizando-as na 

dimensão de um saber vinculado à realidade social e econômica dosetor em que atua. 

Conteúdo: 

1. – Conhecendo o Empreendedorismo  

1.1 - Visão do processo histórico produtivo;  

1.2 - Histórico do empreendedorismo no mundo;  

1.3 - Identificação das competências e habilidades;  

1.4 - O mundo já não é o mesmo;  

1.5 – O que é um empreendedor;  

1.6 – Estudo de caso  

2. – Comportamento empreendedor  

2.1 – Perfil do empreendedor;  

2.2 – Planejando o empreendimento;  

2.3 – A empresa e o mercado;  

2.5 – Estudo de caso.  

3. – O mercado e suas mudanças 
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 3.1 – Sua excelência o consumidor;  

3.2 – Conhecendo o seu mercado;  

3.3 – Seu concorrente;  

3.4 – Seu fornecedor;  

3.5 - Estudo de Caso. 

4. – Preço com base no plano de negócio  

4.1 – Custos fixos;  

4.2 – Custos Variáveis;  

4.3 – Preço de venda;  

4.4 – Margem de contribuição;  

4.5 – Custo, despesa e investimento;  

4.6 – Ponto de Equilíbrio;  

4.7 – Risco do negócio  

4.8 - Estudo de Caso  

5. - Finanças  

5.1 – Fluxo de Caixa  

5.2 – Diagnóstico financeiro, O que fazer?  

5.4 – Estudo de caso 

Bibliografia básica: 
Guimimães de Aqunino Tomáse Souza de Lucas Castro Eda EMPREENDEDORISMO ALÉM DO PLANO DE 

NEGÓCIO Editora Atlas, Bernardi Antonio Luiz MANUAL DE Empreendedorismo e gestão: Fundamentos, Estratégicas e 

Dinâmicas Editoras Atlas. 

Bibliografia complementar: 
Seiffert. Quadros Peter EMPREENDENDO NOVOS NEGOCIOS EM CORPORAÇÕES: Estratégia, Processos e 

Melhores Práticas. Editora Atlas. 

 

 

Segurança e Organização do Trabalho 

RV.SOT001 

Período: 4º Número de aulas de 50min: 54 Carga Horária Semipresencial: XX 

Carga Horária de 60min: 45H Pré-Requisito: nenhum 

Ementa: 

Reconhecer e reclamar os direitos trabalhistas previstos na CLT nas diversas situações no mercado de trabalho. 

Identificar conceitos relacionados às atividades organizacionais do trabalho. 

 

Conteúdo 

1. Introdução á CLT 

-Noções sobre capacidade Civil 

-Definição de direito do trabalho 

-Função social do direito do trabalho 

-Empregado X Empregador 

-Principais direitos 

-Demissões 

-Seguro-Desemprego 

-Licença maternidade e Licença Paternidade 

-Adicionais e Garantia 

-Trabalho temporário 

-Férias 

-Estágio 

-Jornada de Trabalho 

-Horas extras 

-Seguro-desemprego 

-Estabilidade 

-CIPA e Segurança no trabalho 
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-Justiça do trabalho 

-Sindicatos 

-Benefícios 

2.Introdução à organização do trabalho 

-Hierarquia 

-Organogramas x fluxogramas x cronogramas 

-Qualidade na estrutura Organizacional 

-Qualidade no ambiente de trabalho 

-Ferramentas de apoio 

Bibliografia básica: 
 

1. COLENGHI, Vitor Mature. O&M e qualidade total: uma integração perfeita. 2. ed. Rio de Janeiro. Qualitymark, 2003. 

2. COTRIM, Gilberto Vieira. Direito e Legislação: introdução ao direito. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2001. 

3. Oliveira, Juarez de. Consolidação das leis do trabalho. São Paulo: Saraiva 1983. 

 

Bibliografia complementar: 

 

1. MENDES, Sinésia. Direito e Legislação: curso introdutório. 3. ed. São Paulo: Scipione, 1993 

2. MORAES, Alexandre de. DIREITO CONSTITUCIONAL. Editora Atlas. Edição revista,  atualizada e ampliada, 2005. 

3. MEIRELES, Eli. DIREITO ADMINISTRATIVO. 

4. CÓDIGO CIVIL. 

5. CÓDIGO COMERCIAL. 

6. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

 

 

 

Projeto Final 

RV.PFL001 

Período: 4º  Número de aulas de 50min: 72 Carga Horária Semipresencial: XX 

Carga Horária de 60min: 60H Pré-Requisito: nenhum 

Ementa: 

Projeto de edificações; Do Problema ao Referencial Teórico; Definir a Metodologia; Execução do Projeto de edificações; 

O Relatório do projeto; Projeto na Área de edificações. 

 

Conteúdo: 
1) Introdução à redação técnica. 

2) Estilo e estrutura da redação técnico-científica. 

3) Definição, planejamento e elaboração de projeto versando sobre temas do curso Técnico em Edificações. 

 

Bibliografia básica: 
CRUZ, C.; RIBEIRO, U. Metodologia Científica: Teoria e Prática. São Paulo, Axcel Books, 2003. 

GUIMARÃES, F.R. Diretrizes para Elaboração de trabalhos monográficos. Campina Grande, EDUEP, 2002. 

LIMMER. Planejamento, orçamento e controle de projetos e obras. 1a ed. Rio de Janeiro: LTC, 1997. 

 

Bibliografia complementar: 

MATTOS, A. D. Planejamento e Controle de Obras. 1ª edição. São Paulo: PINI 

SANTOS, A. P. L., JUNGLES, A. E. Como Gerenciar as Compras de Materiais na Construção Civil. 1ª edição. São 

Paulo: PINI. 

THOMAZ, E. Tecnologia, Gerenciamento e Qualidade na Construção. 1ª edição. São Paulo: PINI. 

CUNHA, A. J. P. et al. Acidentes Estruturais na Construção Civil. 1ª edição. São Paulo: PINI. Vol. I 

ABCP - Associação Brasileira de Cimento Portland (www.abcp.org.br). 

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas (www.abnt.org.br). 

 

 

 

http://www.abcp.org.br/
http://www.abnt.org.br/
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4 Atividades acadêmicas 

  

4.1 Estágio supervisionado 

 

 O estágio curricular supervisionado obrigatório terá duração de 160 horas, sendo um dos 

instrumentos de prática profissional, requisito para conclusão do curso Técnico em Edificações 

Concomitante ao Ensino Médio. 

 A carga horária mínima para cumprimento do estágio é de 1200 horas, conforme previsto na 

resolução CNE/CEB nº 01/04. O estágio poderá ser realizado a partir do 3º Ano. A carga horária do 

estágio profissional supervisionado, em período letivo não poderá exceder as jornadas diárias de 4 

horas, perfazendo 20 horas semanais. Em período de férias e recessos escolares, a empresa e o 

estagiário deverão definir em comum acordo a carga horária a ser cumprida, sendo aceita carga 

horária acima de 4 horas/dia e nunca superior a 8 horas/dia perfazendo até 40 horas semanais.  

 O Estágio Curricular Supervisionado tem por objetivo proporcionar aos estagiários (as) o 

contato direto com o campo de atuação profissional, a fim de que os mesmos possam desenvolver 

sua competência técnico político social, vislumbrando a transformação social. 

 Só poderão realizar o estágio os alunos que estiverem regularmente matriculados e 

segurados contra acidentes pessoais, morte e invalidez. A responsabilidade pela aquisição de 

apólice de seguro é de responsabilidade do IF Goiano. 

 O Estágio Curricular Supervisionado poderá ser realizado tanto no IF Goiano como em 

instituições públicas ou privadas, propriedades rurais, profissionais liberais e atividades de extensão 

em empreendimentos ou projetos de interesse social, desde que apresentem condições de 

proporcionar experiência prática na área de formação do aluno. 

 O Plano de Estágio Curricular Supervisionado tem como objetivo enumerar as atividades 

que serão desenvolvidas durante o estágio, de acordo com a planilha de atividades correlatas com a 

área do curso. Entendem-se como atividades correlatas deste curso: 

 

 

 Quanto ao acompanhamento do estágio, o orientador (professor do IF Goiano designado 

pelo coordenador de curso) fará visitas mensais ao trabalho do estagiário com objetivo de 

acompanhar o rendimento do estagiário, em sua falta o supervisor da empresa informará ao 

orientador quanto ao progresso do aluno. O estagiário deverá entregar um relatório final constando 

todas as atividades realizadas e experiências obtidas. O modelo do relatório final será fornecido 

pelo setor responsável do estágio. 

 O estagiário será avaliado pelo supervisor através de seu desempenho na empresa, e pelo 

professor orientador através das visitas na empresa; e das atividades que foram desempenhadas 

constadas no relatório final. A média final deverá ser igual ou superior a 6,0. 

 

4.2 Atividades complementares 

 

 As Atividades Complementares estão previstas como sendo obrigatórias para a conclusão do 

curso, perfazendo um total de 40 horas, que deverão ser cumpridas e, devidamente, certificadas, 

necessariamente, concomitantemente aos períodos do curso, realizadas dentro ou fora do Instituto 

Federal Goiano. 

 Estas atividades têm a finalidade de enriquecer a aprendizagem, privilegiando a 

complementação da formação social e profissional dos discentes. Além disso, visam articular teoria 

e prática, colaborando para a elevação da qualidade profissional dos discentes e incentivando a 
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participação do Câmpus Rio Verde no cenário técnico-científico. 

 As atividades complementares podem ser cumpridas em atividades promovidas pelo 

Instituto Federal Goiano, por outras instituições ou empresas, sejam estas públicas ou privadas. 

Estas atividades serão avaliadas e aprovadas pela Coordenação de Curso, que notificará à 

Coordenação de Registros Escolares, com base em documentos comprobatórios e mediante a 

comprovação, por meio de diplomas, certificados e/ou outros documentos, que constem, 

obrigatoriamente, carga horária e atividades desenvolvidas. 

 Devido à eventual diversidade de atividades, a coordenação de curso orientará os alunos no 

sentido de que a escolha das atividades possa fortalecer, ainda mais, a sua formação. Exemplos de 

atividades complementares válidas: 

a) Monitorias; 

b) Grupos de estudos supervisionados por um docente; 

c) Unidades curriculares que não integram a matriz curricular do curso; 

d) Elaboração de material didático com orientação de um docente; 

e) Curso regular de língua estrangeira; 

f) Estágio extracurricular; 

g) Participação em projetos de pesquisa; 

h) Apresentação de trabalhos em eventos científicos; 

i) Trabalhos publicados em periódicos científicos; 

j) Participação em evento científico; 

k) Participação em eventos de extensão; 

l) Participação em oficinas; 

m) Participação em minicursos; 

n) Apresentação de trabalhos em eventos de extensão; 

o) Organização de eventos acadêmicos, científicos, políticos, artísticos, e culturais, vinculados à 

instituição; 

p) Participação como voluntário em atividades de caráter humanitário e social, programadas e 

organizadas pela instituição. 

 Caso exista alguma atividade complementar que não esteja contemplada acima, a mesma 

será objeto de análise por parte do Conselho de Curso para validação. 

 No Anexo II, encontra-se a Minuta de Regulamento das Atividades Complementares. 

 

5 Avaliação 
              

5.1 Avaliação do processo ensino-aprendizagem 

 

 Na avaliação da aprendizagem, como um processo contínuo e cumulativo, são assumidas as 

funções diagnóstica, formativa e somativa, de forma integrada ao processo ensino e aprendizagem. 

Essas funções devem ser observadas como princípios orientadores para a tomada de consciência das 

dificuldades, conquistas e possibilidades dos estudantes.  

 Nessa perspectiva, a avaliação deve funcionar como instrumento colaborador na verificação 

da aprendizagem, levando em consideração o predomínio dos aspectos qualitativos sobre os 

quantitativos.  

 A avaliação é concebida, portanto, como um diagnóstico que orienta o (re)planejamento das 

atividades, que indica os caminhos para os avanços, como também que busca promover a interação 

social e o desenvolvimento cognitivo, cultural e socioafetivo dos estudantes.  

 No desenvolvimento deste curso, a avaliação do desempenho escolar será feita por 
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componente curricular (podendo integrar mais de um componente), considerando aspectos de 

assiduidade e aproveitamento.  

 A assiduidade diz respeito à frequência diária às aulas teóricas e práticas, aos trabalhos 

escolares, aos exercícios de aplicação e à realização das atividades.  

 O aproveitamento escolar é avaliado através de acompanhamento contínuo e processual do 

estudante, com vista aos resultados alcançados por ele nas atividades avaliativas. Em atenção à 

diversidade, apresentam-se, como sugestão, os seguintes instrumentos de acompanhamento e 

avaliação da aprendizagem escolar:  

I. Observação processual e registro das atividades; 

II. Avaliações escritas em grupo e ou individual; 

III. Produção de portfólios; 

IV. Relatos escritos e orais; 

V. Relatórios de trabalhos e projetos desenvolvidos; 

VI. Instrumentos específicos que possibilitem a autoavaliação (do docente e do estudante). 

 A avaliação do processo de ensino-aprendizagem do campus Rio Verde para os cursos 

técnicos subsequentes obedecem todas as normas citadas nos capítulos: XII – Da Frequência; e 

XIII – Da avaliação do rendimento, do Regulamento dos Cursos da Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia aprovado na 

resolução nº 001/2016 de 20 de janeiro de 2014. 

 Nos cursos técnicos subsequentes e concomitantes, a composição da Nota Final (NF) será 

definida pelo professor da Componente Curricular. O resultado final deverá ser expresso em uma 

escala de zero (0) a dez (10). 

 Os estudos de recuperação paralela e final é um direito assegurado do aluno sendo assim de 

caráter obrigatório. 

 O aproveitamento de componentes curriculares obedecerá aos itens I, II e III do artigo 36 da 

Resolução CNE/CEB Nº06/2012. No caso do item I, o reaproveitamento será permitido apenas se o 

conteúdo da Componente Curricular concluída abranger oitenta por cento (80%) ou superior ao 

conteúdo da Componente Curricular que se propõe o aproveitamento. Para os itens II e III, o 

professor atual da Componente Curricular, a ser aproveitada, deverá formular uma avaliação a fim 

de verificar a potencialidade do conhecimento deste aluno. Caso o aluno tenha o desempenho igual 

ou superior a oitenta por cento (80%) nesta avaliação, o mesmo se torna dispensado do componente 

curricular. 

 

5.2 Conclusão do curso (certificados e diplomas) 
 

 O diploma de Ensino Médio e Técnico em Edificações será concedido ao aluno que concluir 

todos os componentes curriculares integrantes do curso. 

 No diploma deverá constar o histórico do aluno, sua habilitação, e o eixo tecnológico ao 

qual o curso pertence. Os históricos escolares que acompanham o diploma devem explicitar os 

componentes curriculares cursados, de acordo com o correspondente perfil profissional de 

conclusão, explicitando as respectivas cargas horárias, frequências e aproveitamento dos 

concluintes. 

 

5.3 Avaliação da qualidade do curso 

 

 Para averiguar e garantir a qualidade do curso ofertado, um processo contínuo de avaliação 

poderá ser instaurado, com atividades de avaliação docente, discente e institucional. 
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 O corpo discente será avaliado por seu rendimento acadêmico, que será acompanhado pelo 

professor e pelo setor pedagógico, sendo avaliado e discutido em reuniões pedagógicas e de 

colegiado do curso,  

 A avaliação institucional será realizada pelos servidores, docentes e administrativos, e 

discentes, pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) do IF Goiano, conforme Lei 10.861/2004. 

 

6 Corpo Docente 

 

6.1 Coordenador 
 

A coordenação do curso tem por fundamentos básicos, princípios e atribuições, planejar, 

orientar, acompanhar, implementar e avaliar projeto pedagógico do curso, assim como desenvolver 

ações que possibilite a efetivação das atividades curriculares e didático-pedagógicas dos diversos 

níveis, formas e modalidades da Educação Profissional Técnica e Tecnológica, tendo como 

referência os fundamentos legais e éticos 

 

6.2 Quadro docente 

 

O curso conta com 07 professores e devido ao seu caráter interdisciplinar, o curso Técnico 

em Edificações conta com a participação de professores de diferentes formações acadêmicas, como 

Cientistas da Computação, Matemáticos, Licenciados em Letras/Inglês, além de Administradores, e 

Bacharéis em Direito. Todos os docentes listados abaixo estão contratados em regime de Dedicação 

Exclusiva (DE). 

 Quadro docente vide anexo III. 

 

6.3 Conselho do curso  

 

 O Conselho do Curso é formado pelo Coordenador do curso, 04 (quatro) docentes efetivos 

diretamente ligados ao curso Técnico em Edificações 01(um) técnico administrativo da área 

pedagógica do IF Goiano - Campus Rio Verde, e 01 (um) representante discente. As reuniões do 

Conselho de Curso ocorrem, ordinariamente, a cada bimestre. As atribuições do Conselho de Curso 

estão definidas no regulamento dos Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível médio do IF 

Goiano.  

 

7 Infraestrutura do campus 

 

O Instituto Federal Goiano - Campus Rio Verde possui uma área total de 219 hectares, 

abrigando a sede administrativa, dependências e espaços de formação profissional. O abastecimento 

de energia elétrica provém de rede de concessionária particular regional. O abastecimento de água 

provém de Estação de Tratamento de Água pertencente à Instituição. O esgoto sanitário é contido 

em fossas e lagoas de decantação. Uma parte do lixo é encaminhada para reciclagem e outra parte é 

coletada pela Prefeitura Municipal de Rio Verde. Em relação à internet, o IF Goiano - Campus Rio 

Verde possui conexão em alta velocidade proporcionada por um link dedicado de 100 Mbps. 

Vide detalhamento da estrutura do campus no Anexo IV. 

 

7.1 Gabinete de trabalho para os professores 
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 O Campus possui um bloco destinado aos professores, contendo 32 ambientes, com média 

de 16 m2 de área, com mesas, cadeiras e armários para até 4 professores. O bloco ainda contém 02 

banheiros (masculino e feminino). E também, próximo aos laboratórios existem gabinetes 

individuais que abrigam os docentes responsáveis por cada laboratório. 

 Em todos os gabinetes é possível se conectar a internet através de rede sem fio ou mesmo 

através de cabeamento. Existe uma impressora que é compartilhada entre os professores, através da 

sala de apoio ao docente. O gabinete de trabalho apresenta boa iluminação e ventilação adequada. É 

nesse gabinete que os professores podem fazer seus planejamentos e demais atividades relacionadas 

ao seu trabalho, bem como utilizar para atendimento ao discente e à comunidade em geral. 

 

7.2 Sala de Professores 

 

 A sala dos professores é ampla, contando com armários individuais, mesas e cadeiras. O 

espaço físico é adequado ao número de professores por período. 

 

7.3 Sala de Aula 

 

 O Campus Rio Verde possui, atualmente, três pavilhões destinados a aulas, sendo estes 

descritos abaixo: 

 PAVILHÃO PEDAGÓGICO I: contém 15 salas de aulas;  

 PAVILHÃO PEDAGÓGICO II: contém 17 salas de aulas;  

 PAVILHÃO PEDAGÓGICO III: contém 17 salas de aulas;  

 Pátio da Alimentos/Química: contém 6 salas; 

 Prédio da Zootecnia: contém 1 sala; 

 PAVILHÃO DE ENGENHARIAS II: contém 3 salas; 

 UNIDADES EDUCATIVAS DE PRODUÇÃO: contém 6 salas; 

 Prédio de Mecanização Agrícola: contém 2 salas; 

 PAVILHÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO: contém 2 salas; 

 Sede do PPGCA-AGRO: contém 1 sala. 

 

7.4 Sala de coordenação 

 

 Os coordenadores (ensino, pesquisa e extensão) possuem salas individuais. No momento não 

há sala para os coordenadores dos cursos, no entanto é prevista sua criação para a próxima 

ampliação do Campus.  

 

7.5 Laboratórios a serem utilizados no curso 

 
  

ESPECIFICAÇÕES STATUS 

Edificações: 10 (dez) laboratórios contando com 205 

(duzentos e cinco) computadores e ainda mais 30 (trinta) 

computadores em diversos laboratórios de pesquisa para o 

uso dos discentes e pesquisadores, já para o uso dos docentes 

existem 60 computadores nos diferentes ambientes de 

escritórios docentes e mais 110 computadores de uso dos 

servidores da área administrativa. 

* 
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Física * 

Química Geral * 

Topografia e Geomática * 

Inteligência Geográfica  * 

Fenômenos de Transporte * 

Segurança do Trabalho ** 

Eletricidade e Medidas Elétricas *** 

Acionamentos Elétricos *** 

Instalações Elétricas * 

Eletrônica *** 

Máquinas Elétricas *** 

Automação e Instrumentação *** 

Ciência dos Materiais  

Manutenção e Redes * 

*Implantado 

**Em processo de implantação 

***A ser implantado. 

 

7.6 Biblioteca 

 

 A biblioteca possui uma área total de 800 m2, dividida em dois espaços: um ocupado com 

estantes de livros e outro com mesas para estudo. Há também o espaço administrativo, equipado 

com fichários, computadores, banheiros masculinos e femininos. 

 A biblioteca é coordenada por um grupo de servidores, que possibilitam o atendimento em 

horário corrido, de 07:00h às 22:00h, de segunda-feira a sexta-feira, aspecto de grande importância 

pois cria elasticidade de tempo para estudo e pesquisas dos alunos. 

 O IF Goiano - Campus Rio Verde tem acesso ao Portal de Periódicos CAPES por meio do 

endereço www.periodicos.capes.gov.br, que oferece acesso aos textos completos de artigos de mais 

de 9095 revistas internacionais, nacionais e estrangeiras, além de mais de 90 bases de dados com 

resumos de documentos em todas as áreas do conhecimento. 

 

 

 

7.7 Atendimento as pessoas portadoras de necessidades específicas e/ou de mobilidade 

reduzida 

 

 Em atendimento ao prescrito no Regulamento dos Cursos de Graduação do Instituto Federal 

Goiano, capítulo IX, Seção V em relação ao Atendimento às Pessoa com Necessidades 

Educacionais Específicas (NAPNE), o Campus Rio Verde, foi regulamentado pela Resolução 

024/2013/CS de 01 de março de 2013, do Conselho Superior do Instituto Federal Goiano. 

 O NAPNE busca promover a inclusão de pessoas com necessidades específicas no Campus, 

contribuindo para o seu acesso na instituição, permanência e conclusão do curso ofertado, por meio 

da promoção de ações adequadas para a inserção dos diferentes grupos de pessoas excluídas e 

marginalizadas no âmbito do IF Goiano. 

 Seu principal objetivo é implementar ações de inclusão de Pessoas com Necessidades 

Educacionais Especiais (visuais, auditivos, físicos, mentais e altas habilidades), partindo da 

discussão sobre aspectos técnicos, didático-pedagógicos, adequações, quebra de barreiras 

arquitetônicas, atitudinais e educacionais, bem como as especificidades e peculiaridades de cada 

deficiência e altas habilidades, buscando a reflexão sobre o papel do professor e da instituição numa 
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prática pedagógica inclusiva. 

 Nesse sentido, as atribuições do NAPNE são: 

 Prestação de assistência direta aos projetos da instituição que possuam algum apelo ligado à 

inclusão; 

 Estímulo ao espírito de inclusão na comunidade interna e externa, de modo que o aluno não 

apenas acumule conhecimentos técnicos, mas valores sociais consistentes, para que atue na 

sociedade de forma consciente e comprometida; 

 Realização de levantamento das áreas do Campus com problemas de acessibilidade e estudo 

das possíveis adaptações; 

 Estabelecimento de parcerias com outras instituições especializadas de atendimento às pessoas 

com necessidades especiais. 

 Acompanhamento e apoio didático-pedagógico aos alunos com Necessidades Educacionais 

Especiais (NEE's) e seus professores. 

 

7.8 Recursos Audiovisuais 

 

 O Campus Rio Verde conta com infraestrutura de apoio pedagógico, a fim de ofertar 

suporte ao desenvolvimento das atividades acadêmicas como aulas, reuniões e eventos.  

 Os recursos audiovisuais e multimídia visam contribuir para a qualidade dos trabalhos 

realizados em sala de aula, contribuindo para o desempenho didático-pedagógico dos docentes e, 

consequentemente, para a aprendizagem dos discentes. 

 Para o desenvolvimento/apresentação dos trabalhos acadêmicos, os alunos poderão utilizar 

os computadores portáteis, projetor multimídia e outros recursos didáticos disponibilizados pela 

coordenação do curso. 

 Assim, o Campus Rio Verde possui 52 projetores multimídia disponíveis aos docentes além 

de 20 lousas interativas que podem ser utilizadas com o intuito de facilitar o processo 

ensino/aprendizagem. 

 

7.9 Áreas de lazer, circulação e convivência 

 

 O Campus Rio Verde conta com uma ampla área para circulação (coberta e ao ar livre), 

onde os discentes podem desenvolver atividades interativas, além de trilhas ecológicas na área de 

reserva natural. 

 A área de lazer disponibilizada aos alunos do Campus Rio Verde compreende as seguintes 

estruturas: 

 01 quadra poliesportiva coberta; e 

 02 campos para futebol. 

 A área de circulação conta com amplo espaço arborizado com pequenas áreas de 

convivência e bancos de alvenaria; e várias áreas de estacionamento descoberto, porém arborizadas. 

 Além disso, está em fase final de construção, ao lado do ginásio poliesportivo, a área que 

abrigará os Centros Acadêmicos dos cursos bem como um local para socialização dos estudantes, 

totalmente coberto e equipado com bancos, bebedouros e cantina. 

 

7.10 Assistência estudantil 

 

 A assistência estudantil deve ser entendida como direito social capaz de romper com tutelas 



 
 

Edificações 
Concomitante 

43  

 

assistencialistas e com concessões estatais, com vistas à inclusão social, formação plena, produção 

de conhecimento, melhoria, do desempenho acadêmico e o bem estar biopsicossocial. (Art. 1º da 

Política de Assistência Estudantil do IF Goiano). No Campus Rio Verde a assistência estudantil é 

de responsabilidade da Gerência de Assistência Estudantil (GAE) composta por uma equipe 

multidisciplinar sendo: assistente social, psicólogo, auxiliar de enfermagem, odontologista, 

fisioterapeuta, nutricionistas, professores de educação física entre outros. Sendo responsável, 

também, pela implantação e implementação dos serviços assistenciais através de Programas cujo 

objetivo é minimizar a evasão escolar, bem como oportunizar o acesso à educação de forma 

igualitária. 

 O programa de Assistência Estudantil é destinado aos estudantes regularmente matriculados 

neste campus, nos cursos presenciais em todas as suas modalidades, em consonância com o 

Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) e Regulamento do Programa de Assistência 

Estudantil no IF Goiano, aprovado pela Resolução nº 033, de 13 de setembro de 2011. O programa 

é direcionado aos estudantes que não possuem condições econômicas/financeiras de prosseguirem 

sua trajetória acadêmica. 

 Para inclusão no programa do IF Goiano - Campus Rio verde com matrícula e frequência 

regular; os alunos devem apresentar condições socioeconômicas que justifiquem a necessidade do 

recebimento do auxílio financeiro estudantil. Dentre os benefícios estão: o Auxílio Alimentação e a 

Bolsa Auxílio Permanência, e também de serviços de assistência médica, odontológica e social, 

composta dos profissionais listados abaixo: 

 Médico; 

 Auxiliar de enfermagem e enfermeira; 

 Odontologista; 

 Nutricionista; 

 Psicólogo; 

 Assistente Social; 

 Assistentes de alunos; 

 Pedagogo (a); 

 Fisioterapeuta.  
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ANEXO I 

 

 
MATRIZ CURRICULAR - TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES – 2018/01 

SEMESTRE CÓDIGO DISCIPLINA 
PRÉ-

REQUISITO 

CARGA 

HORÁRIA  

TEÓRICA 

CARGA 

HORÁRIA 

PRÁTICA 

CARGA 

HORÁRIA 

TOTAL 

QUANTIDADE  

DE AULAS CRÉDITOS 

1º 

 
Topografia - 

Planimetria 
- 45  

45 54 3 

 
Meio Ambiente e 

Sustentabilidade Urbana - 
45  

 

45 

 

54 

 

3 

 
Materiais de Construção 

I  
- 40 20 

60 72 3 

 Matemática Aplicada - 60  60 72 4 

 Desenho Técnico - 20 40 60 72 4 

 

Introdução à 

metodologia, pesquisa e 

inovação. 

 30  30 
36 

2 

 SUB-TOTAL -   300  20 

 

2º 

 Projeto Arquitetônico I   40 20 60 72 4 

 Sistemas Estruturais I   40 20 60 72 4 

 
Materiais de Construção 

II 
 40 20 

60 72 4 

 Mecânica dos Solos - 60 15 75 90 5 

 Topografia - Altimetria - 45  45 54 3 

 SUB-TOTAL    300  20 

3º 

 Sistemas Estruturais II - 40 20 
60 72 4 

 Projeto Arquitetônico II  40 20 60 72 4 

 Projeto Hidrossanitário   40 20 60 72 4 

 Técnicas Construtivas I   40 20 60 72 4 

 Fundações  40 20 60 72 3 

 SUB-TOTAL -   300  20 

4º 

 Técnicas Construtivas II  40 20 60 72 4 

 Instalações Elétricas  40 20 60 72 4 

 
Gerenciamento e 

Orçamento 
 45  

45 54 
3 

 Empreendedorismo   45  45 54 3 

 

Segurança e 

organização do 

Trabalho  

 45  
45 54 

3 

 Projeto Final  15 30 45 54 3 

 SUB-TOTAL    300  20 

  

CARGA HORÁRIA TOTAL    1200  60 

Estágio Obrigatório    160   

Atividades extracurriculares    40   
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SUB-TOTAL    200   

TOTAL    1400   

 

 

A carga horária semanal (CHS) foi obtida pelo seguinte cálculo: 

 

CHS: Pres. + EAD 

O valor apontado na carga horária total (CH Total) foi obtido por meio do seguinte cálculo: 

 

CH Total= NS x CHS, onde 

 

 NS – Número de semanas 

 

Em NS foram contabilizadas 21 semanas, com aulas de 60 minutos. A carga horária relógio (CHR) do componente curricular foi 

obtida através do seguinte cálculo: 

 

                               CHR = CH Total x 60  

                                                   60 

 

Sendo que até 20 % de CHR podem ser destinados ao ensino à distância.  
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ANEXO II 

 

Minuta do Regulamento das Atividades Complementares 

 

Art. 1º. Este regulamento normatiza as Atividades Complementares como componente curricular do Curso Técnico em 

Técnico em Edificações.  

Art. 2º. A integralização das Atividades Complementares do Curso deverá ocorrer durante o período em que o aluno 

estiver, regularmente, matriculado.  

Art. 3º. As Atividades Complementares constituem ações que devem ser desenvolvidas ao longo do curso, criando 

mecanismos de aproveitamento de conhecimentos adquiridos pelo aluno, por meio de estudos e práticas independentes, 

presenciais e/ou à distância, de maneira complementar ao currículo, levando em consideração atividades de ensino, 

pesquisa e extensão.  

Art. 4º. As Atividades Complementares visam, adicionalmente, garantir a interação teoria-prática, contemplando as 

especificidades do curso, além de contribuir para o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes inerentes 

ao exercício das atividades profissionais do aluno.  

Art. 5º. As Atividades Complementares são obrigatórias, devendo ser cumpridas em um total de 60 horas, no decorrer 

do curso, como requisito para sua integralização.  

Art. 6º. São consideradas Atividades Complementares aquelas pertencentes às seguintes categorias: Iniciação Científica, 

Monitoria, Extensão, Estágio Extracurricular e Eventos Científicos.  

Art. 7º. As atividades complementares passíveis de validação pelo Coordenador de Curso, bem como suas respectivas 

cargas horárias e documentação comprobatória, são as seguintes: 

 

Aproveitamento das Atividades Complementares 

 DESCRIÇÃO DAS 

ATIVIDADES 

CARGA HORÁRIA 

VÁLIDA COMO 

ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 

DOCUMENTO DE 

COMPROVAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

1. Iniciação 

Científica 

1.1 Pesquisas desenvolvidas 

durante o curso, sob orientação 

docente no IF Goiano. 

Até 15 horas por pesquisa, 

máximo de 20 horas em todo 

o curso. 

Certificado ou declaração 

assinada pelo professor 

orientador 

1.2 Pesquisas desenvolvidas 

durante o curso, sob orientação 

docente em outra instituição. 

Até 15 horas por pesquisa, 

máximo de 20 horas em todo 

o curso. 

Certificado ou declaração 

assinada pelo professor 

orientador 

1.3Publicação/Comunicação de 

resultados de pesquisa, sob 

orientação docente em eventos 

científicos específicos 

(seminários, colóquios, 

congressos, simpósios, etc.) e/ou 

publicados em anais. 

Até 05 horas por publicação, 

máximo de 15 horas em todo 

o curso. 

Cópia do Aceite da publicação 

ou Certificado. 

1.4 Produções científicas 

publicada em periódicos 

reconhecidos pela CAPES ou que 

tenha registro ISSN 

Até 15 horas por trabalho, 

máximo de 20 horas em todo 

o curso. 

Cópia do Aceite da publicação 

ou Certificado 

1.5 Publicações de livros ou 

capítulos de livros com registro 

ISBN. 

Até 15 horas por trabalho, 

máximo de 20 horas em todo 

o curso. 

Cópia da publicação 

1.6 Participação em grupos de 

estudos sob orientação docente. 

Até 15 horas por trabalho, 

máximo de 20 horas em todo 

o curso. 

Declaração do Professor 

Orientador 

02. 

Monitoria 

2.1 Atividades de monitoria em 

Componentes Curriculares 

relacionadas ao Curso Técnico em 

Manutenção e Suporte em 

Edificações do IF Goiano 

Até 15 horas por ano letivo, 

no máximo de 20 horas no 

curso. 

Certificado ou declaração 

assinada pelo professor 

orientador. 

 3.1 Participações em projetos e/ou Até 15 horas por projeto ou Certificado ou declaração 



 

Edificações 
Concomitante 

 

 

 

 

 

 

03. 

Extensão 

cursos de extensão oferecidos pelo 

IF Goiano. 

curso, máximo de 20 durante 

todo o curso 

assinada pelo professor 

orientador 

3.2 Participações em projetos e/ou 

cursos de extensão, congressos e 

seminários oferecidos por outras 

instituições 

Até 10 horas por projeto ou 

curso, máximo de 20 durante 

todo o curso 

Certificado ou declaração 

assinada pelo professor 

orientador 

3.3 Socialização dos projetos de 

extensão ou de cursos de extensão. 

Até 05 horas por evento, 

máximo de 15 horas durante 

todo o curso. 

Certificado ou Declaração de 

participação. 

3.4 Participação em 

atividades/trabalhos de caráter 

público/social (mesários em 

eleições; trabalhos voluntários de 

caráter humanitário e social 

realizados pelo Instituto Federal 

Goiano, em ONG’s, 

instituições/órgãos públicos e/ou 

privados; campanhas de 

conscientização, etc.) 

Até 05 horas por semestre, 

máximo de 20 horas (sujeito 

a análise da coordenação do 

Curso). 

Certificado ou Declaração de 

participação 

04. Estágio 

Extra 

Curricular 

4.1 Prática de Estágios 

Extracurriculares na área/ 

nível/modalidade relacionada ao 

Curso Técnico em Manutenção e 

Suporte em Edificações do IF 

Goiano. 

Até 10 horas por semestre 

letivo, máximo de 20 horas 

durante todo o curso (sujeito 

a análise da coordenação do 

Curso). 

Declaração de execução dos 

estágios assinada pelo(a) 

coordenador(a) da organização 

 

 

 

05. Eventos 

Científicos 

5.1 Elaboração/Execução de 

Projetos Educacionais em 

instituições escolares ou espaços 

não-escolares (seminários, 

oficinas, palestras, etc.). 

Até 10 horas por ano letivo, 

máximo de 20 horas durante 

todo o curso (sujeito a 

análise da coordenação do 

Curso). 

Declaração de execução 

assinada pelo(a) coordenador(a) 

da instituição. 

5.2 Participação em eventos 

científicos ou culturais 

promovidos pelo IF Goiano. 

Até 15 horas por evento, 

máximo 20 horas durante 

todo o curso. 

Certificado ou declaração 

assinada pelo coordenador do 

evento 

5.3 Participação em comissões 

organizadoras de eventos 

científicos ou culturais 

promovidos pelo Curso de 

Técnico em Manutenção e Suporte 

em Edificações do IF Goiano. 

Até 05 horas por evento, 

máximo de 20 horas durante 

todo o curso. 

Certificado ou declaração 

assinado pelo coordenador do 

evento. 

 

Art. 8º. Caso exista alguma atividade complementar não contemplada no Art. 7º, a mesma será objeto de análise por 

parte do Conselho de Curso para validação.  

Art. 9º. O aluno deverá participar de atividades que contemplem, pelos menos, duas das categorias/atividades elencadas 

no artigo 7º.  

Art. 10. O registro das Atividades Curriculares no histórico escolar do aluno será na forma de conceito Satisfatório ou 

Não Satisfatório.  

Art. 11. No decorrer do último semestre do Curso, o aluno deverá entregar a cópia da documentação comprobatória da 

sua participação em Atividades Complementares, com apresentação dos originais, ao coordenador do curso, que fará o 

registro em formulário próprio. Após validação da documentação, o coordenador do curso emitirá o parecer, deferindo 

ou indeferindo, que será enviado para a Secretaria de Registros Escolares. Parágrafo Único. Compete ao aluno zelar 

pela organização de sua vida acadêmica, controlando o número de horas necessárias para integralização da carga horária 

de atividades complementares, constantes da matriz curricular de seu curso.  

Art. 12. Os casos omissos deverão ser encaminhados ao Conselho de Curso. 
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ANEXO III 

Quadro docente 

 

DOCENTE TITULAÇÃO 

 

Wellington Donizete Guimarães 

Bacharelado em Engenharia de Agrimensura 

Mestrado em Ciência Florestal 

Doutorado em Engenharia Civil 

Adriana Antunes Lopes 

Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo. 

Mestrado em Ciências da Engenharia Ambiental.  

Doutorado em Ciências da Engenharia Ambiental 

Aline Gobbi Dutra Guimarães 
Licenciatura em Matemática 

Mestrado em Ciências Matemática 

André da Cunha Ribeiro 

Licenciatura em Matemática 

Mestrado em Ciência da Computação 

Doutorado em Engenharia de Sistemas e Computação 

 Bacus de Oliveira Nahime 

Graduação em Engenharia Civil 

Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho Especialização 

em Adm. Em Agronegócio 

Especialização em Marketing 

Mestrado em Ciência dos Materiais 

Doutorando em Ciência dos Materiais 

 

Bruna Oliveira Campos 

Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo 

Especialização em Reabilitação Ambiental Sustentável Arquitetônica 

Bruno de Oliveira Costa Couto 
Bacharelado em Engenharia Ambiental 

Mestrado em Geotecnia 

 

 

Caike da Rocha Damke 

Licenciatura Plena em Matemática 

Mestrado em Matemática 

Charles Pereira Chaves 

Bacharel em Engenharia Civil 

Mestrado em Engenharia Civil 

Cristiane Alvarenga Gajo  

Licenciatura Plena em Matemática 

Mestrado em Matemática 

Doutoranda em Experimentação Agropecuária 



 

Danilo Pereira Barbosa 

Licenciatura Plena em Matemática 

Mestrado em Estatística 

Doutorando em Experimentação Agropecuária 

 Davi Santiago Aquino 
Bacharelado em Engenharia Ambiental. 

Mestrado em Engenharia Civil  

Eloiza da Silva Nunes (Inorgânica) 

Licenciatura Plena em Química 

Mestrado em Química 

Doutoranda em Química 

Fábio Montanha Ramos 
Bacharelado em Análise de Sistemas 

Mestrado em Ciência da Computação 

Gustavo Quereza de Freitas 

 

Licenciatura Plena em Física 

Mestrado em Ciência dos Materiais 

Doutorando em Ciência dos Materiais 

 Idalci Cruvinel dos Reis  

Licenciatura Plena em Matemática  

Mestrado em Ciência dos Materiais 

Doutorando em Ciência dos Materiais 

Luciene de Oliveira Guerra 

Licenciatura Plena em Matemática 

Bacharelado em Administração de Empresas 

Especialização em Matemática Estatística 

Mestrado em Administração 

Márcio da Silva Vilela  

Bacharelado em Engenharia Elétrica 

Mestrado em Engenharia Elétrica 

Doutorado em Engenharia Elétrica 

 Michell Macedo Alves 

Bacharelado em Engenharia Civil 

Mestrado  e  Doutorado em Engenharia de Estruturas 

 

Doutorado em Engenharia de Estruturas Paulo Henrique Rodrigues Gonçalves 

Bacharelado em Matemática 

Especialização em Matemática e Estatística 

Mestrado em Matemática 

Rosenilde Nogueira Paniago 

Licenciatura Plena em Matemática  

Especialização em Formação de Orientadores Acadêmicos  

Especialização em Metodologia do Ensino de Matemática 

Mestrado em Educação  

Doutoranda em Educação 
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Salmon Landi Junior 

Licenciatura e Bacharelado em Física  

Mestrado em Física 

Doutorando em Física 

Samuel Santos de Souza Pinto 
Bacharelado em Engenharia Civil  

Mestrado em Engenharia Civil 

Doutorando em Engenharia Civil 

 Tiago Clarimundo Ramos 

Licenciatura em Física 

Especialização em Ensino de Matemática   

Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática 

Doutorando em Educação Brasileira 

 

 
Marcel Willian Reis Sales 

Bacharel em Engenharia Civil 

Mestrado em Engenharia Civil 

Doutorado em andamento em Estruturas e Construção Civil 

 

 

  



 

ANEXO IV 

Infraestrutura do campus 

 

 

Salas de aula climatizadas 51 salas de aulas climatizadas (cada 

uma com capacidade para 50 alunos) 

* 

Biblioteca 01 nova Biblioteca com capacidade 

para 750 alunos 

* 

Acervo Bibliográfico  * 

Anfiteatro 01 novo anfiteatro com capacidade 

para 900 pessoas 

** (Em fase de construção) 

Centro de Convivência Centro de lazer (com cantina, sala 

com jogos de mesa etc.) para os 

estudantes. Este Centro será 

construído nas imediações do Ginásio 

Poliesportivo do Campus 

** (Em fase final de construção) 

Projetores de multimídia (Datashow) 52 Datashow * 

 

Projetores de multimídia (Lousa 

Interativa) 

20 Lousas Interativas * 

Internet banda larga Banda larga de 100 Mb * 

 

Auditório para 300 pessoas Auditório climatizado com 

capacidade para 300 pessoas, 

equipado com mesa de som, 2 

microfones com fio, 2 microfones de 

lapela, 4 caixas acústicas, TV 60” e 

DVD 

* 

Escritórios para docentes 45 escritórios para docentes, 

equipados com mesa, cadeiras e 

computadores (média de 3 docentes / 

escritório) 

* 

Escritórios para Coordenações de Curso 12 escritórios climatizados e 

individualizados para Coordenadores 

de Curso de Graduação 

* 

*IMPLANTADO, **EM PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO – PRAZO PREVISTO PARA ENTREGA, ***A SER 

IMPLANTADO 
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