
 
 

ENGENHARIA CIIVL- ITPAC PORTO 
2018/2 

OBJETO INTEGRADOR 
 

O Objeto Integrador do curso de Engenharia Civil do ITPAC Porto consite na união de todas as disciplinas ofertadas no período, para análisar um problema 
em comum: a concepção, projeto e resolução de problemas que envolvem a construção de um porto para hidrovia, no Rio Mangues, ligando o Rio Tocantins 
aos modais rodoviário e ferroviário. Com a construção do porto está prevista a implantação de um loteamento (com edificações residenciais e comerciais) 
que também pode ser abordada mas disciplinas do curso. 
 
A construção do micro porto na região de Luzimangues – TO e o melhor aproveitamento da malha hidroviária brasileira (detalhes, imagens e plantas em 
anexo). 
 
Com base no quadro abaixo e na problemática descrita acima, todas as disciplinas abordarão um problema que contemple a competência/habilidade exigida 
na DCN do curso de Engenharia Ciivl e a atividade profissional do CREA que se enquadra. As avaliações destes problemas devem ser realizadas conforme 
os planos de ensino de cada disciplina, assim como sua pontuação nas notas N1 e/ou N2. 
 
A união de todos os projetos se dará com uma apresentação no #INTEGRACIVIL, que consiste em uma metodologia inovadora onde dada uma problemática 
um grupo de futuros engenheiros apresentam a solução de forma criativa na forma de um vídeo. Os melhores vídeos serão apresentados aos acadêmicos 
em uma noite especial de integração dos projetos em torno do objeto integrador. Nesta noite lúdica serão vistos os melhores vídeos selecionados pelos 
professores conforme os critérios definidos com regras específicas conforme documentos das regras do #INTEGRACIVIL.  Serão premiados os 6 melhores 
vídeos e o melhor Cosplay do tema proposto. As regras e pontuação dos vídeos serão publicadas separadamente. 
  



 
 

QUADRO COMPARATIVO 1 -  DCN E RESOLUÇÃO CONFEA NO 1073 DE 19 DE ABRIL DE 2016 

Macro área Competência /Habilidade da DCN (resolução de março/2002) 
Atividade Profissional CREA (Resolução 1073 de 
19/04/2016) 

 
Gestão de Serviços de 
Engenharia 

CH13 - avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia; 
CDH14 - assumir a postura de permanente busca de atualização 
profissional; 
CH11- compreender e aplicar a ética e responsabilidade profissionais; 
VIII - comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica; 

 
 

Atividade 01 – Gestão, supervisão, coordenação, 
orientação técnica. 

 
Projeto 

CH4 - planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços 
de engenharia; 
CH10 - atuar em equipes multidisciplinares; 
CH3 - conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos; 

 

Atividade 02 – Coleta de dados, estudo, planejamento, 
anteprojeto, projeto, detalhamento, dimensionamento e 
especificação. 

 
 

Estudos e Análises 
Técnicas 

CH13 - avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia; 
CH12 - avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social 
e ambiental; 

CH7 - supervisionar a operação e a manutenção de sistemas; 
CH5 - identificar, formular e resolver problemas de engenharia; 

 

Atividade 03 – Estudo de viabilidade técnico-econômica e 
ambiental. 
Atividade 04 – Assistência, assessoria, consultoria. 

 

Execução e Fiscalização 
de obras, Manutenção e 
Reparo 

CH13 - avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia; 
CH14 - assumir a postura de permanente busca de atualização 
profissional; 
CH11 - compreender e aplicar a ética e responsabilidade profissionais; 
CH9 - comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica; 

 

 
Atividade 05 – Direção de obra ou serviço técnico 

  



 
 

QUADRO COMPARATIVO 1 -  DCN E RESOLUÇÃO CONFEA NO 1073 DE 19 DE ABRIL DE 2016. Continuação 

Macro área Competência /Habilidade da DCN (resolução de março/2002) 
Atividade Profissional CREA (Resolução 1073 de 
19/04/2016) 

Execução de Obras, 
Manutenção e Reparo 

CH7 - supervisionar a operação e a manutenção de sistemas; Atividade 06 – Vistoria, perícia, inspeção, avaliação, 
monitoramento, laudo, parecer técnico, auditoria, 
arbitragem. 

Abrange todas as áreas Todas as Competências da DCN Atividade 07 – Desempenho de cargo ou função técnica. 

 

Treinamento e 
Desenvolvimento, 
Ensino, Pesquisa 

CH1 - aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e 
instrumentais à engenharia; 
CH2 - projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados; 
CH6 - desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas; 
CH9 - comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica; 

 

Atividade 08 – Treinamento, ensino, pesquisa, 
desenvolvimento, análise, experimentação, ensaio, 
divulgação técnica, extensão. 

Gestão de Serviços de 
Engenharia 

CH10 - atuar em equipes multidisciplinares; 
CH13 - avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia 

Atividade 09 – Elaboração de orçamento. 

 

Treinamento e 
Desenvolvimento, 
Ensino, Pesquisa 

CH2 - projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados; 
CH3 - conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos; 
CH4 - planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços 
de engenharia; 

 
Atividade 10 – Padronização, mensuração, controle de 
qualidade. 

 
 
 
 

Execução de Obras, 
Manutenção e Reparo 

CH10 - atuar em equipes multidisciplinares; 
CH4 - planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de 
engenharia; 
CH1 - aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e 
instrumentais à engenharia; 
CH13 - avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia; 
CH14 - assumir a postura de permanente busca de atualização 
profissional; 
CH11 - compreender e aplicar a ética e responsabilidade profissionais; 
CH9 - comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica; 

 
 
 
 

Atividade 11 – Execução de obra ou serviço técnico. 
Atividade 12 – Fiscalização de obra ou serviço técnico. 

  



 
 

QUADRO COMPARATIVO 1 -  DCN E RESOLUÇÃO CONFEA NO 1073 DE 19 DE ABRIL DE 2016. Continuação 

Macro área Competência /Habilidade da DCN (resolução de março/2002) 
Atividade Profissional CREA (Resolução 1073 de 
19/04/2016) 

Treinamento e 
Desenvolvimento, 
Ensino, Pesquisa 

 

Todas as Competências da DCN 
 

Atividade 13 – Produção técnica e especializada. 

Abrange todas as áreas Todas as Competências da DCN Atividade 14 – Condução de serviço técnico. 

 
 
 

Execução de Obras, 
Manutenção e Reparo 

CH10 - atuar em equipes multidisciplinares; 

CH4- planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de 
engenharia; 

CH1 - aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e 
instrumentais à engenharia; 

CH7 - supervisionar a operação e a manutenção de sistemas; 
 

CH8 - avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas; 

 

Atividade 15 – Condução de equipe de produção, 
fabricação, instalação, montagem, operação, reforma, 
restauração, reparo ou manutenção. 
Atividade 16 – Execução de produção, fabricação, 
instalação, montagem, operação, reforma, restauração, 
reparo ou manutenção. 
Atividade 17 – Operação, manutenção de equipamento ou 
instalação. 

Projeto CH9 - comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica. Atividade 18 – Execução de desenho técnico 

 

  



 
 

LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 
Visão de geral do Rio Mangues 

 

Fonte: Google Imagens (2017). 

Plantas e projetos em anexo. 
  



 
 

PROBLEMÁTICA POR DISCIPLINA 
 

CURSO: ENGENHARIA CIVIL Ano:2018 Período:1° 

Disciplina: Geometria Descritiva I 
Professora: Regina Barbosa Lopes Cavalcante 
Problemática a ser abordada: fazer a maquete volumétrica do leteamento com a proposta do projeto de dois quartos. 
Macro Area: Projeto; Estudos e Análises Técnicas; Treinamento e Desenvolvimento, Ensino, Pesquisa. 

 

CURSO: ENGENHARIA CIVIL Ano:2018 Período:1° 

Disciplina: Cálculo Diferencial e Integral I 
Professor: Ângelo Ricardo Balduíno 

  Problemática a ser abordada: Conteúdo: Cálculo de área – Integral ,  Cálculo da área do empreendimento (irregular) em estudo usando Integral. 
Macro Area: Estudos e Análises Técnicas 

 

CURSO: ENGENHARIA CIVIL Ano:2018 Período:1º 

Disciplina: Química Aplicada 
Professor: Ângelo Ricardo Balduíno 
Problemática a ser abordada: Conteúdo: Corrosão e Testes nos metais usando várias situações antrópicas 
Macro Area: Estudos e Análises Técnicas 

 

CURSO: ENGENHARIA CIVIL Ano:2018 Período:1° 

Disciplina: Álgebra Linear e Geometria Analítica 
Professor: Eduardo Gouveia Santiago Lage 
Problemática a ser abordada: A importância da Álgebra no desenvolvimento de projetos de engenharia. Estudo de Aplicação. 
Macro Area: Projeto; Estudos e Análises Técnicas; Treinamento e Desenvolvimento, Ensino, Pesquisa. 

  



 
 

CURSO:  ENGENHARIA CIVIL Ano:2018 Período:1° 

 Disciplina: Desenho Técnico  
Professora: Regina Barbosa Lopes Cavalcante 
Problemática a ser abordada: fazer o projeto de uma residência unifamiliar com 3 quartos, sendo um suíte, cozinha, garagem, sala de estar, sala de jantar, área de 
serviço e banheiro. 
Macro Area: Projeto; Estudos e Análises Técnicas; Treinamento e Desenvolvimento, Ensino, Pesquisa. 

 

CURSO: ENGENHARIA CIVIL Ano:2018 Período:2° 

Disciplina: Cálculo Diferencial e Integral II 
Professor: Ângelo Ricardo Baduíno 
Problemática a ser abordada: Conteúdo: - Cálculo de Integrais Duplas, Integrais Triplas e Integrais Inteiradas, Aplicações de Integrais Duplas, Integrais Triplas e  
Integrais Inteiradas.Cálculo de volume de terra para aterro usando integral tripla para conferência no descarregamento do caminhão no empreendimento. 
Macro Area: Estudos e Análises Técnicas. 

 

CURSO:  ENGENHARIA CIVIL Ano:2018 Período:2° 

Disciplina: Física I 
Professor: Eduardo Gouveia Santiago Lage 
Problemática a ser abordada: Avaliação das variáveis utilizadas em projetos de linhas de transmissão de energia. 
Macro Area: Projeto; Estudos e Análises Técnicas; Treinamento e Desenvolvimento, Ensino, Pesquisa.  

 

CURSO: ENGENHARIA CIVIL Ano:2018 Período:2º 

Disciplina: Topografia 
Professor: Flávio Vieira da Silva Júnior  
Problemática a ser abordada: Os acadêmicos deverão realizar o levantamento topográfico das imediações da implantação do Porto afim de subsidiar todos os outros 
projetos que serão realizados, na implantação do porto fluvial. 
Macro Area: Projeto; Estudos e Análises Técnicas; Treinamento e Desenvolvimento, Ensino, Pesquisa. 

 



 
 

CURSO: ENGENHARIA CIVIL Ano:2018 Período: 3º 

Disciplina: Desenho Técnico Aplicado a Engenharia Civil 
Professor: Regina Barbosa Lopes Cavalcante 
Problemática a ser abordada: passar para o AutoCad as plantas propostas pelos alunos de Desenho Técnico I 
Macro Area: Projeto; Estudos e Análises Técnicas; Treinamento e Desenvolvimento, Ensino, Pesquisa.; 

 

CURSO: ENGENHARIA CIVIL Ano:2018 Período:3º 

Disciplina: Física II 
Professor: Eduardo Gouveia Santiago Lage 
Problemática a ser abordada: Avaliação das variáveis utilizadas em projetos de linhas de transmissão de energia relacionadas à dilatação Térmica. 
Macro Area: Projeto; Estudos e Análises Técnicas; Treinamento e Desenvolvimento, Ensino, Pesquisa. 

 

CURSO: ENGENHARIA CIVIL Ano:2018 Período:4º 

Disciplina: Estatística 
Professor: Ângelo Ricardo Balduíno 
Problemática a ser abordada: Conteúdo: Distriuição Binominal e Normal e Auxiliar na interpretação de resultados advindos das atividades técnicas da engenharia civil 
Macro Area: Estudos e Análises Técnicas 

 

CURSO: ENGENHARIA CIVIL Ano:2018 Período:4º 

Disciplina: Resistência dos Materiais I 
Professor: Douglas Freitas Augusto dos Santos 
Problemática a ser abordada: Será apresentado ao aluno as plantas de arquitetura de um edíficio comercial (Escritórios) onde o aluno terá como objetivo verificar os 
conceitos de tensão e deformação aplicando nas vigas e pilares do edíficio. 
Macro Area: : Projeto; Estudos e Análises Técnicas; Treinamento e Desenvolvimento, Ensino, Pesquisa. 

 
 
 



 
 

CURSO: ENGENHARIA CIVIL Ano:2018 Período:4º 

Disciplina: Materiais de Construção II 
Professor: Taís Gomes 
Problemática a ser abordada: Utilizando métodos de dosagem apresentados na disciplina, os alunos deverão confeccionar no laboratório concreto que atenda aos 
requisitos (fck, DMC, abatimento) do projeto estrutural fornecido para edificação parte do micro-porto, bem como sugerir quais alterações seriam necessárias na 
especificação dos materiais, na dosagem e na execução caso esse mesmo concreto fosse destinado a execução de pilares do cais, expostos a um ambiente agressivo, 
que requer concretos de maior durabilidade. 
Macro Area: Projeto; Estudos e Análises Técnicas; Treinamento e Desenvolvimento, Ensino, Pesquisa. 

 

CURSO: ENGENHARIA CIVIL Ano:2018 Período:4° 

Disciplina: Mecânica dos solos I 
Professor: Eduardo de Castro Bittencourt 
Problemática a ser abordada: caracterização e classificação do solo local (granulometria e índices de consistência e classificação unificada). 
Macro Area: Estudos e Análises Técnicas e Treinamento e Desenvolvimento, Ensino. 

 

CURSO: ENGENHARIA CIVIL Ano:2018 Período:4º 

Disciplina: Materiais de Construção II 
Professor: Taís Gomes 
Problemática a ser abordada: Utilizando métodos de dosagem apresentados na disciplina, os alunos deverão confeccionar no laboratório concreto que atenda aos 
requisitos (fck, DMC, abatimento) do projeto estrutural fornecido para edificação parte do micro-porto, bem como sugerir quais alterações seriam necessárias na 
especificação dos materiais, na dosagem e na execução caso esse mesmo concreto fosse destinado a execução de pilares do cais, expostos a um ambiente agressivo, 
que requer concretos de maior durabilidade. 
Macro Area: Projeto; Estudos e Análises Técnicas; Treinamento e Desenvolvimento, Ensino, Pesquisa. 

 
 
 
 
 



 
 

CURSO: ENGENHARIA CIVIL Ano:2018 Período:4º 

Disciplina: Física III 
Professor: Eduardo Gouveia Santiago Lage 
Problemática a ser abordada: Avaliação das variáveis utilizadas em projetos de linhas de transmissão de energia relacionadas à queda de tensão. 
Macro Area: : Projeto; Estudos e Análises Técnicas; Treinamento e Desenvolvimento, Ensino, Pesquisa. 

 

CURSO: ENGENHARIA CIVIL Ano:2018 Período:4° 

Disciplina: Lógica de Programação 
Professora: Larissa Jácome Barros Silvestre 
Problemática a ser abordada: identificar e resolver problemas de engenharia relacionados à construção de um porto para a hidrovia, no Rio Mangues, ligando o Rio 
Tocantins aos modais rodoviário e ferroviário, por meio de algoritmos computacionais. 
Macro Area: Estudos e Análises Técnicas 

 

CURSO: ENGENHARIA CIVIL Ano: 2018 Período: 4º 

Disciplina: Geoprocessamento 
Professor: Diogo Pedreira Lima 
Problemática a ser abordada: Os acadêmicos desenvolverão Mapas de localização, do canal hidráulico e do porto, desenvolvendo um SIG  Sistema de Geoinformação, 
para atender a demanda da instalação da (OBRA) do mini Porto. 
Macro Área: Gestão de Serviços de Engenharia, Projeto, Estudos e Análises Técnicas. 

 

CURSO: ENGENHARIA CIVIL Ano:2018 Período: 5º 

Disciplina: Fenômenos de Transporte  
Professor: Ângelo Ricardo Balduíno 
Problemática a ser abordada: Transferência de calor, pressão, gravidade  com a atividade de Medida de pressão absoluta na região de maior profundidade do rio onde 
será localizado o empreendimento. 
Macro Area: Projeto. 

 



 
 

CURSO: ENGENHARIA CIVIL Ano:2018 Período: 5º 

Disciplina: Estradas de Rodagem I  
Professor: Flávio Vieira da Silva Júnior 
Problemática a ser abordada: Os acadêmicos deverão desenvolver um trecho rodoviário visando a interligação modal, onde a rodovia deverá interligar o Porto Fluvial 
ao Porto Ferroviário. 
Macro Area: Projeto; Estudos e Análises Técnicas; Treinamento e Desenvolvimento, Ensino, Pesquisa. 

 

CURSO: ENGENHARIA CIVIL Ano:2018 Período: 5º 

Disciplina: Construção Civil I 
Professora: Taís Gomes 
Problemática a ser abordada: Confecção das plantas de locação das unidades habitacionais a serem construídas em loteamentos próximas ao micro-porto, 
considerando as dimensões e curvas de nível do terreno, e organizar o layout do canteiro de obra que propicie economia, segurança e eficiência na fase executiva. 
Macro Area: Gestão de Serviços de Engenharia; Projeto; Estudos e Análises Técnicas. 

 

CURSO: ENGENHARIA CIVIL Ano:2018 Período: 6º 

Disciplina: Instalações Elétricas Prediais 
Professor: Eduardo Gouveia Santiago Lage 
Problemática a ser abordada: Projeto de instalações elétricas prediais das edificações modelo a serem utilizadas no projeto 
Macro Area: : Projeto; Estudos e Análises Técnicas; Treinamento e Desenvolvimento, Ensino, Pesquisa.2 

 

CURSO: ENGENHARIA CIVIL Ano:2018 Período:6º 

Disciplina: Barragens e obras de Terra 
Professor: Eduardo de Castro Bittencourt 
Problemática a ser abordada: Estabilidade de estrutura de contenção 
Macro Area: Projeto, Estudos e Análises Técnicas e Treinamento e Desenvolvimento, Ensino, Pesquisa.  

 
 
 



 
 

CURSO: ENGENHARIA CIVIL Ano: 2018 Período: 6° 

Disciplina: Hidráulica  
Professor: Diogo Pedreira Lima 
Problemática a ser abordada: Os acadêmicos desenvolverão Projetos do canal hidráulico e bombeamento para uso geral, para atender a demanda da instalação da 
(OBRA) do mini Porto. 
Macro Área: Gestão de Serviços de Engenharia, Projeto, Estudos e Análises Técnicas. 

 

CURSO: ENGENHARIA CIVIL Ano:2018 Período:7º 

Disciplina: Estruturas de Concreto 1 
Professor: Douglas Freitas Augusto dos Santos 
Problemática a ser abordada: Será apresentado ao aluno as plantas de arquitetura de um edíficio comercial (Escritórios) para que os mesmos elaborem o projeto 
estrutural das vigas e lajes com o objetivo de dimensionar e detalhar vigas. 
Macro Area: Projeto, Estudos e Análises Técnicas e Treinamento e Desenvolvimento, Ensino, Pesquisa. 

 

CURSO: ENGENHARIA CIVIL Ano:2018 Período:7º 

Disciplina: Portos e Hidrovias 
Professor: Flávio Vieira da Silva Júnior 
Problemática a ser abordada: Os acadêmicos deverão a partir de uma problemática desenvolvida sobre as áreas de preservação permanente, áreas indígenas e 
topografia regional, analisar, discutir e decidir qual o melhor local para implantação do Porto Fluvial nas imediações do Rio Mangues. Bem como desenvolver o melhor 
Layout Portuário, visando atender o escoamento de produção local. 
Macro Area: Projeto; Estudos e Análises Técnicas. 

 

CURSO: ENGENHARIA CIVIL Ano:2018 Período:7° 

Disciplina: Engenharia Econômica 
Professor: Silvia Barroso Gomes Souto 
Problemática a ser abordada: O as acadêmicos desenvolverão Planos de Negócios focados em empresas para atender a demanda da instalação e funcionamento do 
Porto além de atender também a região de Porto Nacional 
Macro Area: Gestão de Serviços de Engenharia 



 
 

CURSO: ENGENHARIA CIVIL Ano:2018 Período:8° 

Disciplina: Gerenciamento de Obras 
Professor: Taís Gomes 
Problemática a ser abordada: Confecção de orçamento e cronograma físico-finaceiro das unidades habitacionais a serem construídas em loteamentos próximas ao 
micro-porto, considerando as peculiaridades dos projetos, utilizando as composições de custo da tabela SINAPI fornecidas pela Caixa Econômica Federal, para chegar a 
um valor de venda final, bem como um prazo de execução dos contratos. 
Macro Area: Gestão de Serviços de Engenharia; Projeto; Estudos e Análises Técnicas. 

 

CURSO: ENGENHARIA CIVIL Ano:2018 Período:8° 

Disciplina: Fundações 
Professor: Talita Caroline Miranda 
Problemática a ser abordada: Dimensionamento de fundações rasas e profundas do edifífico padrão que será contruído no loteadmento de suporte ao porto. 
Macro Area: Gestão de Serviços de Engenharia e Projeto  

 

CURSO: ENGENHARIA CIVIL Ano:2018 Período: 8º 

Disciplina: Estruturas de Concreto 2 
Professor: Douglas Freitas Augusto dos Santos 
Período: 8° 
Problemática a ser abordada: Será apresentado ao aluno as plantas de arquitetura de um edíficio comercial (Escritórios) para que os mesmos elaborem o projeto 
estrutural, com os seguintes objetivos: 
- Realizar a concepção estrutural; 
- Dimensionar e detalhar pilares, vigas, lajes e reservatórios (obs: as fundações serão realizadas pela disciplina de fundações, ficando a cargo dos alunos gerarem 

somente as plantas de cargas e locação); 
- Verificar os deslocamentos e o parâmetro de estabilidade Gama-Z. 
- Pranchas de forma; 
- Planta de Cortes; 
- Lista de materiais; 
- Memorial Descritivo; 
- Memorial de Cálculo. 
Macro Area: Projeto; Estudos e Análises Técnicas. 



 
 

CURSO: ENGENHARIA CIVIL Ano:2018 Período: 8º 

Disciplina: Legislação e Ética Profissional 
Professor: Alexandre Modesto Braune 
Problemática a ser abordada: Estudo da legislação específica para construção de porto, hidrovia e loteamento. 
Macro Area: Execução e Fiscalização de obras, Manutenção e Reparo, Projeto, Estudos e Análises Técnicas, Execução de Obras, Manutenção e Reparo 

 

CURSO: ENGENHARIA CIVIL Ano:2018 Período: 9° 

Disciplina: Saneamento I 
Professor: Diogo Pedreira Lima 
Problemática a ser abordada: Os acadêmicos desenvolverão Projetos do Sistema de abastecimento de água sendo eles: Economias, Projeção de demanda, captação, 
adutora de agua bruta, tratamento, adutora de agua tratada, reservação e distribuição para atender a demanda da instalação e funcionamento do Porto além de 
atender também a região de amortecimento do porto. 
Macro Área: Gestão de Serviços de Engenharia, Projeto, Estudos,  Análises Técnicas e Abrange todas as áreas 

 

CURSO: ENGENHARIA CIVIL Ano:2018 Período: 9º 

Disciplina: Pontes e Superestruturas 
Professor: Douglas Freitas Augusto dos Santos 
Período: 9° 
Problemática a ser abordada: Será apresentado ao aluno uma região onde se localizaram uma pontes rodóviaria. Com os seguintes objetivos: 
- Calcular as cargas móveis e permantes; 
- Gerar as envoltórias; 
- Dimensionar e detalhar as longarinas e transversinas; 
Macro Area: Projeto; Estudos e Análises Técnicas 

 

CURSO: ENGENHARIA CIVIL Ano:2018 Período:9° 

Disciplina: Alvenaria Estrutural 
Professor: Talita Caroline Miranda 
Problemática a ser abordada: Dimensionamento de casa padrão em alvenaria estrutural que será contruída no loteadmento de suporte ao porto. 
Macro Area: Gestão de Serviços de Engenharia e Projeto 



 
 
 

CURSO: ENGENHARIA CIVIL Ano: 2018 Período: 10º 

Disciplina: Engenharia de Segurança do Trabalho 
Professor: Diogo Pedreira Lima 
Problemática a ser abordada: Os acadêmicos desenvolverão Projetos de combate a incendio e projetos, desenvolvimento do PCMAT - Programa de Condições e Meio 
Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil, para atender a demanda da instalação (OBRA) do mini Porto além de atender também a região de 
amortecimento do porto. 
Macro Area: Gestão de Serviços de Engenharia, Projeto, Estudos e Análises Técnicas. 

 


