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1. APRESENTAÇÃO
___________________________________________________________________________________________________
 

Apesar  de  desde  a  antiguidade  a  sociedade  interfira  nas  relaçoã es  naturais,

apenas na deócada de 1970, a questaão ambiental começa a ser introduzida na formaçaão

especíófica do profissional de engenharia, em decorreência de exigeências legais, as quais

tinham como objetivo atuar no controle da poluiçaão que tinha como causa, sobretudo,

a implantaçaão de vaó rios polos petroquíómicos nas circunvizinhanças de centros urbanos

no Brasil.

Em 1976, a Resoluçaão nº 48 do Ministeório da Educaçaão (MEC), em seu anexo I,

entre as mateórias de formaçaão geral, determinava a introduçaão da mateória "Cieências do

Ambiente" na formaçaão geral do profissional de engenharia, a qual deveria incluir: "A

biosfera  e  seu  equilíóbrio.  Efeitos  da  tecnologia  sobre  o  equilíóbrio  ecoloó gico.

Preservaçaão dos recursos naturais" com o objetivo de qualificaó -lo para “criar atitudes e

desenvolver  valores  sobre  a  problemaó tica  ambiental,  despertando  no  futuro

profissional  a  conscieência preservadora dos recursos naturais”.  Vale frisar  que nem

sempre este assunto soou com naturalidade.  Principalmente para os graduados nos

primeiros anos da vigeência desta resoluçaão, essa mateória causava estranheza.

O crescimento do Brasil nos anos seguintes, concomitantemente com o processo

intenso  de  urbanizaçaão,  trouxe  consigo  a  ampliaçaão  dos  impactos  ambientais,

aguçando a  percepçaão  de  diversos  setores  da  sociedade  da  imprescindibilidade  de

efetivaçaão de medidas que visassem a minimizaçaão desses impactos.

A partir desse períóodo, observa-se a consolidaçaão da Legislaçaão Brasileira com a

Lei 6.803/80, a qual estabelece diretrizes baó sicas para o Zoneamento das aó reas críóticas

de poluiçaão, e o Decreto 88.351/83, o qual regulamenta a Políótica Nacional do Meio

Ambiente,  por  exemplo.  Simultaneamente  a  esses  marcos  legais,  teêm-se  o

acontecimento de eventos de caraó ter global, como a Rio-92, reforçando cada vez mais a

ideia de que a utilizaçaão de recursos naturais, principalmente os naão renovaóveis, deve

estar em sintonia com a capacidade suporte, ou seja, potencial natural de se regenerar

dos sistemas ambientais.
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Com o desenrolar das discussoã es em torno das questoã es ambientais, veio aà  tona

a  necessidade  de  formaçaão  de  engenheiros,  cujas  atribuiçoã es  e  competeências  os

deixassem aptos a atuar sobre a problemaó tica ambiental naão de forma generalizada,

mas  entendendo a  geênese  das  degradaçoã es  ambientais,  conhecendo a  dinaêmica  do

meio onde esses processos atuam, aleóm de desenvolvendo e aplicando tecnologias para

mitigar  os  danos,  atentando-se  para  as  complexas  relaçoã es  sociais  e  legais  que  o

processo tem como refereência. Ficou evidente que o curríóculo tradicional das aó reas da

engenharia, mesmo atualizado, apresentava grandes limitaçoã es no atendimento dessas

demandas.  Esta realidade poê de ser constatada tambeóm diante do nuó mero cada vez

maior de profissionais que,  a fim de ampliar seus conhecimentos e atuar em aó reas

ambientais, recorrem a cursos de poó s-graduaçaão

Foi neste momento que a Resoluçaão nº 48 voltou aà  tona, tornando-se evidente

sua relevaência, a ponto de justificar a criaçaão da aó rea de Engenharia Ambiental, atraveós

da  Portaria  1.693,  de  5  de  dezembro  de  1994.  A  partir  daíó  a  relaçaão  sociedade-

natureza, prioritariamente focada naquelas atividades potencialmente degradadoras,

poê de ser estudada sistematicamente e profundamente, na tentativa de encontrar um

modo de produçaão que conciliasse desenvolvimento econoê mico, qualidade de vida e

equilíóbrio ambiental.

Neste sentido, surge o curso Engenharia Ambiental da UFC Crateuó s, o qual busca

entrar  em  consonaência  com  as  estrateógias  desta  Instituiçaão  rumo  a  um  curso  de

qualidade, que forme profissionais competentes, criativos e com visaão críótica, cidadaãos

conscientes de suas responsabilidades sociais. 

Este documento apresenta o Projeto Pedagoó gico do curso de Bacharelado em

Engenharia Ambiental oferecido pelo  Campus  da Universidade Federal do Cearaó  em

Crateuó s  e  estabelece  seus princíópios  balizadores.  O  projeto  foi  elaborado de forma

colaborativa pelos representantes docente e discente do nuó cleo docente estruturante e

do colegiado do curso,  de modo a atender a Lei de Diretrizes e Bases da Educaçaão

Nacional, Lei nº 9.394, de 20/12/1996, as diretrizes curriculares nacionais dos cursos

de  Graduaçaão  em  Engenharia  estabelecidos  no  Programa  de  Apoio  a  Planos  de

Reestruturaçaão  e  Expansaão  das  Universidades  Federais  –  Parecer  CNE/CES  Nº

1.362/2001 e a Resoluçaão CNE/CES Nº 11/2002; bem como as Resoluçoã es da UFC,

especificamente  aquelas  que  dispoã em  sobre  estaó gio,  atividades  complementares,
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tempo  maóximo  dos  cursos  de  graduaçaão,  unidades  curriculares,  nuó cleo  docente

estruturante e colegiado do curso.

O documento estaó  organizado de acordo com as recomendaçoã es da Proó -Reitoria

de  Graduaçaão  da  UFC.  Em  sua  estruturaçaão,  este  PPC  estaó  organizado  de  modo  a

explicitar o perfil do profissional egresso do curso e, principalmente, quais as açoã es

necessaó rias para que este perfil seja atingido. Detalha os objetivos, as metodologias de

ensino, assim como os recursos materiais e humanos necessaó rios ao eêxito da proposta.

Nesta  seçaão,  consta  a  justificativa  para  criaçaão  do  curso  de  Engenharia

Ambiental  em  Crateuó s,  considerando  as  conjunturas  nacional  e  regional.  As

informaçoã es  inerentes  aà  identificaçaão  do  curso  e  aos  princíópios  norteadores  para

elaboraçaão deste projeto saão apresentados na Seçaão 2. Os objetivos do curso, o perfil

esperado  do  egresso,  e  as  competeências  e  habilidades  a  serem  desenvolvidas  no

egresso saão fornecidos nas subseçaão 2.12 a 2.14. As metodologias para estruturaçaão

curricular e para execuçaão das atividades de ensino e aprendizagem saão tratadas na

subseçoã es 3.5 e 3.6, respectivamente. A Seçaão 3 descreve a organizaçaão curricular do

curso,  detalhando  a  distribuiçaão  de  carga-horaó ria,  a  divisaão  das  disciplinas  em

unidades curriculares e como as disciplinas saão distribuíódas por semestre. O ementaó rio

e as bibliografias das disciplinas estaão delineados na subseçaão 3.11. Jaó  o processo de

avaliaçaão do projeto pedagoó gico e do processo de ensino  eó  proposto na Seçaão 4.6. As

informaçoã es  referentes aà  gestaão  acadeêmica do curso estaão  organizadas na Seçaão  4,

onde  encontram-se  dispostas  nas  subseçoã es  4.1  aà  4.6  todas  os  dados  constantes  a

coordenaçaão,  colegiado, nuó cleo docente estruturante e apoio ao discente.  Por fim, a

Seçaão  5  dispoã e  a  respeito  da  infraestrutura  do  curso,  seguido  das  refereências

bibliograó ficas utilizadas no texto.

Ao  final  encontram-se  anexados  documentos  institucionais:  manual  de

normatizaçaão  do  estaó gio  curricular  supervisionado,  manual  do  normatizaçaão  do

trabalho  de  conclusaão  de  curso,  manual  de  normatizaçaão  das  atividades

complementares e as portarias com as composiçoã es do nuó cleo docente estruturante,

do colegiado, da coordenaçaão e da vice coordenaçaão do curso.

Sabe-se  que,  diante  do  conhecimento  do  caraó ter  dinaêmico  evolutivo  dos

processos  de  ensino-aprendizagem,  dos  conhecimentos,  de  teócnicas,  tecnologias  e

exigeências cada vez maiores do mercado e da proó pria sociedade, eó  importante que este
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PPC seja entendido como componente desse processo contíónuo de aprendizagem e, por

isso, alvo de constantes mudanças e aperfeiçoamentos.

1.1. Histórico da UFC

A  Universidade  Federal  do  Cearaó  (UFC)  nasceu  em  1954  da  vontade  e

determinaçaão  de  um  grupo  de  intelectuais  cearenses  que  vislumbrava  o  papel

determinante  de  uma  universidade  puó blica  como  um  elemento  de  mudanças  e

transformaçoã es  culturais,  sociais  e  econoê micas  do  Estado  do  Cearaó  e  da  Regiaão

Nordeste (UFC/PDI, 2013-2017). 

Para cumprir a sua missaão a UFC tem como principais objetivos (UFC; 2017):  

 Promover a formaçaão humana e profissional de seus estudantes, preparando-os

para uma atuaçaão responsaóvel e construtiva na sociedade;

● Fomentar  a  geraçaão  de  conhecimentos  voltados  para  o  desenvolvimento

sustentaóvel do Cearaó  e do Nordeste;

● Impulsionar o desenvolvimento, a produçaão e a preservaçaão da cultura e das

artes, com eênfase para as manifestaçoã es regionais;

● Promover  a  interaçaão  com  a  sociedade,  atraveós  da  difusaão  cientíófica,

tecnoloó gica, artíóstica e cultural e do desenvolvimento comunitaó rio, sintonizados

com as demandas sociais;

● Incentivar  a  capacitaçaão  permanente  dos  quadros  docente  e  teócnico-

administrativo;

● Intensificar e ampliar as relaçoã es de parceria e intercaêmbio com instituiçoã es

nacionais e estrangeiras, governamentais e naão governamentais;

● Buscar a profissionalizaçaão da gestaão administrativa, apoiada em processos de

planejamento  e  avaliaçaão,  executada  com  base  em  modelo  organizacional

flexíóvel, eficiente e eficaz;

● Exercitar permanentemente o instituto da autonomia universitaó ria superando

restriçoã es  e  estabelecendo  novos  paraêmetros  na  gestaão  e  nas  relaçoã es

institucionais;

● Assegurar a qualidade no desenvolvimento de todas as açoã es administrativas e

acadeêmicas;
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● Distinguir-se como refereência regional pela exceleência acadeêmica de suas açoã es

nas  aó reas  do  ensino,  geraçaão  do  conhecimento  e  prestaçaão  de  serviços  aà

populaçaão, bem como na produçaão de arte e cultura.

De  fato,  ao  longo  de  toda  sua  existeência,  a  UFC  vem contribuindo de forma

decisiva para a evoluçaão da educaçaão superior do Cearaó  e do Nordeste. Grandes passos

jaó  foram  dados  rumo  a  sua  consolidaçaão  como  instituiçaão  de  ensino  superior  de

exceleência,  inserindo-se  entre  as  grandes  universidades  brasileiras,  formando

profissionais  da  mais  alta  qualificaçaão,  gerando  e  difundindo  conhecimento,

preservando  valores  eó ticos,  artíósticos,  cientíóficos  e  culturais,  atentando-se,

continuamente, aos novos desafios que se apresentam ao seu futuro.  

Nos  uó ltimos  anos,  a  Universidade  Federal  do  Cearaó  vem  ocupando  lugar  de

destaque, figurando-se dentre as melhores universidades do Paíós, sendo citada como a

melhor do Norte e Nordeste, de acordo com o Ranking Universitaó rio da Folha (RUF,

2017) . Este resultado eó  uma conquista coletiva e reflexo dos esforços que veêm sendo

feitos  ao  longo  dos  uó ltimos  anos,  em  especial  ao  que  se  refere  aà  expansaão  da

universidade, com qualidade e responsabilidade, para o interior.

No aêmbito da pesquisa, a Universidade Federal do Cearaó  tem tambeóm seu lugar

de destaque, colaborando com a produçaão de novas competeências em todas as aó reas do

conhecimento. A pesquisa na UFC possui boa avaliaçaão internacional, em especial na

Ameórica Latina, quanto aà  quantidade de artigos produzidos por membro de seu corpo

docente  e  ao  desenvolvimento  de  novas  tecnologias,  sendo uma  das  universidades

brasileiras  mais  citadas  por  outras  instituiçoã es  (RUF,  2017).  A  pesquisa  na  UFC  eó ,

portanto, um elo encontrado entre a instituiçaão e a iniciativa privada, a sociedade e

outras comunidades cientíóficas.

As açoã es de extensaão da UFC, por sua vez, veêm sendo realizadas desde o iníócio

de sua fundaçaão, no entanto, foi a partir da criaçaão da Proó -reitoria de Extensaão (PREX),

em  1969,  que  os  projetos  extensionistas  passaram  a  ter  mais  força  e  visibilidade,

aproximando com mais intensidade a universidade da sociedade. Em sua trajetoó ria, a

Proó -reitoria  de  Extensaão  jaó  passou  por  vaó rias  reestruturaçoã es,  mas  seus  13  Proó -

reitores  sempre  se  esforçaram  para  sempre  alavancar  os  benefíócios  aà  sociedade,

agregando forças  aos  resultados dos esforços  acadeêmicos  do ensino e da  pesquisa.

Entende-se, dessa maneira, que a Extensaão Universitaó ria da UFC funciona como um
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processo educativo, cultural e cientíófico capaz de articular o Ensino e a Pesquisa de

forma indissociaóvel e viabiliza a relaçaão transformadora construíóda entre Universidade

e Sociedade trazendo mais dignidade e solidariedade aà  vida das pessoas. 

A UFC eó  tambeóm refereência nas açoã es culturais as quais saão criadas naão somente

pelo Instituto de Cultura e Arte, mas tambeóm pelos projetos extensionistas os quais

rompem  os  muros  da  universidade,  aproximam  a  sociedade,  gerar  e  difundir

conhecimentos,  preservar  os  valores  artíósticos  e  culturais  e  contribui  para  o

desenvolvimento do Cearaó  e do Nordeste.

A  extensaão  associada  a  pesquisa  tem  um  papel  importante  na  gestaão  e

desenvolvimento de tecnologias voltadas para o meio ambiente. A prefeitura Especial

de Gestaão Ambiental da UFC eó  uma das iniciativas da universidade a qual atraveós dela

açoã es  de  educaçaão  ambiental,  gestaão  de  resíóduos  e  reduçaão  de  desperdíócios  saão

realizadas em Fortaleza e nos Campi do interior.

A  oferta  da  educaçaão  superior  no  Brasil,  historicamente,  por  muito  tempo,

deteve-se aà s grandes metroó poles, aà s capitais e a poucas cidades do interior do paíós. O

acesso  ao  ensino  superior  por  pessoas  do  interior  do  paíós  era  circunscrito,

contribuindo  para  a  intensificaçaão  dos  problemas  sociais.  A  fim  de  quebrar  esse

paradigma,  por  volta  de  2006,  a  UFC  iniciou  seu  processo  de  interiorizaçaão.

Atualmente, a UFC possui quatro  campn no interior, sendo os mesmos localizados em

Sobral, Quixadaó , Russas e Crateuó s.

O Curso de Engenharia Ambiental do  campus Fortaleza pertence ao grupo dos

uó ltimos  cursos  criados  no  Centro  de  Tecnologia  da  UFC,  com  iníócio  no  primeiro

semestre de 2010, tendo sido autorizado em 31 de julho de 2009, pela Resoluçaão Nº

24/CONSUNI/2009. 

A criaçaão deste curso em Crateuó s  integra a Políótica Nacional de Expansaão da

Educaçaão Superior, que nos uó ltimos 10 (dez) anos vem sendo implantada no Sistema

Federal de Ensino Superior, o que representa, sem duó vidas, um notaóvel instrumento

para  o  desenvolvimento  socioeconoê mico  do  paíós,  bem  como  para  a  mitigaçaão  das

desconformidades regionais. Nesse sentido, a UFC, ao se inserir nesta expansaão para o

interior, amplia sua louvaóvel contribuiçaão para o desenvolvimento do Estado do Cearaó . 

Esta  ampliaçaão  do  quantitativo  de  instituiçoã es  de  ensino  superior  visa

responder aà  demanda cada vez maior por novas vagas nesse níóvel de formaçaão, o que

pode  ser  explicada  tanto  pelo  crescimento  da  populaçaão  jovem  no  paíós  que  tem
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conseguido concluir o ensino meódio, como pelas necessidades criadas pela sociedade

poó s-moderna, a qual demanda um maior nuó mero de profissionais das cieências exatas e

tecnoloó gicas com boa qualificaçaão. 

O  campus da UFC em Crateuó s  iniciou suas atividades no ano de 2014, com o

curso de Cieência da Computaçaão, e, em 2015, passaram a funcionar tambeóm os cursos

de  Engenharia  Civil,  Engenharia  Ambiental  e  Sistemas  de  Informaçaão.  Em  2016,  o

curso de Engenharia de Minas entrou no  hall dos cursos ofertados pelo  campus. Em

2017,  o  colegiado  do  curso,  na  intençaão  de  acompanhar  as  tendeências  das

universidades brasileiras,  reformulou o projeto pedagoó gico do curso de modo a inserir

disciplinas da mais especíóficas, ampliando os conhecimentos do engenheiro ambiental.

O Plano de Desenvolvimento Institucional da UFC – PDI (2013-2017) e este PPC,

tem como um dos seus objetivos estimular a inovaçaão da praó tica de ensino superior

atraveós da flexibilizaçaão, da criatividade, de praó ticas interdisciplinares, da mudança e

recriaçaão contíónua das praó ticas de ensinar/aprender em sala de aula. O Colegiado e o

NDE  sabem  da  responsabilidade  desta  missaão  na  formaçaão  de  recursos  humanos

capacitados  para  o  enfrentamento  do  acelerado  desenvolvimento  tecnoloó gico  com

formaçaão profissional adequada e soma esforços junto ao corpo docente na excursaão

desta meta.

 

1.2 Histórico do Curso

O  primeiro  curso  de  Engenharia  Ambiental  criado  no  Brasil  foi  o  da

Universidade  Luterana  do  Brasil  (ULBRA),  campus de  Canoas  (RS),  pela  Resoluçaão

Consun/ULBRA nº 45, de 31 de outubro de 1991, subsidiada pelo Parecer nº 1.031, de

6 de dezembro de 1989, com atividades iniciadas em março de 1994. Embora criado

meses depois, dia 19 de dezembro de 1991, pela Resoluçaão CESu nº 118, o curso da

Universidade Federal do Tocantins (UFT) foi o primeiro a entrar em funcionamento,

em 9 de março de 1992. 

A base de criaçaão dos primeiros cursos de Engenharia Ambiental teve origem na

Engenharia Civil sendo seus primeiros curríóculos baseados nas disciplinas baó sicas da

engenharia,  gerando  um  compartilhamento  parcial  da  matriz  curricular  e  corpo

docente. A origem do curso de Engenharia Ambiental na UFC naão poderia ser diferente.

Criado em 2009 (Resoluçaão Nº 24/CONSUNI), o Curso de Engenharia Ambiental teve
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suas  aulas  iniciadas  no  primeiro  semestre  de  2010,  sua  matriz  curricular  foi

desenvolvida  tomando  como  refereência  a  da  engenharia  civil  e,  desta  forma,  as

disciplinas ofertadas nos primeiros semestres do curso possuem muitas semelhanças

com o supracitado curso. 

Em Crateuó s, o entaão curso de Engenharia Ambiental da UFC/Crateuó s teve seu

Projeto  Políótico  Pedagoó gico  aprovado  e  autorizado  em  22  de  julho  de  2014,  pela

Resoluçaão  Nº  14/CONSUNI/2014.  Posteriormente,  houve  uma  alteraçaão  do  projeto

pedagoó gico do curso de Engenharia Ambiental, realizada em 2016, quando alterou-se a

modalidade de oferta das disciplinas do 1º ano de anual para semestral. Em busca de

melhorias e adequaçoã es aà s uó ltimas tendeências brasileiras e mundiais, a UFC,  Campus

Crateuó s,  em  2017,  promove  uma  nova  reformulaçaão  no  seu  projeto  pedagoó gico

incluindo disciplinas focadas na aó rea profissionalizante e apontando para mudanças

nos horizontes profissionais dos egressos.

Deve-se destacar que a Universidade Federal do Cearaó , em especial o Curso de

Engenharia Ambiental, possui um papel de suma importaência no desenvolvimento da

regiaão do sertaão de Crateuó s, favorecendo o seu crescimento econoê mico, elevando o seu

capital humano e social e, em especial a governança e o uso sustentaóvel do seu capital

natural.

A UFC, enquanto instituiçaão puó blica, tem o dever de gerar açoã es que eliminem

ou  mitiguem  os  impactos  ambientais.  Nesta  perspectiva,  o  curso  de  Engenharia

Ambiental de seu  campus em Crateuó s desempenha atividades de ensino, pesquisa e

extensaão sempre no anseio de uma sociedade mais sustentaóvel.

1.3 Contextualização nacional, regional e local 

A  questaão  ambiental  e  a  consequente  demanda  por  soluçoã es  teócnicas  e

cientíóficas  eram  discutidas,  ateó  a  deócada  de  1990,  de  maneira  bastante

departamentalizada, em disciplinas isoladas das matrizes curriculares de cursos como

Engenharia  Civil,  Engenharia  Sanitaó ria,  Biologia  e  Geografia.  Diante  das  limitaçoã es

evidentes  desses  cursos  tradicionais  na  aó rea  e  da  necessidade  emergente  de

capacitaçaão  de  profissionais  especialista  em  meio  ambiente,  visto  esse  naão  se

restringir,  exclusivamente,  aà  aplicaçaão  de  teócnicas  de  maneira  isolada,  a  deócada de

1990 se caracterizou pela abertura de diversos cursos na aó rea ambiental. No universo
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das engenharias com interface em meio ambiente, a Engenharia Ambiental eó  um dos

cursos  que  mais  cresceu  e  se  caracteriza,  basicamente,  pelo  estudo  e  emprego  de

teócnicas  que  possibilitam  a  intervençaão  eficiente  sobre  os  processos  ecoloó gicos,

compreendendo  a  visaão  integrada  de  meio  ambiente,  na  qual  o  ser  humano  estaó

inserido.  Aleóm  disso,  o  curso  eó  tambeóm  responsaóvel  pela  efetivaçaão  de  um

desenvolvimento econoê mico sustentaóvel,  por meio de suas atividades de avaliaçaão e

gestaão dos potenciais impactos ambientais.

O Estado do Cearaó  tem se destacado no cenaó rio nacional pela implantaçaão de

políóticas  puó blicas  direcionadas  em  benefíócio  de  um  ambiente  ecologicamente

equilibrado.  Destaca-se  os  programas  de desenvolvimento para  o  fomento florestal

com a produçaão sustentada de biomassa, com proteçaão dos mananciais e do solo, e a

otimizaçaão dos procedimentos de licenciamento ambiental no Estado.

Apesar de os problemas e desafios terem intensificando-se com a aceleraçaão do

crescimento observado nas uó ltimas deócadas, muitas consideraçoã es foram repensadas

nos mais diversos setores puó blicos e privados.

Neste  sentido,  o  Curso  de  Engenharia  Ambiental  da  UFC  possui  grande

relevaência teócnico-cientíófica, econoê mica e social, pois atende a uma demanda evidente

por profissionais altamente capacitados a lidar com questoã es que envolvem a relaçaão

sociedade-ambiente, por meio das empresas puó blicas/privadas e dos oó rgaãos puó blicos.

Segundo  o  e-MEC,  em  2017,  o  Brasil  possui  212  cursos  de  Engenharia

Ambiental. O curso de Engenharia Ambiental da Universidade Federal do Cearaó  ocupa

o 14º no Ranking das universidades brasileiras sendo a terceira melhor avaliada pelo

mercado. 

Segundo  dados  do  portal  e-MEC  (2017),  do  Ministeório  da  Educaçaão,  treês

instituiçoã es de ensino superior, no Estado do Cearaó , possuem o curso de Engenharia

Ambiental (Tabela 1).

Tabela 1- Distribuição de IES com cursos de Engenharia Ambiental no Ceará

INSTITUIÇÃO Natureza Jurídica Campus

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO CEARAÓ

Autarquia Federal Fortaleza e Crateuó s

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇAÃ O,  CIEÔ NCIA  E

Autarquia Federal Fortaleza
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TECNOLOGIA DO CEARAÓ

UNIVERSIDADE  DE
FORTALEZA

Fundaçaão Privada Fortaleza

Verifica-se  na  Tabela  1,  que  a  oferta  do  curso  de  Engenharia  Ambiental  na

regiaão  do  Cearaó  eó  ofertada  concentrada  na  regiaão  metropolitana  de  Fortaleza,

mostrando a  careência  deste  curso  no interior  do estado.  Ressalta-se  ainda que,  na

regiaão do Sertaão dos Inhamuns, naão haó  nenhum curso nesta aó rea, o que fundamenta a

importaência  desta  oferta  pela  UFC/Crateuó s.  A  regiaão  apresenta  ainda,  demandas

ambientais como o processo de desertificaçaão de aó reas e a conviveência com a seca as

quais necessitam de um olhar especial do governo do estado do Cearaó .

 Por estarmos localizados na regiaão Nordeste, em especial no Sertaão de Crateuó s

o  qual  possui  clima  semiaó rido,  as  baixas  precipitaçoã es,  em  volume  e  frequeência,

associadas aos restritos recursos híódricos perenes devem ocupar espaço prioritaó rio

nas preocupaçoã es, debates e açoã es de gestores puó blicos, instituiçoã es e populaçaão em

geral.  O solo e o ar saão direta e indiretamente afetados pelos períóodos sazonais de

chuvas o que interfere na vida do sertanejo cearense, o qual na maioria das vezes tira

seu sustento da agricultura.  Durante  os  períóodos de maior  seca,  o uso de recursos

híódricos  subterraêneos,  em  muitos  casos,  eó  a  soluçaão.  Entretanto,  aumentam  os

impactos  ambientais  decorrentes  de  barragens  subterraêneas  naão  autorizadas,

perfuraçaão clandestinas de poços, ocasionando a super exploraçaão desse recurso.

A aridez da regiaão tambeóm restringe a criaçaão de animais,  aumenta os focos

naturais  de  queimadas  de  vegetaçaão  nativa  e  dificulta  a  agricultura  convencional,

principalmente,  quando o local  naão  dispoã e  de  fontes  de  abastecimento  superficiais

seguras  quali-quantitativamente,  a  exemplo  de  rios  ou  de  armazenamento  em

reservatoó rios superficiais (açudes). Esse eó  o caso do rio Poty, que corta a cidade de

Crateuó s,  o  qual  possui  níóveis  de  poluiçaão  consideraóveis  em  virtude  de  despejos

pontuais e clandestinos, o que o torna inviaóvel para usos mais exigentes, como a pesca

ou a irrigaçaão. A regiaão ainda eó  apresentada como possuidora de um grande potencial

de  extraçaão  de  mineórios  de  ferro  e  uraênio,  atividades  estas  que  devem  ser

acompanhadas  de  perto  por  profissionais  da  aó rea  ambiental,  visto  seu  potencial

extremamente poluidor.
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Diante  do  exposto,  eó  evidente  a  existeência  de  uma  demanda  crescente  de

profissionais  formados  na  aó rea  ambiental  na  regiaão  e  a  implantaçaão  do  curso  de

Engenharia Ambiental, oferecido pela UFC, surge com o objetivo de suprir tal demanda,

aleóm de movimentar o comeórcio local e de atrair novas empresas, gerando emprego e

renda, sobretudo em eópocas de crescimento do desemprego.
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2. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO
____________________________________________________________________________________________________

2.1 Nome do curso 

Graduaçaão em Engenharia Ambiental.

2.2 Titulação conferida 

Bacharel em Engenharia Ambiental.

2.3 Modalidade do curso 

O curso eó  oferecido na modalidade presencial. 

2.4 Duração do curso 

Míónima: 5 (cinco) anos - (10 semestres) 

Maóxima: 07 (sete) anos e 06 (seis meses) - (15 semestres)

2.5 Regime do curso 

O regime do curso se configura na modalidade semestral.

2.6 Número de vagas oferecidas por ano 

O Curso de Engenharia Ambiental  do  campus Crateuó s  oferece 50 (cinquenta)

vagas por ano. 

2.7 Turnos previstos 
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As atividades saão previstas para os turnos da manhaã  e da tarde, caracterizando-

se, portanto, como integral, haja vista que, de acordo com a Portaria Normativa MEC nº.

40,  publicada  em  12  de  dezembro  de  2007  e  republicada  em  2010,  os  cursos  de

graduaçaão  saão  configurados  como  integrais  quando  a  oferta  de  suas  disciplinas  e

atividades seja inteira ou parcialmente em mais de um turno (manhaã  e tarde, manhaã  e

noite ou tarde e noite) exigindo a disponibilidade do estudante por mais de 6 horas

diaó rias durante a maior parte da semana.

 

2.8 Ano e semestre de início de funcionamento do curso 

O  Curso  de Engenharia  Ambiental  do  Campus da  UFC  em Crateuó s  teve  suas

atividades iniciadas no primeiro semestre de 2015.

2.9 Ato de Autorização 

O  curso  de  Engenharia  Ambiental  do  campus  da  UFC  em  Crateuó s  teve  seu

Projeto  Políótico  Pedagoó gico  aprovado  e  autorizado  em  22  de  julho  de  2014,  pela

RESOLUÇAÃ O Nº 14/CONSUNI, de 22 de Julho de 2014.

2.10 Processo de ingresso 

As principais formas de ingresso no curso de Engenharia Ambiental saão:

 SISU: Snstema de Seleção Unnfncada 

Abrange 100% das vagas, o qual utiliza as notas do Enem (Exame Nacional do

Ensino Meódio).

 Mudança de outro curso da UFC ou transferencna de outra nnstntunção

As  mudanças  de  curso  (para  quem  jaó  estuda  em  outro  curso  da  UFC)  e  as

transfereências de outras instituiçoã es dependem das condiçoã es estabelecidas em editais
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periodicamente  publicados,  que  especificam  nuó mero  de  vagas,  datas  de  inscriçaão,

dentro outras informaçoã es.

 Admnssão como Graduado

O processo de Admissaão de Graduados eó  regido por edital especíófico, publicado

no snte da Proó -Reitoria de Graduaçaão – PROGRAD, com base na nota do Enem, em uma

de suas quatro ediçoã es mais recentes aà  eópoca. No caso de o candidato ter participado

de mais de uma ediçaão, o sistema seleciona, automaticamente, a nota mais alta.

2.11 Princípios Norteadores

O curso de Engenharia Ambiental  do  Campus da UFC em Crateuó s  assume os

seguintes princíópios: 

● A  continuidade  da  vocaçaão  histoó rica  da  universidade,  a  liberdade  de

pensamento  e  a  criaçaão  de  novos  conhecimentos,  que  saão  caracteríósticos  da  UFC,

confirmando sua identidade como instituiçaão formadora/produtora de conhecimentos

e desencadeadora de desenvolvimento social; 

● A garantia de um ensino que considere a diversidade de conhecimentos e

que,  simultaneamente,  forme  profissionais  com  habilidades  em  aó reas  especíóficas,

capazes de incorporar valores que propiciem o pleno exercíócio profissional; 

● A implantaçaão e atualizaçaão de metodologias pedagoó gicas que favoreçam

a  ascensaão  dos  conhecimentos  produzidos,  os  quais  mudam  numa  velocidade  sem

precedentes  na  sociedade  moderna,  evidenciando  a  implantaçaão  do   processo  de

socializaçaão  e  de  formaçaão  com  base  no  reconhecimento  da  pluralidade  cultural  e

respeito aà s diferenças de geêneros, raça, etnia, orientaçaão sexual, aleóm de propiciar o

diaó logo com os diferentes conhecimentos dos campos cientíóficos,  filosoó fico,  políótico,

artíóstico, tecnoloó gico, cultural e econoê mico;

● O fortalecimento de atividades de ensino e de iniciaçaão cientíófica para

que o discente pense com liberdade e saiba agir criticamente em um contexto social
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mais amplo, o que demanda desenvolver no discente o saber-pensar e o saber-agir com

reflexaão e inventividade; 

● O  destaque  na  agregaçaão  da  formaçaão  geral  com  a  especíófica  como

condiçaão  baó sica para a formaçaão  profissional/humana,  associando cieência,  teócnica e

humanismo eó tico; 

● A  associaçaão  entre  teoria  e  praó tica,  pois  os  conhecimentos  devem

sempre ser/estar, de alguma forma, vinculados aà  atividade praó tica dos seres humanos

no mundo natural e social; 

● A elaboraçaão de condiçoã es para a busca do diferente, inabitual, de forma

consequente. Em outras palavras, isso se traduz no incentivo e valorizaçaão de atitudes

proativas, criativas e empreendedoras; 

● O entendimento da importaência e da necessidade da ininterrupçaão de

estudos na formaçaão  profissional,  partindo-se do entendimento de que a graduaçaão

constitui apenas o primeiro ciclo da formaçaão de um engenheiro; 

● A reciprocidade entre doceência, cieência/pesquisa e extensaão na praó tica

pedagoó gica, criando condiçoã es para o pensamento analíótico e inovador.

2.12 Objetivos do curso 

2.12.1 Obje�vo Geral

Formar profissionais de níóvel  superior empenhados com o desenvolvimento

sociocultural,  ambiental  e  econoê mico  do  paíós,  de  modo a  atender  as  demandas  da

sociedade com vistas a políóticas de desenvolvimento, regionais e nacionais, baseados

nos conhecimentos cientíóficos, tecnoloó gicos e sociais, aplicados em projetos e planos de

gestaão.

2.12.2 Obje�vos Específcos

 Oferecer  condiçoã es  aos  discentes  de  se  tornarem  profissionais

competentes e cidadaãos com pleno conhecimento de suas responsabilidades, dentro da
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realidade do paíós, e das medidas a serem adotadas para proporcionar o bem-estar da

sociedade;

 Possibilitar  o  traênsito  entre  diversas  aó reas  do conhecimento  humano,

pela caracteríóstica interdisciplinar das questoã es ambientais;

 Formar profissionais de Engenharia que tenham forte embasamento nas

Cieências  Baósicas  (Matemaó tica,  Quíómica,  Fíósica  e  Biologia),  permitindo  soó lido

embasamento em Cieências de Engenharia, com eênfase nas aó reas de gestaão de recursos

híódricos,  saneamento  ambiental,  avaliaçaão  dos  impactos  ambientais  e  gestaão  e

avaliaçaão de recursos naturais; 

 Estimular a pesquisa, atraveós da criaçaão e aplicaçaão de tecnologias para

provimento de soluçoã es para as demandas sociais,  com a junçaão  de conhecimentos

teoó ricos apreendidos em sala de aula com aqueles provenientes da praó tica;

2.13 Perfil do profissional egresso 
 
Percebe-se que a formaçaão do discente em Engenharia Ambiental se daó  a partir

de  sua  entrada  na  universidade  e  continua,  perenemente,  durante  todo  o  curso  e

tambeóm a posteriori,  em programas de poó s-graduaçaão  strnctu  e/ou  lato sensu.  Estes

futuros  profissionais  devem  ser  formados  em  conformidade  com  os  princíópios

propostos para a educaçaão no seóculo XXI que saão: aprender a conhecer, aprender a

fazer, aprender a conviver e aprender a ser. O perfil de profissional egresso do Curso de

Engenharia  Ambiental  definido  pelo  Conselho  Nacional  de  Educaçaão  do  MEC  no

modelo para enquadramento das propostas de diretrizes curriculares, serviu de base

para  as  expectativas  de  perfis  dos  futuros  profissionais  do  curso  de  Engenharia

Ambiental da UFC/Crateuó s, como segue:

2.13.1 Perfl comum

Formaçaão  generalista,  humanista,  críótica  e  reflexiva,  capacitando  o  corpo

discente a compreender e desenvolver teócnicas e tecnologias, instigando sua atuaçaão

críótica e criativa na identificaçaão e resoluçaão de problemas, considerando a realidade

em que se insere, como aspectos políóticos, econoê micos, sociais, ambientais e culturais,

com visaão eó tica e humanista, no atendimento aà s solicitaçoã es da sociedade.
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2.13.2 Perfl  específco

Entendimento dos elementos  e processos relativos  ao ambiente  natural  e  ao

construíódo,  baseando-se  nos  fundamentos  filosoó ficos,  teoó ricos  e  metodoloó gicos  da

Engenharia  e  a  submissaão  desses  conhecimentos  aà  praó tica,  dominando  e

permanentemente aprimorando as abordagens cientíóficas e  suas aplicaçoã es,  sempre

em favor da sustentabilidade.

O graduado deveraó  possuir soó lida formaçaão para atuar nas diversas aó reas de

concentraçaão contempladas pelas disciplinas da matriz curricular, atraveós do estíómulo

a uma visaão ampla e críótica dos problemas relacionados ao meio ambiente, aleóm do

incentivo  aà  criatividade  na  identificaçaão  e  busca  de  soluçoã es.  Para  obter  o  perfil

desejado, o projeto pedagoó gico possui especial eênfase aà  gestaão de recursos naturais, ao

saneamento ambiental,  aà  identificaçaão e avaliaçaão de agentes degradadores e outras

ramificaçoã es das Cieências Ambientais e de Engenharia, em funçaão das caracteríósticas

regionais.

2.13.3 Habilidades e Competências

A  universidade  tem  o  compromisso  de  capacitar  seus  discentes

profissionalmente, mas apenas os Conselhos Regionais, no caso o CREA, habilita-os a

exercer a profissaão legalmente, atraveós do registro do profissional, conforme a Lei nº

5194/66,  sendo  responsabilidade  dos  Conselhos  Federais,  no  caso  o  CONFEA  -

Conselho  Federal  de  Engenharia,  Arquitetura  e  Agronomia,  determinarem  as

atribuiçoã es dos profissionais que fazem parte desses oó rgaãos fiscalizadores.

O CONFEA, portanto, regula o exercíócio da profissaão de Engenheiros, Arquitetos

e Engenheiros Agroê nomos, definindo suas competeências e atribuiçoã es (Resoluçaão nº

218,  de 29 junho 1973).  Para  isso,  a  coordenaçaão  do curso,  imediatamente apoó s  o

reconhecimento pelo MEC, deve buscar cadastraó -lo junto ao CREA/CE a fim de garantir

os direitos dos egressos. 

Ao Engenheiro Ambiental compete o desempenho das atividades 01 a 14 e 18

do  artigo  1º  da  Resoluçaão  nº  218/73  do  CONFEA,  referente  aà s  suas  atribuiçoã es

(Resoluçaão  nº 447,  de 22 de setembro de 2000),  a  saber:  “administraçaão,  gestaão  e
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ordenamentos ambientais e ao monitoramento e mitigaçaão de impactos ambientais,

seus serviços afins e correlatos”.

Levando em consideraçaão o disposto acima e a matriz curricular do curso de

Engenharia Ambiental da UFC Crateuó s,  em conformidade com a estrutura curricular

proposta pelo MEC nas “Referenciais Nacionais dos Cursos de Graduaçaão” de abril de

2010, seu egresso estaraó  apto a desenvolver atividades relacionadas a estudos, laudos,

anaó lises,  pareceres,  entre  outros  relacionados ao meio ambiente,  por direito e com

propriedade. 

Aleóm disso, espera-se desenvolver profissionais de Engenharia Ambiental com

as seguintes habilidades:

  Exercíócio  da  atividade  profissional  atendendo  aà  legislaçaão  ambiental

vigente;

 Aplicaçaão  de  conhecimentos  matemaó ticos,  cientíóficos,  tecnoloó gicos  e

instrumentais nas realidades em que estiverem inseridos;

 Conduçaão de experimentos e interpretaçaão de resultados;

 Anaó lises de aspectos ambientais, sejam sistemas, produtos e processos;

 Identificaçaão e resoluçaão de problemas de Engenharia Ambiental;

 Fomento  e  orientaçaão  de  processos  de  mudanças  tecnoloó gicas

significativas;

 Desenvolvimento e/ou utilizaçaão de novas teócnicas e tecnologias;

 Monitoramento da operaçaão e da manutençaão de sistemas ambientais e

sua avaliaçaão críótica, em busca de melhoria contíónua;

 Comunicaçaão eficiente nas formas escrita, oral e graó fica;

 Atuaçaão em equipes multidisciplinares, sabendo transitar pelas diversas

aó reas do conhecimento fronteiriço das Engenharias, sabendo diferenciaó -las;

 percepçaão e aplicaçaão da eó tica e da responsabilidade profissionais;

 Anaó lise dos impactos das atividades antroó picas no contexto econoê mico,

social e ambiental, buscando promover o equilíóbrio de ecossistemas, considerando o

ser humano;

 Incentivo aà   auto suficieência e responsabilidade profissional;

 Avaliaçaão  da  viabilidade  socioeconoê mica  e  ambiental  de  projetos  de

engenharia;

 Definiçaão de uma postura de perene busca de atualizaçaão profissional.
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Para o desenvolvimento desse perfil do formado em Engenharia Ambiental haó  a

necessidade  do  compromisso  conjunto  entre  Administraçaão  Superior,  Unidade

Acadeêmica, teócnicos administrativos, docentes e discentes, no sentido de haver uma

boa estrutura administrativa e pedagoó gica que possibilite os discentes a atingir esse

perfil,  saindo da universidade devidamente qualificados para  atender aà s  exigeências

mais modernas do mercado de trabalho.

O  acompanhamento  dos  egressos  do  curso  eó  de  suma  importaência  para  o

aperfeiçoamento do processo de ensino-aprendizagem que mediaraó  o delineamento

desse  perfil.  O  curso  de  Engenharia  Ambiental  implantaraó  um  programa  de

acompanhamento  de  egresso  que  visaraó ,  aleóm  do  motivo  acima  mencionado,  o

fortalecimento do curso, atraveós de trocas de experieências entre alunos e ex-alunos, em

momentos de confraternizaçaão e formaçaão. Com a criaçaão de uma associaçaão de ex-

alunos,  haveraó  o monitoramento da inserçaão dos egressos no mercado de trabalho,

detectando os sucessos e as dificuldades enfrentadas na carreira profissional.  Aleóm

disso,  os egressos seraão instigados a participarem de eventos realizados na proó pria

instituiçaão  e  em  outras,  que  tratem  de  questoã es  relacionadas  aà  sua  atualizaçaão

profissional, por meio de transmissaão de informaçoã es dentro da associaçaão.

2.14 Áreas de atuação 

Segundo o artigo 2 da Resoluçaão 447 de 22 de setembro 2000, a qual dispoã e

sobre o registro profissional  e  discrimina suas  atividades profissionais,  compete  ao

engenheiro ambiental o desempenho das atividades 1 a 14 e 18 do art. 1º da Resoluçaão

nº 218, de 29 de junho de 1973, referentes aà  administraçaão,  gestaão e ordenamento

ambientais  e  ao monitoramento e  mitigaçaão  de  impactos  ambientais,  seus  serviços

afins e correlatos. 

Definindo de forma mais especíófica, os campos de atuaçaão do profissional de

engenharia ambiental podem ser elencados como seguem:

1.  Recursos  Naturais: Sistemas,  meó todos  e  processos  de  aproveitamento,

proteçaão,  monitoramento,  manejo,  gestaão,  ordenamento,  desenvolvimento  e

preservaçaão  de  recursos  naturais;  Recuperaçaão  de  aó reas  degradadas,  remediaçaão  e
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biorremediaçaão de solos degradados e aó guas contaminadas; Prevençaão e recuperaçaão

de processos erosivos. 

2.  Recursos  Energéticos:  Fontes  tradicionais,  alternativas  e  renovaóveis  de

energia relacionadas com a engenharia ambiental; Sistemas e meó todos de conversaão e

conservaçaão de energia e impactos energeó ticos ambientais; Eficientizaçaão ambiental de

sistemas energeó ticos vinculados aos campos de atuaçaão da engenharia. 

3.  Gestão  Ambiental: Planejamento  ambiental  em  aó reas  urbanas  e  rurais;

Prevençaão de desastres ambientais; Administraçaão, gestaão e ordenamento ambientais;

Licenciamento  ambiental;  Adequaçaão  ambiental  de  empresas;  Monitoramento

Ambiental;  Avaliaçaão  de  impactos  ambientais  e  açoã es  mitigadoras;  Controle  de

poluiçaão  ambiental;  Instalaçoã es,  equipamentos,  componentes  e  dispositivos  da

Engenharia Ambiental.

Portanto, pretende-se que o egresso deste curso da UFC Crateuó s, mediante o

cumprimento  da  matriz  curricular  proposta  e  demais  requisitos,  esteja  apto  nos

campos de atuaçaão sistematizados a seguir:

 – Implantaçaão, execuçaão e acompanhamento de programas de certificaçaão ambiental;

 – Avaliaçoã es e estudos de impactos ambientais;

 – Planos de mitigaçaão e contingeência ambientais;

 – Gestaão Energeó tica, com planos alternativos e/ou renovaóveis de geraçaão de energia;

 – Emissoã es de laudos baseados na elaboraçaão de diagnoó sticos ambientais;

 – Gestaão de Recursos Naturais;

 – Planejamento Ambiental;

 – Licenciamento Ambiental;

 – Anaó lise de Riscos Ambientais;

 – Gestaão e manejo de resíóduos soó lidos e líóquidos;

 – Anaó lises de processos, e respectivos estudos, de poluiçaão da aógua e do ar;

 – Gestaão e planejamento do uso de territoó rios;

 – Planos de Recuperaçaão de AÓ reas Degradadas;

 – Planos de Manejo de Unidades de Conservaçaão;

 – Teócnicas de Biorremediaçaão;

 – Gestaão de recursos híódricos.
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Mais especificamente, o profissional egresso da Engenharia Ambiental da UFC

Crateuó s deveraó  ser capaz de atuar na aó rea de ensino e pesquisa, podendo prosseguir

seus estudos em cursos de poó s-graduaçaão, strncto e lato sensu. 

Sua formaçaão permitiraó  ainda atuar em instituiçoã es e companhias, puó blicas e

privadas,  e  oó rgaãos  governamentais  das  treês  esferas  de  governo,  componentes  do

SISNAMA  –  Sistema  Nacional  de  Meio  Ambiente.  Entre  estas  opçoã es,  destacam-se:

FUNASA,  IBAMA,  MINISTEÓ RIO  DO  MEIO  AMBIENTE,  MINISTEÓ RIO  DAS  CIDADES,

MINISTEÓ RIO  PUÓ BLICO,  Conselhos  Ambientais,  Secretarias  do  Meio  Ambiente,

Companhias  de  AÓ gua  e  Esgoto,  dentre  outros.  Haó ,  tambeóm,  demanda  crescente  de

profissionais da aó rea ambiental para os Comiteês de Bacia Hidrograó fica, na medida em

que a gestaão de recursos híódricos,  por força legal,  utiliza a bacia hidrograó fica como

unidade baósica de gestaão e,  dentro deste contexto,  a questaão ambiental tem grande

destaque.

OSCIPs – Organizaçoã es Civis de Interesse Puó blico e ONGs – Organizaçoã es Naão

Governamentais, responsaóveis por elaborar planos de uso do solo, planos de manejo de

Unidades  de  Conservaçaão,  estudos  de  impactos  ambientais,  pareceres  teócnicos,

projetos  ambientais,  dentre  outros,  constituem,  igualmente,  outra  aó rea  de  atuaçaão

deste profissional.

Vale ressaltar um promissor local de atuaçaão deste profissional: as empresas

de consultoria. Principalmente diante da necessidade de licenciamento de inuó meras

atividades humanas potencialmente degradadoras, a elaboraçaão de planos de uso dos

recursos naturais,  como solo e aógua; Estudos de Impactos Ambientais (EIA),  e seus

respectivos  Relatoó rios  de  Impactos  ao  Meio  Ambiente  (RIMA);  pareceres  teócnicos;

dentre outros, concebem a estes profissionais boas perspectivas.

A tendeência mundial a valorizaçaão e busca por fontes de geraçaão de energia

renovaóveis  alternativas,  abre  outro  campo de  atuaçaão.  Empresas  emergentes  nesta

aó rea apresentam demanda crescente por profissionais, e regioã es, como a que Crateuó s

estaó  inserida,  as  quais  apresentam  elevada  disponibilidade  de  recursos  naturais

passíóveis  de  aproveitamento  para  geraçaão  de  energia,  como  a  elevada  e  perene

incideência solar, torna-se alvo de iniciativas.

EÓ  oportuno destacar tambeóm sua atuaçaão na iniciativa privada, seja na Gestaão

Ambiental Empresarial, atraveós da implementaçaão de sistemas de Gestaão Ambiental,

desenvolvimento de Açoã es de Responsabilidade Socioambiental e acompanhamento e
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conduçaão de Auditoria Ambiental, seja em projetos e planos ambientais de controle,

mitigaçaão e contingeência.
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3. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
____________________________________________________________________________________________________

As Diretrizes Gerais do Projeto Pedagoó gico, apresentadas anteriormente neste

documento, estabelecem, tambeóm, os eixos balizadores para elaboraçaão da Estrutura

Curricular do Curso de Graduaçaão em Engenharia Ambiental, a qual seraó  apresentada a

seguir.

A  Estrutura  Curricular  eó  formada  por  56  (cinquenta  e  seis)  disciplinas

Obrigatoó rias,  33 (trinta e treês) disciplinas Optativas,  abrangendo 10 (dez) períóodos.

Assim,  o  Curríóculo  do  Curso  envolve  uma  sequeência  de  disciplinas  e  atividades

ordenadas semestralmente, do 1º Ano ao 5º Ano (1º ao 10º Períóodo) e as disciplinas

optativas, com exceçaão apenas das atividades Projeto de Graduaçaão I e II ofertadas no

9º  e  10º  períóodo,  respectivamente  (5º  ano).  Essas  disciplinas  semestrais  seraão

ofertadas  apenas  uma  vez  por  ano,  salvo  em  casos  especiais  autorizados  pela

Coordenaçaão do Curso e conforme a disponibilidade de pessoal docente.  O item 3.3

deste  documento  apresentaraó  o  quadro  com  a  distribuiçaão  de  todas  as  disciplinas

obrigatoó rias.

O  Curríóculo  Integral  do  Curso  de  Engenharia  Ambiental  inclui  os  conteuó dos

necessaó rios  aà  formaçaão  de  um  engenheiro  ambiental,  ou  seja,  as  disciplinas  que

representam  a  segmentaçaão  dos  conteuó dos  do  curríóculo  míónimo  (disciplinas

obrigatoó rias), complementadas pelas disciplinas de caraó ter optativo, assim como, pelas

atividades complementares, as quais devem atender aà s exigeências de sua programaçaão

especíófica,  aà s caracteríósticas da instituiçaão e aà s  diferenças individuais dos discentes.

Quanto  aà s  Atividades  Complementares,  estas  seraão  apresentadas  detalhadamente  a

seguir no item 3.9.

EÓ  considerado Curríóculo Integral aquele organizado em um tempo meódio de 6

(seis) anos (12 períóodos). Todavia, vale ressaltar que o curríóculo poderaó , tambeóm, ser

integralizado num prazo míónimo de 05 (cinco) anos (10 períóodos) ou em um prazo

maóximo de 07 (sete) anos e 06(seis meses) (15 Períóodos). Portanto, seguir a matríócula

proposta eó  a melhor forma do discente concluir o Curso na duraçaão meódia prevista,

devendo cumprir integralmente o Curríóculo Integral,  para poder qualificar-se para a

obtençaão do diploma que lhe confere direitos profissionais.

Este documento contempla disciplinas comuns aos Cursos de Engenharia Civil e

Engenharia de Minas do Campus de Crateuó s, principalmente aquelas presentes nos dois
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primeiros  semestres.  Desta  forma,  o  Curríóculo  Integral  do  Curso  eó  composto  por:

disciplinas  de  formaçaão  baó sica,  que  compreendem  os  fundamentos  baó sicos  e

tecnoloó gicos  da  Engenharia;  disciplinas  especíóficas  aà  Engenharia  Ambiental;  e

disciplinas  de  formaçaão  profissional  que  possibilitam  o  conhecimento  dos

fundamentos, materiais, sistemas e processos dessa aó rea.

Este  Curríóculo  Integral  eó  formado  por  disciplinas/atividades  de  caraó ter

obrigatoó rio  (incluindo  o  Estaógio  Supervisionado  para  Engenharia  Ambiental  e  a

atividades “Projeto de Graduaçaão I” e Projeto de Graduaçaão II”), as quais correspondem

a  3.472  horas-aula,  aleóm  de  integralizar,  no  míónimo,  160  horas  em  atividades

complementares  e,  no  míónimo,  144  horas-aula  referentes  a  disciplinas  optativas,

totalizando 3.776 (236 creóditos)

O  item  3.3  apresentaraó  a  Estrutura  Curricular  das  disciplinas  obrigatoó rias  e

optativas, o item 3.10.1 as ementas e a bibliografia baó sica das disciplinas obrigatoó rias e

o item 3.10.2 a Estrutura Curricular das disciplinas optativas.

3.1 Conteúdos curriculares
 
Os conteuó dos pedagoó gicos propostos para o Curso, em consonaência com o perfil

profissional dos egressos, estaão baseados na Resoluçaão nº 11 do CNE/CES, de 11 de

março de 2002, e compoã em quatro nuó cleos de disciplinas classificados conforme suas

caracteríósticas  em:  Conteuó dos  Baósicos,  Conteuó dos  Profissionalizantes,  Conteuó dos

Especíóficos e Conteuó dos Complementares.

O  Curso  de  Engenharia  Ambiental  se  responsabiliza  pelo  desenvolvimento  e

praó tica da responsabilidade social,  por meio de açoã es que resultam no benefíócio da

coletividade, em especial no que se refere a contribuiçoã es em relaçaão aà   inclusaão social,

ao desenvolvimento econoê mico e social, e aà  melhoria da qualidade de vida.

EÓ  responsabilidade do Campus de Crateuó s e do curso de Engenharia Ambiental a

busca contíónua para complementar as vacuidades sociais da regiaão, desde sua busca

pela  formaçaão  de profissionais  com exceleência  no ensino,  ateó  as  açoã es  de extensaão

universitaó ria junto aà  sociedade como somativa do processo formativo dos discentes e aà

produçaão  cientíófica,  aleóm de se fomentar  a difusaão  do conhecimento.  Aleóm disso,  eó

compromisso do supracitado curso, permitir condiçoã es de acessibilidade pedagoó gica e

atitudinal  numa ordem direta com os procedimentos metodoloó gicos adotados pelos
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docentes  e  com  as  viveências  interpessoais  no  dia  a  dia  acadeêmico,  elaborando  e

sugerindo material de apoio e sustentaçaão teoó rica aos conteuó dos, planejando o uso com

o docente da disciplina, atentando para o atendimento aos aspectos da acessibilidade

metodoloó gica e buscando desenvolver objetos de aprendizagem que ajude a mitigar as

barreiras  pedagoó gicas  (adaptaçaão  curricular,  diversificaçaão  de  recursos  didaó ticos,

flexibilidade de prazos para realizaçaão das atividades). 

3.1.1 Conteúdos Básicos

Compreende a parte do curríóculo comum aà  formaçaão de todo engenheiro, sendo

de caraó ter obrigatoó rio e representando, no míónimo, 30% da carga horaó ria míónima do

curso. As disciplinas deste grupo visam proporcionar ao discente uma formaçaão baó sica,

suprindo-os  de  conhecimentos  bases  para  as  disciplinas  subsequentes,  aleóm  de

permitir  uma  formaçaão  baó sica  cientíófica  e  tecnoloó gica,  conferindo  as  condiçoã es

propíócias para a promoçaão de uma visaão críótica sobre o cenaó rio em que estaó   inserida

sua  profissaão,   incluindo  tambeóm  a  inserçaão   das  variantes  humanas,   sociais,

políóticas, econoê micas, filosoó ficas e histoó ricas. 

As disciplinas que compoã em os conteuó dos baósicos saão: AÓ lgebra Linear, Caó lculo

Vetorial,  Fundamentos  da Economia  e  Administraçaão,  Fíósica  Geral  I,  Fíósica  Geral  II,

Fíósica  Experimental  para Engenharia,  Quíómica  Geral,  Quíómica Experimental,  Caó lculo

Fundamental  I,  Caó lculo  Fundamental  II,  Caó lculo  Numeórico,  Eletromagnetismo,

Probabilidade  e  Estatíóstica,  Programaçaão  Computacional,  Matemaó tica  Aplicada,

Geologia  para  Engenharia,  Ecologia,  Biologia,  Mecaênica  dos  Soó lidos  e Desenho para

engenharia.  Para  tanto,  o  Nuó cleo  de  Conteuó dos  Baósicos  do  Curso  de  Engenharia

Ambiental eó  constituíódo por 20 componentes curriculares que perfazem 1.184 horas –

aula, correspondendo a 74 creóditos e um percentual de 31.4% da carga horaó ria total do

curso, conforme apresentado na Tabela 2.

3.1.2 Conteúdos Profssionalizantes

Concebe as disciplinas com conteuó do de formaçaão profissional, sendo todas de

caraó ter  obrigatoó rio.  Tem  por  finalidade  promover  uma  qualificaçaão  instrumental,

centralizada, ponderada e empreendedora ao discente, por meio do estabelecimento de

meótodos  de  anaó lise  e  de  síóntese,  aleóm  do  aperfeiçoamento  teoó rico-praó tico  dos
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conteuó dos  desenvolvidos  nas  disciplinas  de  formaçaão  baó sica,  contribuindo  para  o

desenvolvimento  da  aó rea  da  Engenharia  Ambiental,  seja  pela  anaó lise  ou busca  por

soluçoã es,  seja  pela  elaboraçaão  de  planos  e  estudos  que  funcionem  como  medidas

preventivas.

As disciplinas que compoã em os conteuó dos profissionalizantes saão: Climatologia,

Eletroteócnica, Fontes de Energia Renovaóveis, Geoprocessamento, Geotecnia Ambiental,

Higiene  e  Segurança  do  Trabalho,  Introduçaão  aà  Engenharia  Ambiental  e  Sanitaó ria,

Resisteência dos Materiais, Termodinaêmica Aplicada, Topografia, Mecaênica dos Fluidos,

Mecaênica  dos  Solos,  Hidraóulica  Aplicada,  Gestaão  de  Resíóduos  Soó lidos,  Microbiologia

Aplicada, Qualidade de AÓ gua e Controle da Poluiçaão, Recuperaçaão de AÓ reas Degradadas,

Saneamento e Sauó de, Gestaão de Recursos Híódricos, Sistemas de Tratamento de AÓ guas

Residuaó rias,  Sistemas  de  Tratamento  de  AÓ guas  de  Abastecimento,  Hidrologia,

Drenagem  Urbana,  Avaliaçaão  de  Impactos  Ambientais,  Gestaão  Ambiental,  Quíómica

Analíótica  Aplicada,  Legislaçaão  Ambiental,  Planejamento  e  Licenciamento  ambiental,

Economia  Ecoloó gica,  Materiais  e  Meó todos  de  Construçaão,  Elementos  de  Caó lculo

Estrutural,  Instalaçoã es  Hidraóulicas  e  Sanitaó rias  Prediais,  Controle  da  Poluiçaão

Atmosfeórica, Projeto de Aterro Sanitaó rio, Projeto de Redes de AÓ guas de Abastecimento

e  Projeto  de  Redes  de  AÓ guas  Residuaó rias.  Portanto,  o  Nuó cleo  de  Formaçaão

Profissionalizante do Curso de Engenharia Ambiental eó   constituíódo  por 36  disciplinas

que  perfazem  2.064  horas/aula, correspondendo a 129 creóditos e um percentual de

54.7% da carga horaó ria total do curso (Tabela 2).

3.1.3 Conteúdos Específcos 

Em anueência ao que exige as Diretrizes Curriculares pertinentes, na Estrutura

Curricular,  as  disciplinas  que  compoã em  o  Nuó cleo  de  Conteuó dos  Especíóficos  saão

compostas  por  componentes  curriculares  Optativos  e  Optativos-Livres  com  carga

horaó ria  de,  no  míónimo,  144  horas/aula  e,  no  maóximo,  128  horas/aulas,

respectivamente. Estas cargas horaó rias correspondem a 3.8% e a 3,3% da carga horaó ria

total  do  Curso  de  Engenharia  Ambiental,  respectivamente  aos  componentes

curriculares Optativos e Optativos-Livres (que estaão  fora da estrutura curricular do

curso). 
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Saão disciplinas com conteuó dos de formaçaão profissional especíóficos, de caraó ter

optativo, embora exista a exigeência de cumprimento míónimo de creóditos referentes a

esse  grupo.  Estas  teêm  por  finalidade  afunilar  conhecimentos  jaó  consolidados  em

disciplinas  anteriores,  a  criteório  dos  discentes.  A  caracteríóstica  essencial  da  oferta

dessas disciplinas eó  o aprimoramento de teócnicas avançadas em uma aó rea especíófica da

Engenharia Ambiental, proporcionando ao discente, aà  sua escolha, um refinamento do

campo de estudo que lhe seja mais atrativo. 

As disciplinas que compoã em os conteuó dos especíóficos saão:  AÓ gua Subterraênea,

AÓ lgebra Aplicada I, Anaó lise Aplicada I, Cieências dos Materiais, Conservaçaão e Proteçaão

de  Mananciais,  Diferença  e  Enfrentamento  Profissional  nas  Desigualdades  Sociais,

Educaçaão  Ambiental,  Engenharia  Costeira,  Engenharia  Econoê mica,  Educaçaão  em

Direitos Humanos, Fíósica Ondulatoó ria e de Partíóculas, Franceês Instrumental I, Gestaão de

Projetos, Hidraóulica Transiente, Hidraóulica de Canais, Ingleês Teócnico, Líóngua Brasileira

de  Sinais,  Meótodos  de  Investigaçaão  e  Monitoramento  Geoambiental,  Meótodos

Numeóricos,  Modelagem  de  Qualidade  de  AÓ gua,  Operaçoã es  Unitaó rias,  Portugueês

Instrumental, Princíópios de Processos Quíómicos e Bioquíómicos, Produçaão mais Limpa,

Proteçaão e Recuperaçaão Ambiental em Obras Geoteócnicas, Relaçoã es EÓ tnicos Raciais e

Africanidades, Resisteência dos Materiais II,  Reuso das AÓ guas, Saneamento Ecoloó gico,

Saneamento  I,  Saneamento  II,  Sistema  de  Abastecimento  e  Tratamento  de  AÓ gua  e

Transfereência de Calor e Massa.

3.1.4 Conteúdos Complementares 

Compreendem  as  atividades  com  conteuó do  de  formaçaão  complementar  aqui

elencadas,  o  grupo de atividades  denominadas  de  Complementares  e  as  atividades

obrigatoó rias  do  Projeto  de  Graduaçaão  I,  Projeto  de  Graduaçaão  II  e  do  Estaógio

Supervisionado, que propoã e-se a  estimular  o desenvolvimento  da  capacidade  de

sumarizar   e   integrar   conhecimentos,   a   partir   da   aplicaçaão   dos   conceitos

adquiridos  no decorrer do curso, na execuçaão de um projeto de pesquisa relacionado

aà s  aó reas  de  atuaçaão  profissional  previstas  para  o  egresso.  Estas  atividades

correspondem,  respectivamente  a  160  horas  (4.2%),  64  horas  (1.7%)  e  160  horas

(4.2%) da composiçaão curricular total.
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3.2 Unidades e Componentes Curriculares

A Tabela 2 apresenta a distribuiçaão geral da carga horaó ria míónima necessaó ria aà

obtençaão  do diploma do Grau de Bacharel  em Engenharia Ambiental,  divididas por

nuó cleos de conteuó dos e atividades.

Tabela 2 – Distribuição da Carga Horária por Núcleos e Atividades

Núcleo / Atividade
Carga horária

(h/a)
%

Nuó cleo de Conteuó dos Baó sicos (NCB) – 
obrigatoó rio

1.184 31.4

Nuó cleo  de  Conteuó dos  Profissionalizantes
(NCP) – obrigatoó rio

2.064 54.7

Projeto de Graduaçaão I e II (obrigatoó rio)    64 1.7

Estaógio Supervisionado (obrigatoó rio)   160 4.2

Nuó cleo de Conteuó dos Especíóficos (NCE) – 
optativas

144 3.8

Atividades Complementares    160 4.2

Total Geral do Curso 3.776 100,0

Para a integralizaçaão do curso, foram estabelecidos os seguintes limites de carga
horaó ria semestral e prazos para conclusaão do curso:

Carga horária por semestre Número de Horas
Carga horária mínima 64h

Carga horária máxima 640h 

Carga horária média 640h

Prazos1 Quantidade de semestres
Míónimo 10
Meódio 12.5
Maóximo 15

1
 De acordo com os limites definidos pela Resoluçaão CEPE/UFC nº.  14, de 3 de dezembro de

2007, que dispoã e sobre a regulamentaçaão do tempo maóximo para conclusaão dos cursos de graduaçaão.
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3.3 Integralização curricular

O Nuó cleo de Conteuó dos Baó sicos do Curso de Engenharia Ambiental eó  constituíódo

por  20  (vinte)  disciplinas,  que  perfazem  1.184  horas-aula  (74  creóditos),  o  que

corresponde  a  31.4%  da  carga  horaó ria  total  do  curso  (as  Diretrizes  Curriculares

estabelecem para o Nuó cleo de Conteuó dos Baósicos, um míónimo de 30% da carga horaó ria

total do Curso). O Nuó cleo de Conteuó dos Profissionalizantes eó  constituíódo por 36 (trinta

e  seis)  disciplinas,  as  quais  totalizam  2.064  horas-aula  (129  creóditos),  perfazendo

54.7% da carga horaó ria do curso. Jaó  os Nuó cleos Especíóficos e Complementares somam

144 horas-aula (9 creóditos),  3.8% da carga horaó ria total  do curso,  e 160 horas-aula

(10  creóditos),  4.2% da carga  horaó ria  total  do curso,  respectivamente.  As  Tabelas  a

seguir apresentam as disciplinas do Nuó cleo de Conteuó dos Baó sicos e Profissionalizantes.

Conveóm ressaltar que a carga horaó ria do curso estaó  de acordo com a RESOLUÇAÃ O Nº 2,

DE 18 DE JUNHO DE 2007, que dispoã e sobre a carga horaó ria míónima dos cursos de

bacharelados.

 A  Tabela 3 apresenta as disciplinas  do 1º ano do curso,  1º e  2º semestres,

algumas componentes do nuó cleo de conteuó dos baó sicos,  outras do profissionalizante.

(Considere as abreviaçoã es: Teoó .  = Teoó rica; Praó t.  = Praó tica; CH = Carga Horaó ria Total;

Equi. = Equivaleência (s); Correq. = Correquisitos).

Tabela 3 – Componentes Curriculares do 1º Ano (1º e 2º semestres)

1º Semestre

Componente Curricular
Créditos

CH
Pré-

Requisitos
Equi. Correq.

Teo. Prát. 

Caó lculo Fundamental I 4 - 64 -

AÓ lgebra Linear 4 - 64 -

Fíósica Geral I 4 - 64 -

Introduçaão aà  Engenharia 
Ambiental 

2 - 32 - CRT0017

Quíómica Geral 4 - 64 -

Desenho para Engenharia 2 2 64 -

Biologia Geral 2 - 32 -

Total                                                                    24 384

2º Semestre

Componente Curricular Créditos CH Pré- Equi. Correq.
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RequisitosTeó. Prát.

Caó lculo Fundamental II 4 - 64
Caó lculo 
Fundamental 
I

Fíósica Geral II 4 - 64 Fíósica Geral I

Fíósica Experimental para 
Engenharia

- 2 32 Fíósica Geral I

Programaçaão Computacional 2 2 64 - CRT0343

Quíómica Experimental - 2 32 Quíómica Geral

Probabilidade e Estatíóstica 4 - 64 -

Ecologia 4 - 64 Biologia Geral

Total                                                                    24 384

A Tabela 4 apresenta as disciplinas do 2º Ano (3º e 4º Semestres) do Curríóculo

do Curso de Engenharia Ambiental, algumas integrantes do nuó cleo baósico, outras do

profissionalizante.  (Considere  as  abreviaçoã es:  Teoó .  =  Teoó rica;  Praó t.  =  Praó tica;  CH  =

Carga Horaó ria Total; Equi. = Equivaleência (s); Correq. = Correquisitos).

Tabela 4 – Componentes Curriculares do 2ºAno (3º e 4º Semestres)

3º Semestre

Componente Curricular
Créditos 

CH Pré-Requisitos Equi. Correq.
Teór. Prá.

Caó lculo Vetorial 4 - 64
Caó lculo Fundamental II 
"E" AÓ lgebra Linear

Eletromagnetismo 4 - 64
Caó lculo Fundamental II 
“E” Fíósica Geral II

Microbiologia Aplicada 3 1 64 Biologia Geral

Matemaó tica Aplicada 4 - 64
Caó lculo Fundamental II 
“E” AÓ lgebra Linear

CRT0280

Termodinaêmica Aplicada 4 - 64 Fíósica Geral II 

Fundamentos da 
Economia e 
Administraçaão

4 - 64

Total                                                    24 384

4º Semestre
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Componente Curricular
Créditos 

CH Pré-Requisitos Equi. Correq.

Teór. Prá.

Controle da Poluiçaão 
Atmosfeórica

2 - 32

Topografia 2 2 64

Desenho para 
Engenharia “E” 
Caó lculo Fundamental 
I

Eletroteócnica 2 2 64 Eletromagnetismo

Caó lculo Numeórico 4 - 64
Programaçaão 
Computacional “E” 
Matemaó tica Aplicada

Saneamento e Sauó de 2 - 32
Microbiologia 
Aplicada

Mecaênica dos Soó lidos 4 - 64
Caó lculo Fundamental 
II “E” Fíósica Geral I

CRT0351 “E”
CRT0050

Quíómica Analíótica 
Aplicada

2 2 64 Quíómica Experimental

Total                                                 24 384

A  Tabela  5  apresenta  a  distribuiçaão  das  disciplinas  do  3º  Ano  (5º  e  6º

Semestres)  do  Curríóculo  do  Curso  de  Engenharia  Ambiental,  representantes  dos

Nuó cleos de Conteuó dos Baósicos e Profissionalizantes. (Considere as abreviaçoã es: Teoó . =

Teoó rica; Praó t. = Praó tica; CH = Carga Horaó ria Total; Equi. = Equivaleência (s); Correq. =

Correquisitos).

Tabela 5 – Componentes Curriculares do 3º Ano (5º e 6º Semestres)

5º Semestre

Componente Curricular
Créditos 

CH Pré- Requisitos Equi. Correq. 
Teór. Prá.

Legislaçaão Ambiental 4 64 CRT0257

Mecaênica dos Fluidos 4 - 64 Caó lculo Vetorial

Resisteência dos Materiais 4 - 64
Mecaênica dos 
Soó lidos

CRT0059 

Mecaênica dos Solos 3 1 64
Mecaênica dos 
Soó lidos

CRT0061"E"
CRT0066

Fontes de Energias 
Renovaóveis

2 - 32 Eletroteócnica

Qualidade da Água e 
Controle da Poluição

2 2 64
Quíómica Analíótica
Aplicada

Materiais e Meótodos de 3 1 64 Caó lculo 
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Construçaão
Fundamental II e 
Quíómica 
Experimental

Total                                                 26 416

6º Semestre

Componente Curricular
Créditos 

CH Pré-Requisitos Equi. Correq.
Teór. Prá.

Hidraóulica Aplicada 4 - 64 Mecaênica dos Fluidos  

Elementos de Caó lculo 
Estrutural

4 - 64
Resisteência dos 
Materiais

Geologia para 
Engenharia

4 64 Quíómica Geral CRT0102

Sistemas de Tratamento 
de AÓ guas Residuaó rias

3  1 64 CRT0075

Geotecnia Ambiental 3 - 48 Mecaênica dos Solos CRT0069

Gestaão de Recursos 
Híódricos

3 - 48

Gestaão Ambiental 4 - 64 Legislaçaão Ambiental

Total 26 416

A Tabela 6 apresenta a distribuiçaão das disciplinas, pertencentes aos Nuó cleos

Baó sicos e Profissionalizantes, do 4º Ano (7º e 8º Semestres). (Considere as abreviaçoã es:

Teoó .  =  Teoó rica;  Praó t.  =  Praó tica;  CH = Carga  Horaó ria  Total;  Equi.  =  Equivaleência  (s);

Correq. = Correquisitos).

Tabela 6 – Componentes Curriculares do 3º Ano (7º e 8º Semestres)  
       

7º Semestre

Componente Curricular
Créditos 

CH Pré- Requisitos Equi. Correq.
Teór. Prá.

Recuperaçaão de AÓ reas 
Degradadas

       4 -    64

Sistemas de Tratamento de 
AÓ guas de Abastecimento

3 1 64

Projeto de Aterro Sanitaó rio 2 - 32  Geotecnia Ambiental

Gestaão de Resíóduos Soó lidos  4 - 64 Mecaênica dos Solos CRT0256

Hidrologia 4 - 64
Hidraóulica Aplicada 
"E" Probabilidade e 
Estatíóstica

CRT0113

Instalaçoã es Hidraóulicas e 
Sanitaó rias Prediais

4 - 64 Hidraóulica Aplicada

Geoprocessamento - 4 64 Topografia
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Total 26 416

8º Semestre

Componente Curricular
Créditos 

CH Pré- Requisitos Equi. Correq.
Teór. Prá.

Avaliaçaão de Impactos 
Ambientais

4 - 64 Legislaçaão Ambiental CRT0072

Higiene e Segurança do 
Trabalho

2 - 32 CRT0070

Planejamento e 
Licenciamento Ambiental

4 - 64 -

Drenagem Urbana 3 - 48 Hidrologia

Climatologia 4 - 64
Termodinaêmica

Aplicada

Economia Ecológica 4 - 64
Fundamentos da

Economia e
Administraçaão

Projeto de Redes de Águas 
de Abastecimento

4 - 64 Hidraóulica Aplicada

Total                                                    25 400

 A  Tabela  7  apresenta  as  disciplinas  dos  Nuó cleos  de  Conteuó dos

Profissionalizante e Complementares do primeiro semestre do 5º Ano (9º Semestre) do

Curríóculo  do  Curso  de  Engenharia  Ambiental.  (Considere  as  abreviaçoã es:  Teoó .  =

Teoó rica; Praó t. = Praó tica; CH = Carga Horaó ria Total; Equi. = Equivaleência (s); Correq. =

Correquisitos).

Tabela 7 – Componentes Curriculares do 5º Ano (9º e 10º Semestres)

9º Semestre

Componente Curricular
Créditos 

CH Pré- Requisitos Equi. Correq.
Teór. Prá.

Projeto de Redes de Águas
Residuárias

4 - 64 Hidraóulica Aplicada

Projeto de Graduaçaão I 2 - 32 -

Atividades 
Complementares

- - 160 -

Total                                                  8 256

10º Semestre

Componente Curricular
Créditos 

CH Pré- Requisitos Equi. Correq.
Teór. Prá.
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Projeto de Graduaçaão II 2 - 32 -

Estaó gio Supervisionado 10 - 160 -

Total                                                  12 192

Com a anaó lise das tabelas acima, conclui-se que a concepçaão do curríóculo, da

maneira  como  estaó ,  propicia  ao  discente,  ao  concluir  o  8º  Semestre,  um  amplo

conhecimento  a  respeito  dos  Conteuó dos  Profissionalizantes  em  sua  aó rea  de

conhecimento, refletindo, consequentemente, no perfil esperado do profissional. Aleóm

disso,  o discente  regular  chega ao 5º Ano (9º e 10º Períóodos) com quase todas as

disciplinas  obrigatoó rias  cursadas,  o  que,  certamente,  proporcionaraó  um  melhor

aproveitamento e aprendizagem na realizaçaão das Atividades Curriculares de final de

Curso, principalmente, a disciplina Estaógio Supervisionado, a qual requisita bastante

dedicaçaão  extra  acadeêmica  dos  discentes,  pois  deveraó  ser  desenvolvida  em  oó rgaãos

puó blicos, instituiçoã es puó blicas/privadas e empresas, que desenvolvam açoã es e projetos

pertinentes  aà  aó rea  de  Engenharia  Ambiental,  dentro  da  Cidade  de  Crateuó s  ou  ateó

mesmo,  se  possíóvel,  em  outras  cidades  do  estado.  As  Tabelas  8  e  9  apresentam  a

estrutura  curricular  do  Curso  de  Engenharia  Ambiental  com  todas  as  disciplinas,

obrigatoó rias e optativas, respectivamente.

Tabela 8 – Estrutura Curricular do Curso de Engenharia Ambiental (disciplinas
obrigatórias)

1° semestre

Código Componente Curricular Pré-requisitos
Créditos

Carga horária Equivalências
Teóricos Práticos

CRT0339 Cálculo Fundamental I 4 64

CRT0338 Álgebra Linear 4 64

CRT0340 Física Geral I 4 64

Introdução à Engenharia
Ambiental

2 32
CRT0017

CRT0342 Química Geral 4 64

CRT0015 Desenho para Engenharia 2 2 64

CRT0361 Biologia Geral 2 32

Total: 24 créditos 384 horas

2° semestre
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Código Componente Curricular Pré-requisitos
Créditos

Carga horária Equivalências
Teóricos Práticos

CRT0344 Cálculo Fundamental II CRT0339 4 64

CRT0345 Física Geral II CRT0340 4 64

CRT0014
Física Experimental para

Engenharia
CRT0340

2 32

Programação Computacional 2 2 64 CRT0343

CRT0348 Química Experimental CRT0342 2 32

CRT0018 Probabilidade e Estatística 4 64

CRT056 Ecologia CRT0361l 4 64

Total: 24 créditos 384 horas

3° semestre

Código Componente Curricular Pré-requisitos
Créditos

Carga horária Equivalências
Teóricos Práticos

CRT0045 Cálculo Vetorial
CRT0344 “E”

CRT0338
4 64

CRT0046 Eletromagnetismo
CRT0344 “E”

CRT0345
4 64

CRT0071 Microbiologia Aplicada Biologia Geral 3 1 64

CRT0280 Matemática Aplicada
CRT0344 “E”

CRT0338
4 64

CRT0047 Termodinâmica Aplicada CRT0345 4 64

CRT0048
Fundamentos da Economia e

Administração
CRT0018 4 64

Total: 24 créditos 384 horas

4° semestre

Código Componente Curricular Pré-requisitos
Créditos

Carga horária Equivalências
Teóricos Práticos

CRT0364
Controle da Poluição

Atmosférica
2 32

CRT0052 Topografia
CRT0015 “E”

CRT0339
2 2 64

CRT0053 Eletrotécnica CRT0046 2 2 64

CRT0314 Cálculo Numérico

Programação
Computacional e

Matemática
Aplicada

4 64

CRT0060 Saneamento e Saúde
Microbiologia

Aplicada
2 32

Mecânica dos Sólidos
CRT0344 “E”

CRT0340
4 64

CRT0351 “E”
CRT0050

CRT0360 Química Analítica Aplicada CRT0348 2 2 64
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Total: 24 créditos 384 horas

5° semestre

Código Componente Curricular Pré-requisitos
Créditos

Carga horária Equivalências
Teóricos Práticos

CRT0356 Legislação Ambiental 4 64

CRT0058 Mecânica dos Fluidos CRT0045 4 64

CRT0359 Resistência dos Materiais
Mecânica dos

Sólidos
4 64 CRT0059

CRT0358 Mecânica dos Solos
Mecânica dos

Sólidos
3 1 64

CRT0061
“E”CRT0066

CRT0062 Fontes de Energias Renováveis CRT0053 2 32

CRT0057
Qualidade da Água e Controle

da Poluição
Química Analítica

Aplicada
2 2 64

CRT0357
Materiais e Métodos de

Construção
CRT0344 “E”

CRT0348
3 1 64

Total: 26 créditos 416 horas

6° semestre

Código Componente Curricular Pré-requisitos
Créditos

Carga horária Equivalências
Teóricos Práticos

CRT0108 Hidráulica Aplicada
Mecânica dos

Fluidos
4 64

CRT0200 Elementos de Cálculo Estrutural CRT0359 4 64

Geologia para Engenharia CRT0342 4 64 CRT0102

Sistemas de Tratamento de
Águas Residuárias

3 1 64 CRT0075

Geotecnia Ambiental
Mecânica dos

Solos
3 48 CRT0069

CRT0144 Gestão de Recursos Hídricos 3 48

Gestão Ambiental
Legislação
Ambiental

4 64 CRT0256

Total: 26 créditos 416 horas

7° semestre

Código Componente Curricular Pré-requisitos
Créditos

Carga horária Equivalências
Teóricos Práticos

CRT0074 Recuperação de Áreas Degradadas 4 64

Sistemas de Tratamento de Águas
de Abastecimento

3 1 64

Projeto de Aterro Sanitário
Geotecnia
Ambiental

2 32

Gestão dos Resíduos Sólidos Mecânica dos 4 64
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Solos

CRT0113 Hidrologia
CRT0108 “E”

CRT0018
4 64 CRT0113

Instalações Hidráulicas e Sanitárias
Prediais 

CRT0108 4 64

CRT0068 Geoprocessamento CRT0052 4 64

Total: 26 créditos 416 horas

8° semestre

Código Componente Curricular Pré-requisitos
Créditos

Carga horária Equivalências
Teóricos Práticos

Avaliação de Impactos Ambientais CRT0356l 4 64 CRT0072

Higiene e Segurança do Trabalho 2 32 CRT0070

CRT0076
Planejamento e Licenciamento

Ambiental
CRT0356 4 64

CRT0131 Drenagem Urbana CRT0113 3 48

CRT0064 Climatologia CRT0047 4 64

Economia Ecológica CRT0048 4 64

Projetos de Redes de Águas de
Abastecimento

CRT0108 4 64

Total: 25 créditos 400 horas

9° semestre

Código Componente Curricular
Pré-

requisitos

Créditos
Carga horária Equivalências

Teóricos Práticos

Projeto de Redes de Águas
Residuárias

CRT0108 4 64

Projeto de Graduação I 2 32

Atividades Complementares 160

Total: 6 256 horas

10° semestre

Código Componente Curricular
Pré-

requisitos

Créditos
Carga horária Equivalências

Teóricos Práticos

Projeto de Graduação II
Projeto de
Graduação

I
2 32

CRT0279 Estágio Supervisionado 10 160

Componentes Curriculares
Optativos

9 144

Total: 21 336 horas

Carga Horária Total do Curso 3776 horas
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Tabela 9 – Disciplinas Optativas do Curso de Engenharia Ambiental

Disciplinas Optativas

Coó digo Componente Curricular Creóditos CH

CRT0122 AÓ gua Subterraênea 3 48

CRT0079 AÓ lgebra Aplicada I 4 64

CRT0081 Anaó lise Aplicada I 4 64

CRT0065 Cieências dos Materiais 4 64

CRT0080 Conservaçaão e Proteçaão de Mananciais 4 64

PRG0005 Diferença e Enfrentamento Profissional nas Desigualdades Sociais 4 64

CRT0082 Educaçaão Ambiental 4 64

CRT0083 Engenharia Costeira 4 64

CRT0077 Engenharia Econoê mica 3 48

CRT0132 Educaçaão em Direitos Humanos 4 64

CRT0055 Fíósica Ondulatoó ria e de Partíóculas 4 64

CRT0141 Franceês Instrumental I 4 64

CRT0084 Gestaão de Projetos 4 64

CRT0085 Hidraóulica Transiente 3 48

CRT0259 Hidraóulica de Canais 3 48

CRT184 Ingleês Teócnico 4 64

CRT0086 Líóngua Brasileira de Sinais 4 64

CRT0087 Meótodos de Investigaçaão e Monitoramento Geoambiental 4 64

CRT0054 Meótodos Numeóricos 3 48

CRT0088 Modelagem de Qualidade de AÓ gua 4 64

CRT0063 Operaçoã es Unitaó rias 4 64

CRT0089 Portugueês Instrumental 4 64

CRT0049 Princíópios de Processos Quíómicos e Bioquíómicos 3 48

CRT0090 Produçaão mais Limpa 4 64

CRT0091 Proteçaão e Recuperaçaão Ambiental em Obras Geoteócnicas 4 64

CRT0092 Relaçoã es EÓ tnicos Raciais e Africanidades 4 64

CRT0067 Resisteência dos Materiais II 4 64

CRT0093 Reuso das AÓ guas 4 64

CRT0094 Saneamento Ecoloó gico 4 64

CRT0095 Saneamento I 3 48

CRT0096 Saneamento II 3 48

CRT0261 Sistema de Abastecimento e Tratamento de AÓ gua 4 64

CRT0051 Transfereência de Calor e Massa 2 32

45



 

3.4 Metodologias de ensino e de aprendizagem

O Curso de Engenharia Ambiental da UFC  campus Crateuó s, na busca de uma

identidade  peculiar,  estimulando  o  seu  corpo  docente  estrateógias  pedagoó gicas  que

primam  pelo  comportamento  ativo  dos  discentes,  incentivando  reflexaão  críótica,

valorizaçaão de saberes, investigaçoã es para aleóm de sala de aula e construçaão, coletiva e

individual,  de  conhecimentos,  em  oposiçaão  a  simples  transfereência  e  absorçaão  de

informaçoã es. Neste sentido, o curso, aleóm de metodologias demonstrativas (ex: aulas

expositivas) busca a diversificaçaão didaó tico-pedagoó gica,  privilegiando a pesquisa e a

extensaão como aliados da aprendizagem em sala de aula, desenvolvendo nos discentes

atitudes  e  valores  caracteríósticos  de  um  ambiente  cientíófico.  Em  consonaência,  a

inserçaão de discentes, docentes e teócnico-administrativos em grupos de pesquisa e em

projetos  de  ensino,  pesquisa  e  extensaão  soó  traz  benefíócios  para  a  qualificaçaão  e

aperfeiçoamento  do  ensino  superior  na  aó rea  ambiental,  bem  como  para  a  gestaão

universitaó ria e para a sociedade.

Corroborando essa visaão,  o Projeto Pedagoó gico de Curso da Instituiçaão  traz

essa indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensaão como elemento baósico para a

sustentaçaão da Universidade. EÓ  pertinente ressaltar ainda que um dos instrumentos de

avaliaçaão da qualidade de uma instituiçaão de ensino superior eó  sua competeência no

desenvolvimento de pesquisas e atividades de extensaão. EÓ  em conformidade com essa

premissa que incluíómos em nosso projeto atividades de pesquisa e extensaão.

Para  que  os  discentes  sejam  instigados  a  participar  dessas  atividades  eó

primordial  que  o  Curso  fomente  momentos  de  debates  sobre  a  importaência,  o

entendimento e o papel social da pesquisa, buscando ampliar a participaçaão de todos

os envolvidos e a qualidade e quantidade de projetos de pesquisa e extensaão, dada suas

importaências para a reformulaçaão dos saberes das aó reas de conhecimento do curso.

A  disposiçaão  da  Matriz  Curricular,  a  ser  cursada  semestralmente  pelos

discentes, reflete conformidade e constaência entre as diferentes disciplinas e atividades

que a compoã em, considerando elementos como distribuiçaão, reciprocidade sequencial

e carga horaó ria proposta. Vale ressaltar que na Matriz Curricular estaão inseridas partes

fixas e partes flexíóveis,  o  que propicia aos discentes construíó-la,  mediante a escolha

livre  de  componentes  curriculares  flexíóveis  que  melhor  atendam  suas  expectativas

individuais e permita atualizaçaão constante de seu conhecimento. 
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A definiçaão criteriosa das propostas de atividades complementares, portanto,

exerce  bastante  influeência  na  lista  de  possibilidades  que  o  discente  possuiraó  para

aperfeiçoar sua formaçaão de acordo com seus projetos profissionais individuais. Neste

sentido,  o  Curso  de  Engenharia  Ambiental  motiva-se  a  instigar  e  oportunizar  a

participaçaão  dos  discentes  em:  atividades  de  iniciaçaão  cientíófica,  atividades  de

extensaão, estaó gios, apresentaçaão e divulgaçaão (publicaçaão) de trabalhos em eventos (de

locais  a  internacionais),  monitorias,  aleóm  de  atividades  realizadas  por  meio  de

Educaçaão aà  Distaência (EaD), dentre outras atividades.

O realce dado mundialmente aà  interdisciplinaridade das questoã es ambientais

e, consequentemente, aà  necessidade de abordagem por equipes multiprofissionais se

torna imperativo e implica na implantaçaão de estrateógias educacionais, nos treês pilares

da educaçaão superior da UFC (ensino, pesquisa e extensaão), que levem os discentes ao

desenvolvimento  de  habilidades  imprescindíóveis  para  uma  adequada  participaçaão

nesses  trabalhos  em  grupos  de  diferentes  aó reas  do  conhecimento,  sempre  rumo  aà

melhoria da aprendizagem. Esta interdisciplinaridade pressupoã e quebra de padroã es e

mudanças  de  atitudes,  ou  seja,  a  transfereência  de  uma  visaão  individualista  e

antropoceêntrica pela concepçaão sisteêmica de sociedade, favorecendo uma integraçaão

de conhecimentos. Em vista disto, eó  fundamental que todo o corpo docente ligado ao

curso tenha uma visaão do todo, soó  assim poderaão situar os graduandos dentro deste

contexto. 

Entende-se  que  a  responsabilidade  do  Curso  de  Engenharia  Ambiental  vai

aleóm da  conclusaão  do  curso.  A  capacitaçaão  dos  discentes  para  a  busca  de  estudos

continuados e a  atualizaçaão  de egressos  tambeóm eó  pertinente.  Neste  sentido,  seraão

criadas  oportunidades  de atualizaçaão  e/ou  aprofundamento  de  conhecimentos,  por

meio, por exemplo, do desenvolvimento de programas de poó s-graduaçaão, strncto e lato

sensu,  que  permitam  a  oferta  de  cursos  extracurriculares  e  o  incentivo  de  açoã es

interdisciplinares. Ainda nessa vertente, o curso procura suscitar tambeóm estrateógias

de  estíómulo  aà  qualificaçaão  profissional,  inclusive  aperfeiçoamento  didaó tico,  dos

docentes,  seja  por  cursos  formais,  seja  por  espaços  para  trocas  de  experieências  e

reiteraçaão metodoloó gica de ensino.

EÓ  necessaó rio mencionar que em atendimento ao Decreto No 5.296,  de 2 de

dezembro 2004, que regulamenta a Lei 10.098, de 19 de dezembro de 2000, a qual

estabelece normas gerais  e criteórios baó sicos para a promoçaão da acessibilidade das
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pessoas portadoras de deficieência ou com mobilidade reduzida, o Curso de Engenharia

Ambiental  empenharaó  esforços  para  implantaçaão  do  Nuó cleo  de  Inclusaão  e

Acessibilidade, que teraó  como objetivo promover uma educaçaão inclusiva que garanta

ao  discente  com deficieência  e  com necessidades  educacionais  especiais  o  acesso,  a

permaneência e o sucesso acadeêmico.

As  questoã es  administrativas  saão  sempre  direcionadas  para  que  o  aspecto

acadeêmico seja o componente indissociaóvel e orientador do ensino, da pesquisa e da

extensaão.  Assim,  em  uma  gestaão  participativa,  os  anseios  de  toda  a  comunidade

acadeêmica  saão  ouvidos,  ressaltando-se  aqui  o  papel  do  Colegiado  do  Curso  de

Engenharia  Ambiental,  o  qual  conta  com representaçaão  discente,  na  deliberaçaão  de

políóticas, diretrizes e estrateógias. Releva-se, ainda, que as metodologias e os criteórios de

avaliaçaão institucional saão instrumentos utilizados para se detectar o real alcance das

metas  e  dos  objetivos  do Curso,  servindo de elemento  de melhoria  contíónua  nesse

processo de compreensaão do contexto e planejamento de mudanças.

3.5 Procedimento de avaliação dos processos de ensino e aprendizagem

Naão eó  proposta do Projeto Pedagoó gico de Curso condicionar seu valor aà  ideia de

verdade  incontestaóvel  ou  doutrina.  Sua  relevaência  depende  da  capacidade  de  se

adequar  aà  realidade  em  sua  constante  transfiguraçaão  e,  por  isso,  eó  passíóvel  de

adaptaçoã es, a fim de superar limitaçoã es e interiorizar novas exigeências apresentadas

por esse caraó ter mutaóvel da realidade. 

A  avaliaçaão  do  Projeto  Pedagoó gico  deve  ser  contíónua  e  considerada  como

ferramenta  construtiva  importante  na  identificaçaão  de  possibilidades,  melhorias  e

inovaçoã es, pois orienta, justifica e auxilia em todas as tomadas de decisoã es internas.

Entende-se  que  a  construçaão  do  Projeto  Pedagoó gico  eó  um  processo  ativo,  aberto  e

contemporizador  que  se  constroó i  constantemente  com  a  participaçaão  de  toda  a

comunidade acadeêmica (docentes, discentes e teócnico-administrativos), bem como com

a co-participaçaão de representantes da sociedade civil, com o propoó sito de manter o

curso sintonizado com as necessidades locorregionais suscitando no aperfeiçoamento

constante das suas condiçoã es de ensino.

Dessa forma,  entende-se que o Projeto Pedagoó gico naão se circunscreve a um

programa  de  estudos  ou  a  um  agregado  de  atividades  ordenadas,  mas  sim  no
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entendimento  de  que  o  PPC  naão  eó  improgressivo  ou  um  documento  que  uma  vez

construíódo deve ser arquivado ou enviado para as instaências competentes como prova

do cumprimento de formalidades burocraó ticas.

Diante  do  exposto,  os  discentes  do  curso,  que  possuem  representaçaão

permanente no Colegiado do curso, participam continuamente de todo ciclo de vida do

Projeto Pedagoó gico.  Durante o processo de avaliaçaão  das propostas de alteraçaão  do

Projeto  Pedagoó gico,  os  discentes  constituem importante  entidade  a  ser  consultada,

sendo convidados, por meio do Centro Acadeêmico, para reunioã es do Nuó cleo Docente

Estruturante,  com direito a voz e voto.  O Centro Acadeêmico eó ,  inclusive,  um grande

aliado da Coordenaçaão na tarefa de motivar e viabilizar a inserçaão dos discentes nesses

processos.

Vale  ressaltar  que,  de  acordo com a  Resoluçaão  CEPE/UFC no 10/2012,  eó  de

responsabilidade do Nuó cleo Docente Estruturante (NDE) do curso acompanhar, avaliar

e atualizar o Projeto Pedagoó gico.

De um modo geral, os mecanismos de avaliaçaão da aprendizagem dos discentes

saão muito particulares a cada docente, que os determina no momento da elaboraçaão do

plano de ensino.  Entretanto,  o curso Engenharia  Ambiental  de Crateuó s  se propoã e  a

incentivar a definiçaão conjunta entre docentes e discentes das formas de avaliaçaão, pois

entende que existem diversas maneiras efetivas de se avaliar a aprendizagem. Nessa

linha de raciocíónio,  a utilizaçaão de instrumentos avaliativos variados,  para aleóm das

provas  convencionais,  escritas  e  individuais,  como  apresentaçaão  de  seminaó rios,

elaboraçaão de relatoó rios, construçaão de projetos e protoó tipos, abre a possibilidade de

se detectar deficieências tanto na compreensaão dos conteuó dos, vistos em sala de aula ou

explorados fora das aulas pelos discentes, mas tambeóm vaó rias outras  habilidades que

naão podem ser mensuradas por um soó  meó todo. Parte-se do pressuposto, com isso, que

a aprendizagem naão se daó  atraveós da simples memorizaçaão de conteuó dos, mas, sim, a

partir da sua compreensaão e contextualizaçaão.

Nesse sentido, entende-se que a realizaçaão de encontros, no aêmbito do campus,

como meio de avaliaçaão dos resultados de desempenho dos discentes nas disciplinas e

atividades  do  ano,  pode  ser  mais  um  instrumento  de  detecçaão  de  dificuldades  na

aprendizagem, possibilitando replanejamentos e tomadas de decisoã es com o objetivo

de diminuir o represamento e a evasaão de estudantes. 
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Institucionalmente, a avaliaçaão dos processos de ensino e de aprendizagem deve

seguir as normas estabelecidas pelo Regimento Geral da UFC, como seguem:

Art. 109. A avaliaçaão do rendimento escolar seraó  feita por disciplina e, quando
se  fizer  necessaó rio,  na  perspectiva de  todo o  curso,  abrangendo sempre a
assiduidade e a eficieência, ambas eliminatoó rias por si mesmas.
§ 1o Entende-se por assiduidade a frequeência aà s atividades correspondentes a
cada disciplina.
§ 2o Entende-se por eficieência o grau de aproveitamento do aluno nos estudos
desenvolvidos em cada disciplina.
Art.  110.  A  verificaçaão  da  eficieência  em  cada  disciplina  seraó  realizada
progressivamente  durante  o  períóodo  letivo  e,  ao  final  deste,  de  forma
individual  ou  coletiva,  utilizando  formas  e  instrumentos  de  avaliaçaão
indicados no plano de ensino e aprovados pelo Departamento. 
§  1o  As  avaliaçoã es  escritas,  apoó s  corrigidas,  e  suas  notas  transcritas  nos
mapas de notas pelo professor, seraão devolvidas ao aluno. 
§ 2o A devoluçaão de que trata o paraó grafo anterior deveraó  fazer-se pelo menos
ateó  07 (sete) dias antes da verificaçaão seguinte. 
§  3o  Seraó  assegurada  ao aluno a  segunda chamada  das provas,  desde que
solicitada, por escrito, ateó  03 (treês) dias uó teis decorridos apoó s a realizaçaão da
prova em primeira chamada. 
§ 4o EÓ  facultado ao aluno, dentro de 03 (treês) dias uó teis apoó s o conhecimento
do resultado da avaliaçaão, solicitar justificadamente a respectiva revisaão pelo
proó prio docente, encaminhando o pedido atraveós do chefe do Departamento
correspondente. 
Art. 111. Os resultados das verificaçoã es do rendimento seraão expressos em
notas na escala de 0 (zero) a 10 (dez), com, no maóximo, uma casa decimal. 
Art. 112. A verificaçaão da eficieência compreenderaó  as avaliaçoã es progressivas
e a avaliaçaão final. 
§  1o  Entende-se  por  avaliaçoã es  progressivas,  aquelas  feitas  ao  longo  do
períóodo letivo, num míónimo de duas, objetivando verificar o rendimento do
aluno em relaçaão ao conteuó do ministrado durante o períóodo. 
§ 2o Entende-se por avaliaçaão final, aquela feita atraveós de uma verificaçaão
realizada apoó s o cumprimento de pelo menos 90% (noventa por cento) do
conteuó do programado para a disciplina no respectivo períóodo letivo. 
Art. 113. Na verificaçaão da assiduidade, seraó  aprovado o aluno que frequentar
75%  (setenta  e  cinco  por  cento)  ou  mais  da  carga  horaó ria  da  disciplina,
vedado o abono de faltas. 
Art. 114. Na verificaçaão da eficieência, seraó  aprovado por meódia o aluno que,
em cada disciplina,  apresentar  meódia  aritmeótica  das  notas  resultantes  das
avaliaçoã es progressivas igual ou superior a 07 (sete). 
§ 1o O aluno que apresentar a meódia de que trata o caput deste artigo, igual
ou superior a 04 (quatro) e inferior a 07 (sete), seraó  submetido aà  avaliaçaão
final. 
§ 2o O aluno que se enquadrar na situaçaão descrita no paraó grafo anterior seraó
aprovado quando obtiver nota igual ou superior a 04 (quatro) na avaliaçaão
final,  meódia  final  igual  ou  superior  a  05  (cinco),  calculada  pela  seguinte
foó rmula: 

MF = NAF + ∑ NAP/n
      2

onde: MF = Meódia Final;
NAF = Nota de Avaliaçaão Final;

NAP = Nota de Avaliaçaão Progressiva;
n = Nuó mero de Avaliaçoã es Progressivas.
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§ 3o Seraó  reprovado o aluno que naão preencher as condiçoã es estipuladas no
art. 113, no caput e § 2o do art. 114.
Art.  115.  Constaraó  da  síóntese  de  rendimento  escolar  o  resultado  final  de
aprovaçaão do aluno, expresso por:
a) Meódia aritmeótica das avaliaçoã es progressivas;
b) nota de avaliaçaão final;
c) meódia final;
d) frequeência

Portanto, a  avaliaçaão  de  desempenho  do  discente,  para  ser considerado

aprovado,  em todas as disciplinas  segue essas  normas,  tanto no quesito  frequeência

(míónima de 75%) quanto na nota (meódia 7, parcial, e 5, na meódia final), mesmo que a

composiçaão das notas fique a criteório do docente, no que se refere aà  quantidade, tipo  e

frequeência de avaliaçoã es, o que respeita  as  normas  da  UFC.   

O Campus de Crateuó s incentiva a políótica de previsaão de vagas, para discentes

represados,  considerando as  disciplinas  com maiores  íóndices  de  reprovaçaão,  com o

intuito  de  reduzir  o  impacto  das  reprovaçoã es  no  tempo  de  conclusaão  do  curso.  EÓ

relevante destacar que atividades de monitoria saão intensificadamente  utilizadas para,

tambeóm, mitigar o represamento dos discentes, tendo em vista  a sua estrateógia para o

desenvolvimento da autonomia na busca do conhecimento e no estabelecimento de

haóbitos de estudo e organizaçaão das rotinas acadeêmicas.

Institucionalmente a avaliaçaão  interna do curso de Engenharia Ambiental  eó

realizada  semestralmente.  Na  ocasiaão  eó  realizada  uma  Campanha  de  Avaliaçaão

Institucional,  conduzida  pela  Comissaão  Proó pria  de  Avaliaçaão  (CPA)  e  apoiada  pela

Comissaão  Setorial  de Avaliaçaão  (CSA) e pela Coordenaçaão  do Curso,  com o objetivo

sensibilizar  a  comunidade  acadeêmica  para  participaçaão  do  processo  de  Avaliaçaão

Institucional  (AI).  Os  resultados  das  avaliaçoã es  institucionais  saão  utilizados  como

paraêmetros no auxíólio da construçaão do Plano de Melhorias do Curso, que constitui um

instrumento de diagnoó stico e de gestaão e que norteia as açoã es de melhorias a serem

implementadas.

O ENADE (Exame  Nacional  de  Desempenho de  Estudantes),  que  avalia  por

amostragem, em uma prova unificada para todo o paíós, os estudantes ingressantes e

concluintes de diversos cursos de ensino superior eó  o outro instrumento de medida da

qualidade da formaçaão discente.

Neste contexto de avaliaçoã es externas, como aquelas constantes no SINAES, os

resultados  destas  avaliaçoã es  seraão  analisados  pelo  Nuó cleo  Docente  Estruturante,

fornecendo material para as propostas do PMC. 
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Para  a  avaliaçaão  do  Estaógio  Curricular  Supervisionado,  apoó s  avaliaçaão  pela

Coordenaçaão  de  Estaógio  e  pela  banca  examinadora,  respeitando  as  normas

estabelecidas, teraó  aprovaçaão o discente com nota míónima 7,00 e frequeência míónima de

90%.

O  Trabalho  de  Conclusaão  de  Curso  seraó  avaliado  por  Banca  Examinadora,

conforme normas estabelecidas, sendo aprovado o discente com nota míónima 7,00. Os

requisitos  para  o  discente  ser  considerado  apto  a  solicitar  o  Tíótulo  (Diploma)  de

Bacharel em Engenharia Ambiental da UFC saão:

 Aprovaçaão em todas as disciplinas obrigatoó rias da matriz curricular;

 Aprovaçaão em, no míónimo, 144 horas de disciplinas optativas;

 Ter cursado 160 horas, no míónimo, em atividade complementares;

 Aprovaçaão no Estaógio Curricular Supervisionado;

 Apresentaçaão, defesa e aprovaçaão no Projeto de Graduaçaão II.

3.6 Estágio Curricular Supervisionado

Segundo Artigo 7º da Resoluçaão nº 11/2002 do CNE/CES, “Os estaó gios devem

ser obrigatoó rios sob supervisaão direta da instituiçaão de ensino, atraveós de relatoó rios

teócnicos  e  acompanhamento  individualizado  durante  o  períóodo  de  realizaçaão  da

atividade. A carga horaó ria míónima do Estaógio Curricular deveraó  atingir 160 (cento e

sessenta) horas”. 

Essas  normas  foram  regulamentadas,  inclusive,  pelo  Conselho  de  Ensino,

Pesquisa e Extensaão – CEPE da UFC, Resoluçaão CEPE nº 32, de 30 de outubro de 2009,

e jaó  fazem parte da atual Estrutura Curricular do Curso de Engenharia Ambiental. Na

Estrutura Curricular proposta  eó  uma atividade obrigatoó ria  ofertada no 5º Ano,  10º

Semestre,  com  caraó ter  integralizante  e  carga  horaó ria  de  160  horas-aula  praó ticas,

conforme estabelece tambeóm as Diretrizes Nacionais, correspondendo a 4,2% da carga

horaó ria total do Curso (vide Tabela 2). 

O  Estaógio  Curricular  Supervisionado  (ECS)  em  Engenharia  Ambiental

proporciona  ao  estagiaó rio  oportunidade  de  treinamento  especíófico  em  empresas,

oó rgaãos  estatais,  instituiçoã es  do  setor  ambiental  brasileiro  e  organizaçoã es  naão

governamentais,  unindo  teoria  aà  praó tica,  aleóm  de  fortalecer  os  víónculos  entre  a
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Universidade (Curso de Engenharia Ambiental) e os oó rgaãos puó blicos e privados que

atuam na aó rea. 

Para o estagiaó rio,  eó  de importaência fundamental aà  sua formaçaão profissional,

pois  nesse  períóodo  de  treinamento  seraó  possíóvel  aplicar  conhecimentos  teoó ricos

adquiridos na Universidade aà  realidade, o que muitas vezes reconstroó i percepçoã es e

saberes preóvios. Por outro lado, sua inserçaão em um novo ambiente, agora de trabalho

profissional, possibilitaraó  uma visaão real da logíóstica de funcionamento de empresas,

instituiçoã es e oó rgaãos relacionados ao setor ambiental, orientando, mais precisamente,

suas escolhas profissionais. 

O ECS constitui, portanto, uma atividade praó tica, em situaçaão real de trabalho,

com  demandas  e  limitaçoã es  novas,  mas  necessaó rias  aos  discentes,  que  tem  como

objetivo complementar  sua capacitaçaão  profissional.  As instruçoã es  e/ou regras  que

balizam o desenvolvimento dessa atividade, ECS, foram definidas, e dispostas na forma

de um manual, pelo Nuó cleo Docente Estruturante e aprovadas pelo Colegiado do Curso

e pelo Conselho do Campus de Crateuó s. 

O Manual de ECS do curso de Engenharia Ambiental encontra-se ajustado aos

dispositivos  da  Resoluçaão  CEPE  nº  32,  de  30  de  outubro  de  2009,  que  dispoã e  as

diretrizes para os estudantes dos cursos regulares da UFC, conforme as exigeências da

Lei Nº 11.788, de 25 de setembro de 2008. 

O  acompanhamento  das  atividades  de  ECS  seraó  realizado  pelo  orientador

pedagoó gico, pelo orientador profissional e pelo coordenador de estaó gio. A conclusaão da

atividade de ECS se daraó  quando o discente atender os requisitos abaixo elencados, na

data previamente determinada pelo orientador pedagoó gico:

1. Obter meódia final igual ou superior a 7,0;

2. Cumprir a frequeência míónima de 90%;

3. Entregar os documentos obrigatoó rios para a formalizaçaão do estaó gio;

4. Entregar os Relatoó rios Parcial e Final;

5. Entregar o Termo de realizaçaão de estaó gio devidamente preenchido (Anexo F)

6. Entregar  as  Fichas  de  controle  de  frequeência  de  estaó gio  devidamente

preenchidas e assinadas;

7.  Entregar a Ficha de avaliaçaão de estaó gio devidamente preenchidas e assinadas

(Orientador Profissional);

53



 

8. Entregar a Ficha de avaliaçaão de estaó gio devidamente preenchidas e assinadas

(Orientador Pedagoó gico).

O manual  do  ECS  com  os  procedimentos  que  devem  ser  adotados  estaó

apresentado no Anexo A. 

Quanto aos docentes que acompanharem essa atividade, a computaçaão de carga

horaó ria,  por  docente,  seguiraó  os  criteórios  definidos pelo  artigo  4º da Resoluçaão  Nº

23/CEPE/UFC de 3 outubro de 2014.  A Tabela 10 mostra a distribuiçaão,  na matriz

curricular, dessa atividade descrita como uma disciplina do Nuó cleo Complementar do

10º Semestre. (Considere as abreviaçoã es: Teoó .  = Teoó rica; Praó t.  = Praó tica; CH = Carga

Horaó ria Total; Equi. = Equivaleência (s); Correq. = Correquisitos).

Tabela 10 – Disciplinas do 5º Ano

10º Semestre

Atividade
Créditos 

CH 
Pré-

Requisitos
Equi. Correq.

Teór. Prá.

Projeto de Graduaçaão II 32
Projeto de

Graduaçaão I
- -

Estaó gio Supervisionado 10 160 - - -

Total 192

3.7 Projeto de Graduação

Essa atividade integra o Nuó cleo Complementar e se configura como requisito

final para obtençaão do grau de Engenheiro Ambiental. 

As atividades curriculares Projeto de Graduaçaão I e Projeto de Graduaçaão II, as

quais subsidia o Trabalho de Conclusaão de Curso, possuem uma carga horaó ria total de

64 horas distribuíódas igualmente nos dois uó ltimos semestres da matriz curricular do

curso,  em  conformidade  as  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  de  Engenharia,  que

sugere que a oferta de uma atividade de final de curso eó  obrigatoó ria, como atividade de

síóntese e integraçaão do conhecimento. 

A elaboraçaão do TCC perpassa desde a elaboraçaão do projeto de pesquisa ateó

seu desenvolvimento e defesa final. O trabalho pode contemplar uma intervençaão, uma
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pesquisa experimental, uma pesquisa descritiva ou um relato de caso/experieência, nos

seus vaó rios eixos metodoloó gicos.

O TCC do curso de Engenharia Ambiental deveraó  ser redigido, em sua versaão

final, no formato de monografia e/ou artigo, de forma individual, com o rigor cientíófico

necessaó rio para a apresentaçaão de um bom trabalho acadeêmico. Na formataçaão deveraó

respeitar  rigorosamente  as  normas  teócnicas  de  elaboraçaão  e  de  apresentaçaão  de

trabalhos da UFC (Guia de Normalizaçaão de Trabalhos Acadeêmicos da UFC e Guia de

Normalizaçaão de Artigo em Publicaçaão Perioó dica Cientíófica da UFC), disponíóveis no lnnk,

www.biblioteca.ufc.br,  assim  como  as  normas  especíóficas  do  curso  de  Engenharia

Ambiental,  estabelecidas  no  Manual  do  Trabalho  de  Conclusaão  de  Curso,  quesito

indispensaóvel na avaliaçaão do trabalho.

Dessa  forma,  deve-se  atribuir  como  conclusaão  das  atividades  do  Projeto  de

Graduaçaão  I  desenvolvidas  no  9º  semestre,  a  defesa  do  Projeto  de  Pesquisa,  e  na

finalizaçaão do Projeto de Graduaçaão II do 10º semestre, a qualificaçaão do TCC e a defesa

de sua versaão final, em forma de monografia e/ou artigo cientíófico. 

Durante todo o períóodo de realizaçaão dessa atividade, desde seu planejamento,

indicaçoã es de bibliografias, supervisaão de experimentos ateó  o apoio na apresentaçaão

final, o discente deveraó  ser acompanhado por um docente do quadro efetivo do curso

de Engenharia Ambiental,  com titulaçaão  míónima de mestrado e com experieência na

temaó tica e/ou metodologia a ser desenvolvida, o qual poderaó  contar com a colaboraçaão

oficial de um(a) outro(a) docente, chamado co-orientador(a), em caso de necessidade.

O discente deveraó  ser avaliado, obrigatoriamente, por uma banca examinadora,

composta  por  no  míónimo  3  membros  titulares  e  1  suplente,  sendo  um  deles  o(a)

orientador(a) e os demais indicados por este, em concordaência com o(a) orientando(a).

Tal  Banca  Examinadora  deveraó  ser  composta  por,  obrigatoriamente,  um  membro

externo ao campus. Conveóm ressaltar que o(a) orientador(a) deveraó  ser membro nato

desta Banca Examinadora e presidiraó  seus trabalhos, no momento da apresentaçaão.

A  avaliaçaão  do  TCC  seraó  feita  pelos  membros  das  Bancas  Examinadoras

especíóficas  de  cada etapa do TCC (Projeto de Pesquisa,  Qualificaçaão  e  Defesa  final)

mediante os seguintes criteórios:

❏ Material  apresentado  (trabalho  escrito):  relevaência  do  tema;  delimitaçaão  do

objeto de pesquisa; descriçaão do problema de pesquisa e questoã es orientadoras;
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clareza  e  atendimento  aos  objetivos  da  pesquisa;  referencial  teoó rico

aprofundado e condizente com o tema; adequaçaão da metodologia/materiais e

meótodos  empregados;  apresentaçaão  de  resultados  coerentes  e  coesos  com

capacidade analíótica de discussaão; objetividade e relevaência das consideraçoã es

finais;  atendimento  aà s  normas  da  Líóngua  Portuguesa;  coereência  e  coesaão

textual; e observaência das normas da UFC, ABNT e Manual do TCC do curso de

Engenharia Ambiental da UFC Campus Crateuó s;

❏ Exposiçaão oral: respostas coerentes e seguras frentes as arguiçoã es das bancas

examinadoras;  adequada  socializaçaão  das  etapas  da  pesquisa;  domíónio  do

conteuó do  e  tema  trabalhado;  sequeência  loó gica  na  exposiçaão  de  ideias;

compatibilidade do conteuó do apresentado oralmente com o trabalho escrito;

qualidade do material apresentado (slides); objetividade e respeito ao tempo

delimitado para cada uma das etapas; segurança na apresentaçaão.

Cada  membro  da  banca  examinadora  (1º  e  o  2º  membro)  da  defesa  final

atribuiraó  uma nota de 0 (zero) a 10 (dez), apoó s o encerramento da defesa. A nota final

das  atividades  de  Projeto  de  Graduaçaão  I  e  II  eó  resultado  da  meódia  das  notas

individuais atribuíódas pelos(as) examinadores(as), a qual deve ser registrada na Ata da

defesa  final  do  TCC,  com  a  assinatura  dos  membros  da  comissaão  examinadora,

incluindo o(a) presidente.

Somente  seraó  aprovado(a)  o(a)  discente  que  alcançar  meódia  aritmeó tica  7,0

(sete) diante das notas atribuíódas pelos membros da banca (1º e o 2º membro), numa

escala de notas variando de zero (0,0) a dez (10,0). Estando esta nota condicionada ao

cumprimento de ressalvas, o(a) discente deveraó , com o(a) orientador(a), providenciar

os devidos ajustes, dentro do prazo do teórmino das atividades de Projeto de Graduaçaão

I e II, para que sua nota seja considerada vaó lida e seja lançada no SIGAA pelo docente

responsaóvel pelos componentes curriculares citados. Conveóm ressaltar que os TCC`s do

curso de Engenharia Ambiental estaão disponíóveis no Repositoó rio Institucional da UFC,

gerenciado pela Biblioteca.

De acordo com o regimento Geral da UFC, no Art. 116, Paragrafo 2, o discente

naão  poderaó  ser  diplomado,  no  conjunto  de  tarefas  previstas  para  a  avaliaçaão  do

rendimento na perspectiva do curso se apresentar frequeência inferior a 90% (noventa

por cento) nas atividades de Projeto de Graduaçaão I e Projeto de Graduaçaão II.
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Ressalta-se  que  a(o)  discente  que  naão  apresentar  ou  naão  receber  nota

satisfatoó ria  para  sua  aprovaçaão  na  defesa  do  TCC  estaraó ,  automaticamente,

reprovada(o) em Projeto de Graduaçaão II. 

O  manual  de  normatizaçaão  do  Trabalho  e  Conclusaão  de  Curso,  com  os

procedimentos que devem ser adotados estaó  apresentado no Anexo B. 

3.8 Atividades complementares

As  atividades  complementares  devem  proporcionar  o  desenvolvimento  de

habilidades  e  competeências  do  discente,  inclusive  adquiridas  fora  do  ambiente

acadeêmico,  contribuindo para a flexibilizaçaão do curríóculo.  Com a contabilizaçaão da

carga horaó ria dessas atividades no histoó rico, a Matriz Curricular se enriquece, assim

como a formaçaão discente. No projeto formativo do curso de Engenharia Ambiental de

Crateuó s, o discente deveraó  integralizar 160 horas de atividades complementares.

As  atividades  complementares  para  o  curso  de  engenharia  ambiental  saão

distribuíódas,  conforme a  Resoluçaão  nº  07/CEPE de 17 de junho de 2005, em  sete

categorias:  Atnvndades de nnncnação à docencna,  pesqunsa,  extensão e PACCE;  Produção

técnnca/cnentífnca; Atnvndades de partncnpação e/ou organnzação de eventos; Expernencnas

profnssnonans; Vnvencnas de gestão; Atnvndades artístnco-culturans e esportnvas e Atnvndades

Extras.

Saão  exemplos  de  atividades  complementares  que  poderaão  ser  determinadas

como integrantes desse tipo de praó tica: 

 atnvndades de nnncnação à docencna (até 32 horas): exercíócio de monitoria;

 atnvndades de pesqunsa (até 64 horas), como: participaçaão no Programa de

Iniciaçaão Cientíófica (PIBIC), assim como em outros projetos de pesquisa; 

 produção técnnca/cnentífnca (até 96 horas), como: publicaçaão de  trabalhos

em revistas indexadas e naão indexadas, jornais e anais de eventos;

 atnvndades  de  extensão (até  64 horas),  como: participaçaão  em projetos

sociais governamentais e naão governamentais;

 atnvndades de partncnpação e/ou organnzação de eventos (até 32 horas),

como: congressos,  seminaó rios,  confereências,  simpoó sios,  palestras,  foó runs,

semanas acadeêmicas; 
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 expernencnas profnssnonans (até 64 horas), como: estaó gios naão obrigatoó rios,

como estaó gios em empresa juó nior e incubadora de empresa;

 vnvencnas  de  gestão  (até  32  horas),  como: participaçaão  em  oó rgaãos

colegiados da UFC, participaçaão em comiteês ou comissoã es de trabalhos da UFC e

participaçaão em entidades estudantis da UFC como membro da diretoria; 

 atnvndades  artístnco-culturans  e  esportnvas  (até  24  horas),  como:

participaçaão em grupos de arte, produçaão ou elaboraçaão de víódeos, softwares,

exposiçoã es e programas radiofoê nicos.

 Atnvndades extras (até 32 horas), como: atividades naão contempladas nas

categorias anteriores, mas que possuem caracteríósticas de AC, como bolsista de

assisteência  de  prestaçaão  de  serviços  de  natureza  teócnico-administrativa,

Participaçaão  em atividades  de  voluntariado  em  prol  da  sociedade,  Curso  de

líóngua estrangeira e Participaçaão em grupo de estudos teócnicos e/ou cientíóficos

coordenado por docente(s) da UFC.

Vale ressaltar que as atividades de iniciaçaão a doceência e/ou pesquisa e/ou de

extensaão  poderaão  computar  ateó  96  horas.  Na  avaliaçaão  das  Atividades

Complementares, desenvolvidas pelo discente, seraão considerados: 

1. A compatibilidade e a relevaência das AC´s com/para o curso de Engenharia

Ambiental, de acordo com este manual;

2.  Somente  seraó  considerada,  para  efeito  de  pontuaçaão,  a  participaçaão  em

atividades desenvolvidas a partir do ingresso do(a) discente no Curso. 

3.  O(A)  Coordenador(a)  do  Curso  deveraó  fazer  um  parecer  informando  a

quantidade  de  horas  realizadas  pelo(a)  aluno(a)  em  cada  categoria  descrita  neste

manual ou certificar a tabela de pontuaçaão preenchida pelo discente no site.

4. O somatoó rio de atividades consideradas relevantes para a complementaçaão

da  formaçaão  do(a)  Engenheiro(a)  Ambiental,  identificadas  como  AC´s,  deveraó

contabilizar no míónimo 160 horas, naão sendo definida a pontuaçaão maóxima.

5.  O(A) discente  deveraó  integralizar  suas  AC´s  desenvolvendo atividades que

envolvam, no míónimo, 3(treês) categorias elencadas neste manual, ficando esta escolha

a seu criteório.

6.  As  atividades  desenvolvidas  pelos(as)  discentes  que  possam  ser

caracterizadas como AC´s,  mas que naão  estejam previstas neste manual,  devem ser
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submetidas  aà  avaliaçaão  da  coordenaçaão  do  curso,  a  qual,  caso  considere  vaó lido  o

requerimento,  deve encaminhar para anaó lise do NDE do curso.  A validaçaão final no

curríóculo do(a) discente no sistema acadeêmico aconteceraó  pela coordenaçaão do curso.

A validaçaão de uma atividade especíófica como AC por este processo naão soó  tem objetivo

de computar as horas do(a) discente, mas como inserir oficialmente a atividade no rol

de AC´s deste manual funcionando para demais casos que surgirem, posteriormente. 

 Conveóm ressaltar que a(a) discente poderaó  escolher, no míónimo, treês categorias

para computar o total míónimo de carga horaó ria determinado para as AC´s (160 horas)

Recomenda-se  que  as  comprovaçoã es  sejam  entregues  no  maóximo  ateó  o  penuó ltimo

semestre de conclusaão do Curso de Graduaçaão.

O  Manual  de  Normatizaçaão  das  Atividades  Complementares,  com  os

procedimentos que devem ser adotados estaó  apresentado no Anexo C. 

3.9 Ementários e bibliografias

3.9.1 Disciplinas Obrigatórias – Curso de Engenharia Ambiental

Disciplina: CÁLCULO FUNDAMENTAL I

Ementa:  Limites. Derivadas. Meó todo de Newton. Maóximos e míónimos. Integral de

uma variaóvel e Teorema Fundamental do Caó lculo. 

Bibliografia Básica: 

1. LEITHOLD, L. O cálculo com geometria analítica. 3ª ed. vol. 1. Harbra,

1994.

2. STEWART, J. Cálculo. 7ª ed. Vol. 1, Cengage Learning, 2013. 

3. ROGAWSKI, J. Cálculo. 7ª ed. Vol. 1, Bookman, 2013.

Bibliografia Complementar: 

1. GUIDORIZZI, H. L. Um Curso de Cálculo. 5ª ed. Vol. 1. LTC, 2002.

2. GUIDORIZZI, H. L. Um Curso de Cálculo. 5ª ed. Vol. 2. LTC, 2002.

3. HOWARD. A.; BIVENS, I. C.; DAVIS, S. L. Caó lculo. 8ª ed. Vol. 1, Bookman, 

2007.

4. MUSTAFA, M. A.; FOULIS. D. J. Cálculo – Vol. 1, LTC,1982.

5. HUGHES, D. et al. Cálculo e Aplicações. 1ª ed. Blucher, 1999.

Disciplina: ÁLGEBRA LINEAR
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Ementa: Matrizes.  Sistemas  de  equaçoã es  lineares.  Vetores.  Produto  interno.

Dependeência e independeência linear. Espaços vetoriais. Bases de espaços vetoriais.

Transformaçoã es lineares. Autovalores e autovetores. Diagonalizaçaão de operadores.

Bibliografia Básica:

1. HILL, D. R.; KOLMAN, B. Álgebra Linear com Aplicações. 9ª ed. LTC, 2013.

2. STEINBRUCH, A. Álgebra Linear. 2ª ed. Makron Books, 2008.

3. ANTON, H. Álgebra Linear com Aplicações.10ª ed. Bookman, 2012.

4. BOLDRINI, J. L. Algebra Linear. 3ª ed. Harbra, 1996.

5. LIPSCHUTZ,  S.;  LIPSON,  M.  Álgebra  Linear. Coleçaão  Schaum,  Editora

Bookman, 2012.

Bibliografia Complementar:

1. CALLIOLI, C. A. Álgebra Linear e Aplicações. - 6ª ed. Atual, 1990.

2. LAY, D. C. Álgebra Linear e Suas Aplicações. - 4ª ed. LTC, 2013.

3. STRANG, G. Introdução à Álgebra Linear. - 4ª ed. LTC, 2013.

4. STEVEN, J. L. Álgebra Linear Com Aplicações. - 8ª ed. LTC, 2011.

5. ROBERT, A. M.; Linear Algebra. World Scientific Pub Co Inc.

Disciplina: FÍSICA GERAL I

Ementa: Movimento uni e bi-dimensional. Leis de Newton. Lei de conservaçaão da

energia. Momento linear e angular.

Bibliografia Básica:

1. HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J.  Fundamentos de Física:  Mecaênica.

Vol 1. 9ª ed. LTC, 2012.

2. TIPLER, P.  A.;  MOSCA G.  Física para cientistas e engenheiros: Mecaênica,

Oscilaçoã es e Ondas, Termodinaêmica. Vol 1. 6ª ed. LTC, 2009.

3. NUSSENZVEIG, H. M. Curso de Física Básica – Mecânica. 5ª ed. Vol 1. Edgar

Blucher, 2013.

Bibliografia Complementar:

1. SEARS, F. Física I: Mecaênica. 12ª ed. Pearson, 2008.

2. HALLIDAY, D.; RESNIZKY, S.; KRANE, K. S. Física. Vol 1. 5ª ed. LTC, 2002.

3. CHAVES, A.; SAMPAIO, J. F. Física básica: mecaênica. LTC, 2007.

4. CUTNELL, J. D.; JOHNSON, K. W. Física. Vol1. 6ª ed. LTC, 2006.
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5. BAUER,  W.;  WESTFALL,  G.  D.;  DIAS,  H.  Física  para  Universitários  –

Mecaênica. McGraw Hill Brasil, 2012.

Disciplina: INTRODUÇÃO À ENGENHARIA AMBIENTAL 

Ementa: Engenharia ambiental: perfil profissional e mercado de trabalho. Histoó rico

do movimento ambientalista. Noçoã es gerais de poluiçaão e degradaçaão ambiental e

suas  interfereências  no  meio  ambiente.  Histoó rico  da  legislaçaão  ambiental.

Interfereências nos principais ecossistemas e atuaçaão do engenheiro ambiental na

mitigaçaão  de  tais  problemas.  Noçoã es  sobre  desenvolvimento  sustentaóvel.

Engenheiro  Ambiental  como  profissional  que  visa  conciliar  desenvolvimento

socioeconoê mico com preservaçaão do ambiente. Atribuiçoã es profissionais e campos

de atuaçaão.

Bibliografia Básica:

1. BRAGA,  B.  et.  al.  Introdução à engenharia ambiental. 2a ed.  Saão  Paulo:

Pearson Prentice Hall, 2005. 318 p.

2. BRASIL.  Fundaçaão  Nacional  de  Sauó de.  Manual  de  Saneamento. 3a  ed.

Brasíólia: Fundaçaão Nacional de Sauó de, 2004. 408 p.

3. MOTA, S. Introdução à engenharia ambiental. 4a ed. RJ: ABES, 2006. 

Bibliografia Complementar:

1. CARVALHO,  M.  C.  M.  Construindo  o  saber: metodologia  cientíófica:

fundamentos e teócnicas. 8ª.ed. Campinas, SP: Papirus, 1998.

2. BAZZO,  W.  A.;  PEREIRA,  L.  T.  do  V.  Introdução  à  Engenharia.  5ª  Ed.

Florianoó polis: Editora da UFSC, 1997.

3. HOLTZAPPLE, M. T.;  REECE, W. D. Introdução à Engenharia. LTC, 2006.

4. Coletaêneas de Leis, Decretos e Resoluçoã es do CONFEA e dos CREA’S.

5. CONFEA. Atribuições do Engenheiro Ambiental. Online na Internet, 2001. 

Disciplina: QUÍMICA GERAL

Ementa: Estrutura atoê mica. Classificaçaão perioó dica dos elementos. Ligaçaão quíómica.

Forças  intermoleculares.  Caó lculos  estequiomeótricos.  Soluçoã es.  Termoquíómica.

Cineó tica quíómica. Equilíóbrio quíómico. AÓ cidos e Bases. Eletroquíómica.

Bibliografia Básica:

1. BROWN,  T.L.;  LE  MAY,  Jr.  H.E.;  BURSTEN,  B.  R.;  BURDGE,  J.  R.  Química  a
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Ciência Central. 9ª ed., Pearson, 2005.

2. ATKINS P.; JONES L. Princípios de Química. 5 a ed., Bookman, 2012.

3. CHANG, R., Química Geral-Conceitos Essenciais. 11 a ed., McGraw HiII, 2013.

4. JEROME, L. R.; LAWRENCE, M. E. Química Geral – Coleçaão Schaum – 8ª ed.,

Bookman, 2013.

Bibliografia Complementar:

1. FINE,  L.;  BEALL,  H.  Chemistry  for  Engineers  and  Scientists,  Saunders,

1990.

2. KOTZ, J. C.; TREICHEL Jr. P. M.  Química Geral e Reações Químicas, 6ª ed.,

vol. 1, 2009.

3. MASTERTON,  W.L.;  SLOWINSKI,  E.  J.;  STANITSKI,  C.  L.  Princípios  de

Química, 6 a ed., Guanabara, 1990.

4. OXTOBV,  D.W.;  NACHTRIEB,  N.H.;  FRIEMAN,  W.A.  Chemistry: Science  of

Change. 3 a ed., Saunders, 2003.

5. MAIA, D. J. Química Geral – Fundamentos. Prentice Hall – Br.

Disciplina: DESENHO PARA ENGENHARIA

Ementa: Instrumentos e equipamentos de desenho. Coletaênea de Normas Teócnicas

para  Desenho  da  ABNT.  Classificaçaão  dos  desenhos.  Formataçaão  de  papel.

Construçoã es geomeótricas usuais. Desenho aà  maão livre; Regras de contagem. Vistas

ortograó ficas.  Cortes  e  seçoã es.  Perspectivas.  Geometria  Descritiva:  Generalidades;

Representaçaão  do  Ponto;  Estudo das  Retas;  Retas  Especiais;  Visibilidade;  Planos

bissetores;  Estudo  dos  planos;  Traços;  Posiçoã es  Relativas  de  Retas  e  Planos.

Projeçoã es cotadas. Computaçaão Graó fica.

Bibliografia Básica:

1. RIBEIRO, A. S.; DIAS, C. T. Desenho Técnico Moderno. LTC, 2006.

2. PRIÓNCIPE, J.;  ALFREDO, R.  Noções de geometria descritiva. Vol 1. Nobel,

2015.

3. FRENCH,  T.;  VIERCK,  E.  E.;  CHARLES,  J.  Desenho  Técnico  e  Tecnologia

Gráfica. Globo. 2005.

Bibliografia Complementar:

1. NEIZEL, E. Desenho Técnico para Construção Civil. Vol 1. Epu, 1974.
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2. PIZA, J.  T.;  NETO,  A.  Desenho Técnico para Construção Civil. Vol 2.  Epu,

1981.

3. LOB,  A.  C.  R.;  PERES,  M.  P.;  IZIDORO,  N.  Curso  de  Desenho  Técnico  e

Autocad. Pearson, 2013.

4. MONTENEGRO, G. A. Desenho Arquitetônico. Blucher, 2001.

5. ESTEPHANIO, C. Desenho Técnico: Uma Linguagem Básica. Rio de Janeiro:

Ediçaão Independente, 1994.

Disciplina: BIOLOGIA GERAL

Ementa: Origem  da  vida  e  evoluçaão  das  Espeócies.  A  ceó lula.  Funçoã es  celulares.

Nutriçaão e respiraçaão. Aspectos macro e microbioloó gicos da poluiçaão aquaó tica. Uso

de organismos como indicadores de poluiçaão. Efeitos da degradaçaão ambiental nos

diferentes  ecossistemas.  Biologia  da  conservaçaão.  Biossegurança.  Meó todos  de

estudos em biologia celular. Sustentabilidade bioloó gica conceito e implicaçoã es.    

Bibliografia Básica:

1. BEGON, M., TOWNSEND, C.R. & HARPER, J.L. 2007.  Ecologia: de indivíóduos a

ecossistemas. 4a. ed. Porto Alegre, Artmed. 670 p. 

2. TOWNSEND, C.; Begon, M. & Harper, J. L. 2006.  Fundamentos em Ecologia. 2

ed. Porto Alegre. 

3. KREBS,  C.J.  (2001).  Ecology: the  experimental  analysis  of  distribution  and

abundance. Benjamin/Cummings, San Francisco, 695p

Bibliografia Complementar :

1. CULLEN Jr, L.; RUDRAN, R.; VALLADARES-PADUA, C. (Eds). Métodos de estudo

em biologia da conservação e manejo da vida silvestre. Curitiba,  Editora

UFPR, 2003. 

2. MILLER, G. Tyler.  Ciência ambiental. 1. ed. Saão Paulo, SP: Thomson Learning,

2007. 

3. MORAN, E. F. Meio ambiente e ciências sociais: interaçoã es homem-ambiente e

sustentabilidade. Saão Paulo: Editora SENAC, 2011. 

4. PRIMACK, R. B.; RODRIGUES, E. Biologia da conservação. Londrina, PR: Planta,

2001.

5. MELLAMBY, Kenneth. Biologia da poluição. Saão Paulo: EPU, 1982.
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Disciplina: CÁLCULO FUNDAMENTAL II

Ementa: Meótodos de Integraçaão.  Caó lculo  de  Volumes,  aó reas  de  superfíócies  e

comprimento  de  arco.  Coê nicas.  Seóries  de  nuó meros  reais  e  seóries  de  poteências.

Introduçaão aà s Equaçoã es Diferenciais Ordinaó rias.

Bibliografia Básica: 

1. LEITHOLD, L. O cálculo com geometria analítica. 3ª ed. Vol 1. Harbra, 1994

2. LEITHOLD, L. O cálculo com geometria analítica 3ª ed. Vol 2.  Harbra, 1994

3. STEWART, J. Cálculo. 7ª ed. Vol 1. Cengage Learnig, 2013.

4. STEWART, J. Cálculo. 7ª ed. Vol 2. Cengage Learnig, 2013.

Bibliografia Complementar: 

1. GUIDORIZZI, H. Luiz. Um Curso de Cálculo. Vol. 1, 5ª ed. 2002.

2. ANTON, H.; BIVENS, I. C.; DAVIS, S. L. Cálculo. vol. 1, 8ª ed, Bookman, 2007.

3. MUNEM, M. A. Cálculo. vol. 1. 

4. HUGHES, D. Cálculo. vol. 1, Ltc. 

5. SALAS; HILLE; ETGEN. Cálculo. vol., 9ª ed, Ltc.

Disciplina: FÍSICA GERAL II

Ementa: Movimento harmoê nico; Campo gravitacional; Mecaênica dos fluidos; Calor e

leis da termodinaêmica.

Bibliografia Básica:

1. NUSSENZVEIG, H.  M. Curso de Fíósica Baó sica -  Fluidos,  Oscilaçoã es,  Ondas e

Calor. Vol. 2. 5ª ed. Blucher, 2014.

2. HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de Fíósica. Vol 2. 9ª ed.

LTC, 2012.

3. TIPLER, P. A.; MOSCA G. Fíósica para cientistas e engenheiros. Vol 2. 6ª ed. LTC,

2009.

Bibliografia Complementar:

1. CHAVES,  A.;  SAMPAIO,  J.  F.  Física  básica: Gravitaçaão,  fluidos,  ondas,

termodinaêmica. LTC, 2007.

2. BAUER,  W.;  WESTFALL,  G.  D.;  DIAS,  H.  Física  para  Universitários –

Relatividade, Oscilaçoã es, Ondas e Calor. McGraw Hill Brasil, 2013.

3. CUTNELL. J. D.; JOHNSON, K. W. Fíósica. Vol 2. 6ª ed. LTC, 2006.
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4. GUIDORIZZI, H. Luiz. Um Curso de Cálculo. vol  2, 5ª ed,  2002.

5. ANTON, H.; BIVENS, I. C.; DAVIS, S. L. Cálculo. vol. 2, 8ª ed, Bookman, 2007.

Disciplina: FÍSICA EXPERIMENTAL PARA ENGENHARIA

Ementa: Aulas praó ticas em laboratoó rio: Instrumentos de medidas. Experieências de

mecaênica. Experieência de estaó tica dos fluidos. Experieência de acuó stica. Experieência

de calor.

Bibliografia Básica:

1. HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de Física. Vol 1, 9ª Ed.

LTC, 2012.

2. HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de Física. Vol 2, 9ª Ed.

LTC, 2012.

3. TIPLER, P. A.; Física. Vol 1. LTC, 2012.

4. TIPLER, P. A.; Física. Vol 2. LTC, 2012.

5. HUGH, D. Y.; FREEDMAN, R. A. Física I – Mecaênica. 12ª ed, LTC, 2009

6. HUGH, D. Y.; FREEDMAN, R. A.  Física II – Termodinaêmica e Ondas. 12ª ed.

LTC, 2009.

Bibliografia Complementar:

1. CHAVES, A. Física Básica – Mecânica. LTC, 2007.

2. CHAVES, A. Física Básica – Gravitação, Fluidos, Ondas, Termodinâmica

. LTC, 2007.

3. CUTNELL, J. D. JOHNSON, K. W. Física. Vol. 1. LTC, 2002.

4. NUSSENZVEIG, H. M. Curso de Física Básica 1 – Mecânica. 5ª Ed. Edgard

Blucher, 2013.

5. NUSSENZVEIG, H. M. Curso de Física Básica 2 - Fluidos, Oscilações e 

Ondas Calor. 4ª ed. Editora Edgard Blucher, 2012.

Disciplina: PROGRAMAÇÃO COMPUTACIONAL

Ementa:  Algoritmos,  Conceitos  Fundamentais  de  Programaçaão,  Expressoã es,

Controles de Fluxo, Estruturas de repetiçaão, Funçoã es, Cadeias de Caracteres, Listas,

Tuplas, Dicionaó rios, Arquivos. 

Bibliografia Básica:

1. ASCENCIO,  A.  F.  G.;  CAMPOS,  E.  A.  V.  Fundamentos da programação de
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computadores:  algoritmos,  Pascal,  C/C++  e  Java.  2ª  ed.  Prentice  Hall,

2007. 

2. KERNIGHAN, B.W.; RITCHIE, D.M. A linguagem C de programação. Campus,

1986.

3. SZWARCFITER,  J.L.;  MARKENZON,  L.  Estruturas  de  dados  e  seus

algoritmos, LTC, 1994.

Bibliografia Complementar 

1. LAGES, N.; GUIMARAÃ ES, A. Algoritmos e Estruturas de Dados. LTC, 1994.

2. TREMBLAY, J.; BUNT, R. B.  Ciência dos Computadores – Uma Abordagem

Algorítmica; McGraw-Hill, 1983.

3. VIANA,  M.  M.  Fundamentos  de  Informática  para  Universitários.

BRASPORT, 1996.

4. WINDER, R., Developing C++ Software. Wiley,1993.

5. CELES, W.; CERQUEIRA, R.; RANGEL, J. L. Introdução à Estrutura de Dados:

com Técnica de Programação em C. Elsevier, 2004.

Disciplina: QUÍMICA EXPERIMENTAL

Ementa:  Normas de laboratoó rio. Elaboraçaão de relatoó rios. Medidas experimentais.

Introduçaão  aà s  teócnicas  de  laboratoó rio.  Determinaçaão  das  propriedades  das

substaências.  Reaçoã es  quíómicas.  Soluçoã es.  Cineó tica  quíómica.  Equilíóbrio  quíómico.

Determinaçaão da dureza da aó gua e Eletroquíómica.

Bibliografia Básica:

1. BRITO,  M.  A.;  PIRES,  A.  T.  N.  Química  básica: teoria  e  experimentos.

Florianoó polis: UFSC, 1997. 

2. MENDHAM, D.;  BARNES,  T.  VOGEL.  Análise Química Quantitativa,  6ª  ed,

LTC, 2002.

3. ERVIM L. Química geral experimental, Freitas Bastos, 2004.

Bibliografia Complementar:

1. HEASLEY,  L.  V.  CHRISTENSEN,  V.  J.  Chemistry  in the  Laboratory. 6ª  ed,

Pearson, 2012;

2. BROWN, T. L.; LE MAY, JR. H. E.; BURSTEN, B. R.; BURDGE, J. R.  Química a

Ciência Central. 9ª ed., Pearson, 2005.
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3. ATKINS, P.; JONES L. Princípios de Química. 5 a ed., Bookman, Porto Alegre

2012.

4. CHANG, R., Química Geral-Conceitos Essenciais. 11 a ed., McGraw HiII, 2013.

5. SZPOGANICZ,  B.  Experiência  em Química geral, Fundaçaão  do  ensino  da

engenharia em Santa Catarina, 2ª ed. 2003.

Disciplina: PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

Ementa:  O  Papel  da  Estatíóstica  na  Engenharia.  Estatíóstica  Descritiva.  Anaó lise

Exploratoó ria de Dados. Elementos Baó sicos de Teoria das Probabilidades. Variaóveis

Aleatoó rias  Discretas  e  Contíónuas.  Distribuiçoã es  de  Probabilidade  Discretas  e

Contíónuas.  Amostragem.  Estimaçaão  e  Testes  de  Hipoó teses  de  Meódia,  Variaência  e

Proporçaão.  Testes  de  Adereência,  Homogeneidade  e  Independeência.  Anaó lise  de

Variaência. Regressaão Linear Simples e Correlaçaão. Regressaão Linear Muó ltipla.

Bibliografia Básica:

1. MONTGOMERY, D.C.; RUNGER, G. C.  Estatística Aplicada e Probabilidade

para Engenheiros. LTC, 2003.

2. MAGALHAÃ ES, M.N.; PEDROSA, P. L.  Noções de Probabilidade e Estatística.

Edusp, 2007.

3. BUSSAB, W.O.; MORETTIN, P.A. Estatística Básica. Saraiva, 2002.

Bibliografia Complementar:

1. TRIOLA, M. F. Introdução à Estatística. LTC, 1999.

2. LOPES,  P.  A.  Probabilidades  &amp;  Estatística: Conceitos,  Modelos  e

Aplicaçoã es em Excel. Reichmann &amp; Affonso Editores,1999.

3. LAPPONI, J. C. Estatística Usando Excel 5 e 7. Lapponi, 1997.

4. STEVENSON, W. J. Estatística Aplicada à Administração. Harbra, 1986.

5. MILTON, J.  S.;  ARNOLD, J.  C.  Introduction 10 Probability and Statistics:

Principles  and  Applications  for  Engineering  and  the  Computing  Sciences.

McGraw Hill,1990.

6. ANG,  A.  H.  S.;  TANG, W.H.  Probability  Concepts in Engineering Planning

and Design. Volume 1 - Basic Principles. John Wiley &amp; Sons, 1975.

7. BENJAMIN,  J.  R.;  CORNELL C.  A.  Probability,  Statistics,  and Decision for

Civil Engineers. McGraw-Hill Book, 1970.
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Disciplina: ECOLOGIA

Ementa:  Ecologia. Ecossistemas. Conceitos de habitat e nicho ecoloó gico. Cadeias e

redes  alimentares.  Estrutura  troó fica.  Piraêmides  ecoloó gicas.  Fatores  limitantes.

Ecologia dos indivíóduos. Dinaêmica das populaçoã es. Interaçoã es ecoloó gicas. Estrutura

das comunidades e sucessaão. Ciclos Biogeoquíómicos. Princíópios de fluxo de energia.

Energia  e  diversidade.  Modelos  de  fluxo  de  energia  em  diferentes  ecossistemas

(sistemas terrestre e aquaó tico, aó reas urbanas e rurais). Aplicaçoã es de ecologia.

Bibliografia Básica:

1. ODUM, E. P. Ecologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,1988.

2. BRAGA,  Benedito  et  al.  Introdução à  Engenharia  Ambiental.  2ª  ed.  Saão

Paulo: Prentice Hall, 2005.

3. DAJOZ, Roger. Ecologia geral. 4. ed. Petroó polis: Vozes, 1983. 472p. 

Bibliografia Complementar: 

1. KRIEGER et al . Glossário de Gestão ambiental. Saão Paulo: Disal, 2006. 

2. ODUM, E. P.; BARRET, G. W.  Fundamentos de Ecologia. Saão Paulo: Cengage

Learning, 2008.

3. BOWMAN,  WILLIAM D.;  HACKER,  SALLY D.;  CAIN,  MICHAEL  L.;  Ecologia;

Artmed. 2011.

4. PINTO-COELHO, RICARDO MOTTA; Fundamentos em Ecologia; Artmed.

5. MILLER JR., G. TYLER; Ciência Ambiental; Thomson, ediçaão 2006. 

Disciplina: CÁLCULO VETORIAL 

Ementa:  Funçoã es  vetoriais.  Derivadas  parciais.  Equaçoã es  diferenciais  parciais.

Equaçoã es a diferenças. Integrais muó ltiplas. Seórie de Taylor. Anaó lise vetorial: teorema

da divergeência de Gauss e teorema de Stokes. Aplicaçoã es em Engenharia. 

Bibliografia Básica:

1. THOMAS, JR.; FINNEY, R. L. Cálculo e Geometria Analítica.  Vol 1. LTC,1989.

2. THOMAS, JR.; FINNEY, R. L. Cálculo e Geometria Analítica.  Vol 2. LTC,1989.

3. STUART, J. Cálculo. Vol 1. 7ª ed. Cengage Learning, 2013.

4. STUART, J. Cálculo. Vol 2. 7ª ed. Cengage Learning, 2013.

5. ROGAWSKI, J. Cálculo, Vol 1.7ª ed, 2013.

6. ROGAWSKI, J. Cálculo, Vol 2.7ª ed, 2013.
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Bibliografia Complementar: 

1. GUIDORIZZI, H. L. Um Curso de Cálculo. Vol. 1, 5ª ed. LTC, 2002.

2. GUIDORIZZI, H. L. Um Curso de Cálculo. Vol. 2, 5ª ed. LTC, 2002.

3. GUIDORIZZI, H. L. Um Curso de Cálculo. Vol. 3, 5ª ed. LTC, 2002.

4. HOWARD, A.;  BIVENS,  I.  C.;  DAVIS,  S.  L.  Cálculo.  Vol 1.  8ª ed.  Bookman,

2007.

5. HOWARD, A.;  BIVENS,  I.  C.;  DAVIS,  S.  L.  Cálculo.  Vol 2.  8ª ed.  Bookman,

2007.

6. HUGHES, D. Calculo: a Uma e a Várias Variáveis. Vol 1, LTC.

7. HUGHES, D. Calculo: a Uma e a Várias Variáveis. Vol 2, LTC.

Disciplina: ELETROMAGNETISMO

Ementa: Carga eleó trica. Campo e potencial eleó tricos. Dieleótricos. Corrente e circuitos

eleótricos.  Campo  magneó tico.  Lei  de  Ampeóre.  Lei  de  Faraday.  Propriedades

magneó ticas  da  mateória.  Oscilaçoã es  eletromagneóticas.  Circuitos  de  Corrente

Alternada. Equaçoã es de Maxwell. Ondas Eletromagneóticas.

Bibliografia Básica :

1. HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de Física. Vol. 1, 9ª ed.

LTC, 2012.

2. HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de Física. Vol. 2, 9ª ed.

LTC, 2012.

3. TIPLER, P. A. Física. Vol 1. LTC, 2012.

4. TIPLER, P. A. Física. Vols I. LTC, 2012.

5. HUGH D. Y.; E ROGER, A. F. Física I – Mecaênica. 12ª Ed, 2012.

6. HUGH D. Y.; E ROGER, A. Física II – Termodinaêmica e Ondas. 12ª Ed, 2012.

Bibliografia Complementar:

1. CHAVES, A. Física Básica – Mecaênica. LTC, 2007.

2. CHAVES, A. Física Básica – Gravitaçaão, Fluidos, Ondas, Termodinaêmica. LTC,

2007.

3. CUTNELL, J. D.; JOHNSON, K. W. Física. Vol. 1, LTC, 2002.

4. NUSSENZVEIG, H. M.  Curso de Física Básica 1  – Mecaênica.  5ª ed. Edgard

Blucher, 2007.

5. NUSSENZVEIG, H. M. Curso de Física Básica 2 – Fluidos, Oscilaçoã es e Ondas
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Calor – 4ª ed. Edgard Blucher, 2007.

Disciplina: MICROBIOLOGIA APLICADA

Ementa: Introduçaão ao metabolismo microbiano. Caracteríósticas morfoloó gicas das

ceó lulas procarioó ticas e  eucarioó ticas.  Tipos de crescimento microbiano.  Interaçoã es

microbianas.  Condiçoã es  nutricionais  e  fíósicas  para  o  crescimento  microbiano.

Teócnicas  microbioloó gicas.  Biodegradaçaão  microbiana.  Processos  bioloó gicos  de

tratamento de aó guas e resíóduos. Biorremediaçaão. Indicadores Bioloó gicos. Meó todos

claó ssicos e avançados para o estudo de microrganismos de interesse ambiental.

Bibliografia Básica:

1. MADIGAN, M.T.; J.M. MARTINKO; P.V. DUNLAP; E D.P. CLARK,  Microbiologia

de Brock, 12ª ediçaão. Upper Saddle River; Upper Saddle River, NJ, 2009. 

2. NELSON, D. L.; Cox, M. M. Princíópios de bioquíómica de Lehninger. 6. ed. Porto

Alegre: Artmed, 2014. 1328 p.

3. TORTORA,  G.J.;  FUNKE,  B.R;.  E  CASE,  C.L.  Microbiologia. Artmed,  Porto

Alegre, 2000.

Bibliografia Complementar: 

1. MADSEN,  E.  L.  Environmental  microbiology: from  genomes  to

biogeochemistry. Oxford, UK: Blackwell Pub. 2008. 

2. DWORKIN,  M.;  FALKOW,  S.  ROSENBERG,  E.;  SCHLEIFER,  K.  H.;

STACKEBRANDT,  E.  The  Prokaryotes: A  Handbook  on  the  Biology  of

Bacteria (v. 1-7). 

3. SEVIOUR, R.  J.;  NIELSEN, P.  H.  Microbial  Ecology of Activated Sludge.  IWA

publishing, London, UK. 2010. 

4. PEPPER,  I.  L.;  CHARLES,  P.  G.;GENTRY,  T.  J.  Environmental Microbiology,

Third Edition; Be the first to review this item. 2014. 

5. MADSEN,  E.  L.  Environmental  microbiology: from  genomes  to

biogeochemistry. Wiley-Blackwell. 2015.

Disciplina: MATEMÁTICA APLICADA

Ementa:  Introduçaão  aà s  Equaçoã es  Diferenciais;  EDO’s  de  1º  Ordem;  EDO’s  de  2º

Ordem; EDO’s de Ordem Mais Elevada; Transformada de Laplace; Soluçoã es em Seórie;

Sistemas de Equaçoã es Diferenciais Lineares de 1º Ordem; Introduçaão aà s Equaçoã es
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Diferenciais Parciais.

Bibliografia Básica: 

1. BOYCE,  W.  E.;  PRIMA,  R.  C.  D.  Equações  Diferenciais  Elementares  e

Problemas de Valores de Contorno.  7a Ed.,  John Wiley & Sons,  Inc. New

York, NY, 2001.

2. ZILL,  D.  G.;  CULLEN,  M.  R.  Equações  Diferenciais.  7a Ed.,  Brooks/Cole,

Cengage Learning, Saão Paulo, 2009.

3. KREYSZIG,  E.  Advanced Engineering  Mathematics.  8a Ed.,  John  Wiley  &

Sons, Inc. New York, NY, 1998.

Bibliografia Complementar: 

1. BAJPAI,  A.  C.;  MUSTOE,  L.  R.;  WALKER,  E.  Matemática  Avançada para a

Engenharia. Hemus Livraria e Editora LTDA, 1980.

2. HILDEBRAND,  F.  B.  Advanced  Calculus  for  Applications.  2nd Edition,

Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.

3. KREIDER,  D.L.;  KULLER,  R.  G.;  OSTBERG,  D.  R.  Elementary  Differential

Equations. Addison-Wesley, 1978.

4. SOTOMAYOR, J. Equações Diferenciais Ordinárias. 1a Ed., Livraria da Fíósica,

2011.

5. BIRKHOFF, G; ROTA, G.  Ordinary Differential Equations. 4nd Edition, John

Wiley & Sons, Inc. NY, 1989.

Disciplina: TERMODINÂMICA APLICADA

Ementa: Primeira Lei da Termodinaêmica. Segunda Lei da Termodinaêmica. Entropia.

Irreversibilidade e disponibilidade. Ciclos de poteência e de Refrigeraçaão. Mistura de

gases. Mistura de gaó s-vapor. Relaçoã es termodinaêmicas.

Bibliografia Básica:

1. VAN  WYLEN,G.J.,  SONNTAG,  R.E.,  BORKNAKKE,  C.;  Fundamentos  da

Termodinâmica, Trad. da 6ª ed. americana, Ed. Edgard Bluü cher, 2003, 577p.

2. MORAN,  M.J.,  SHAPIRO,  H.N.;  Princípios  de  Termodinâmica  para

Engenharia; 4ª Ed.; LTC editora;

3. Boles, Michael A.; Cengel, Yunus A.; Cengel, Yunus A.  Termodinâmica –  7ª

Ed. 2013 + CD. Editora Amgh.
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Bibliografia Complementar:

1. BEJAN,  A.;  Advanced  Engineering  Thermodynamics; 2ªEd.,  John  Wiley

&amp; Sons, Inc.; 1997, 850 p.

2. Potter, Merle C.; Scott, Elaine P.Thomson. Termodinâmica. Ediçaão: 1 / 2006. 

3. NEGRO, LUIZ. Termodinâmica. 1ª Ediçaão. Editora: PRENTICE HALL BRASIL.

4. William  Craig  Reynolds.  Engineering  Thermodynamics.  Mcgraw-Hill

College; 2 edition (May 1, 1977).

5. Claus Borgnakke, Richard E. Sonntag.  Fundamentals of Thermodynamics.

Wiley; 8 edition (December 26, 2012).

Disciplina: FUNDAMENTOS DA ECONOMIA E ADMINISTRAÇÃO

Ementa:  Conceitos Baó sicos de Economia. Os recursos econoê micos e o processo de

produçaão. As questoã es-chave da Economia: eficieência produtiva. Eficaó cia alocativa,

justiça distributiva e ordenamento institucional. Fundamentos da Macroeconomia.

As organizaçoã es e a administraçaão. Os primoó rdios da administraçaão. Abordagens da

administraçaão.  O  desempenho  das  organizaçoã es  e  o  Modelo  japoneês  de

administraçaão. Processo de administraçaão. Administraçaão de pessoas.

Bibliografia Básica:

1. CHIAVENATO,  I.  Introdução  à  teoria  Geral  da  Administração. Elsevier,

2004.

2. MAXIMIANO, A. C. A.  Fundamentos de Administração: manual compacto

para cursos de formação tecnológicas e sequenciais. Atlas, 2004.

3. ROSSETI, J. P. Introdução à Análise Econômica. Atlas. 2001.

Bibliografia Complementar: 

1. CHIAVENATO,  I.  Introdução  à  Teoria  Geral  da  Administração.  Editora

Campus, 2000.

2. MAXIMIANO, A. C. A. Teoria Geral da Administração. 3ª ed. Atlas, 2003.

3. DE VASCONCELOS, M. A. S. Economia: Micro e Macro. Atlas, 2002.

4. DE LACERDA, A. C.; Economia Brasileira. 2ª ed. Saraiva, 2003.

5. KUPFER, D. Economia Industrial. Campus, 2002.

Disciplina: CONTROLE DA POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA

Ementa: Conceitos  sobre  poluiçaão  do  ar.  Medidas  de  emissoã es  atmosfeóricas.
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Padroã es de qualidade do ar. Medidas de preservaçaão da qualidade do ar e mitigaçaão

de ruíódo.  Equipamentos para  tratamento das emissoã es  atmosfeóricas.  Projetos  de

sistemas de tratamento e controle de emissoã es de poluentes atmosfeóricos. Padroã es

da qualidade do ar. Padroã es de emissoã es. Leis federais, estaduais e municipais em

vigor. 

Bibliografia Básica:

1. MANAHAN, Stanley E. Química ambiental. 9. ed. Porto Alegre, RS: Bookman,

2013. xxxii, 912 p.

2. BAIRD,  Colin;  CANN,  Michael.  Química  ambiental. 4.  ed.  Porto  Alegre:

Bookman, 2011. xi, 844 p. 

3. Helene, M. E. M. Poluentes Atmosféricos. Editora: Scipione, 1999. 

Bibliografia Complementar: 

1. BRAGA,  Benedito  et  al.  Introdução  a  Engenharia  Ambiental.  Saão  Paulo,

2002.

2. LORA, Electo Eduardo Silva. Prevenção e controle da poluição nos setores

energético,  industrial  e  de  transporte. 2.  ed.  Rio  de  Janeiro,  RJ:

Intercieência, 2002. 481 p.

3. MOTA, Suetoê nio. Introdução a Engenharia Ambiental. 1997. 292p.

4. SPIRO,  Thomas G.;  STIGLIANI,  William M.  Química ambiental.  2.  ed.  Saão

Paulo, SP: Pearson Prentice Hall, 2009. xiv, 334 p.

5.  CONSELHO  NACIONAL  DO  MEIO  AMBIENTE,  Resoluçoã es  do  CONAMA,

Brasíólia, 1984.

Disciplina: TOPOGRAFIA

Ementa:  Introduçaão.  Levantamentos  Topograó ficos.  Instrumentos  de  topometria.

Sistemas  de  coordenadas  topograó ficas.  Topologia.  Topometria.  Superfíócie

Topograó fica.  Taqueomeótrica.  Altimetria.  Caó lculo  de  aó reas  e  volumes.  Divisaão  de

terreno. Introduçaão aà  locaçaão de obras civis.

Bibliografia Básica:

1. BORGES, A.C. (1992) Topografia, Vol. 1 e 2. Ed. Edgard Blucher, Saão Paulo.

2. BORGES,  A.C.  (1992)  Exercícios de Topografia –  Ed. Edgard Blucher.  Saão

Paulo. 
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3. ESPARTEL, L. (1985) Curso de Topografia. 78 Ednção.

Bibliografia Complementar:

1. GARCIA, G. J.; PIEDADE, G. C. R.; Topografia Aplicada as Ciências Agrárias.

Editora Nobel. Saão Paulo. 1984.

2. COMASTRI,  J.  A.;  Topografia  –  Planimetria.  UFV.  Impressa  Universitaó ria.

Viçosa – MG. 1992.

3. DOMINGUES,  F.  A.  A.  (1979).  Topografia e Astronomia de Posição para

Engenheiros e Arquitetos, Editora Me Graw-hill do Brasil, Saão Paulo.

4. LOCH,C., CORDINI, J. (1995).  Topografia Contemporânea. Editora da UFSC,

Santa Catarina.

5. CARDAO, C. (1980) Topografia, 2ª Ednção.

6. Normas, artigos, apostilas e textos distribuíódos em sala de aula.

Disciplina: ELETROTÉCNICA

Ementa:  Conceitos  baósicos  de  eletricidade;  Esquemas:  unifilar,  multifilar  e

funcional; dispositivos de comando de iluminaçaão; previsaão de cargas e divisaão dos

circuitos da instalaçaão eleó trica; fornecimento de Energia eleó trica; dimensionamento

da instalaçaão eleó trica; aterramento; proteçaão.

Bibliografia Básica:

1. CERVELIN, Severino.; Instalações Elétricas prediais. Editora Erica. 2011.

2. COELCE. NT 001: Fornecimento de energia eleó trica em tensaão secundaó ria de

distribuiçaão. 2012. ASSOCIAÇAÃ O BRASILEIRA DE NORMAS TEÓ CNICAS. NBR

3. 5410: Instalaçoã es eleó tricas de baixa tensaão. 2004.NISKIER, Juó lio. Instalações

Elétricas. Ed. Guanabara. 1991.

Bibliografia Complementar: 

1. CREDER, Heó lio. Instalações Elétricas. 15ª Ediçaão. LTC. 2003.

2. NEGRISOLI, Manoel E. M. Instalações Elétricas – Projetos Prediais em Baixa

Tensaão. Edgard Blucher. 2002.

3. LIMA FILHO, Domingos Leite.  Projetos de Instalações Elétricas Prediais.

1ª Ed. Erica. 1997.

4. KRATO, Hermann. Projetos de Instalações Elétricas. 1ª Ed. EPU. 1974.

5. COTRIM, Ademaro Alberto M. B. Instalações Elétricas. 4ª Ed. Makron Books.
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2003.

Disciplina: CÁLCULO NUMÉRICO

Ementa:  Noçoã es baó sicas sobre erros. Zeros de funçoã es reais. Soluçaão de Sistemas

Lineares.  Soluçaão  de  Sistemas  Naão-Lineares.  Interpolaçaão  e  Aproximaçaão.

Diferenciaçaão  Numeórica.  Integraçaão  Numeórica.  Soluçaão  Numeórica  de  Equaçoã es

Diferenciais Ordinaó rias.

Bibliografia Básica:

1. SANTOS, V. R. B. Curso de Cálculo Numérico. Saão Paulo, LTC, 1982.

2. BARROSO, L. et al. Cálculo Numérico com Aplicações. Harbra, 1987

3. RUGGIERO, M. A.  G.;  ROCHA, V.  L.  Cálculo Numérico: Aspectos Teóricos e

Computacionais. McGraw Hill do Brasil, 1988.

4. CLAUÙ DIO, D. M.; MARINS, J. M.  Cálculo Numérico Computacional: Teoria e

Prática. Ed. Atlas, 1989.

Bibliografia Complementar: 

1. GILAT,  A.;  SUBRAMANIAM,  V.  Numerical  Methods  for  Engineers  and

Scientists:  An  Introduction  with  Applications  using  MATLAB.

Massachusetts, [Estados  Unidos]:  J.  Wiley  &  Sons,  2008.  ISBN

9780471734406

2. CHAPRA, S. C.; CANALE, R.P. Numerical Methods for Engineers, 4th Edition,

McGraw Hill, 2003.

3. SPERANDIO,  D.;  MENDES,  J.  T.;  SILVA,  L.  H.  M.  Cálculo  Numérico:

Características Matemáticas e Computacionais dos Métodos Numéricos.

Saão Paulo, SP: Prentice Hall, 2003. ISBN 8587918745.

4. CHAPRA,  S.  C.  Métodos  Numéricos  Aplicados  com  MATLAB  para

Engenheiros  e  Cientistas.  3.  ed.  Porto  Alegre:  AMGH  Ed.,  2013.  ISBN

9788580551761.

5. Ferziger,  J.  H.  Numerical  Methods  for  Engineering  Applications. 2nd

Edition. McGraw Hill, 1998, ISBN: 0-471-11621-1.

Disciplina: SANEAMENTO E SAÚDE

Ementa:  Conceito de Sauó de.  Sauó de Puó blica. Meio ambiente e doenças. Noçoã es de

microbiologia e de Epidemiologia. Noçoã es de Sauó de Puó blica. Saneamento Urbano e
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Rural.  Aspectos  normativos.  Saneamento  e  sauó de.  Educaçaão  ambiental.  Planos

Municipais de Saneamento Baósico. Gestaão do Saneamento Baósico.

Bibliografia Básica:

1. REZENDE,  SONALY  CRISTINA;  HELLER,  LEÓ O.  O  Saneamento  no  Brasil:

Políticas e Interfaces. UFMG. 2ª/2008.

2. FUNASA.  Manual  de  Saneamento.  3ª  ed.  Brasíólia:  Fundaçaão  Nacional  de

Sauó de. 2006.

3. PHILIPPI  JR,  A.  Saneamento,  saúde  e  ambiente: Fundamentos  para  um

desenvolvimento sustentaóvel. Barueri, SP: Manole, 2004. 

Bibliografia Complementar: 

1. MOTA, S. Introdução à Engenharia Ambiental. 4ª ed. Rio de Janeiro: ABES,

2006.

2. MOTA, S. Urbanização e meio ambiente. 3ª ed. Rio de Janeiro: ABES, 2003.

3. ROUQUEIROL, M. Z.  Epidemiologia & Saúde. 6ª ed. Rio de Janeiro: MEDSI,

2003.

4. PHILIPPI  JR,  A.;  PELICIONI,  M.  C.  F.;  Educação  ambiental  e

sustentabilidade. Barueri, SP: Manole, 2005.

5. BRAGA,  BENEDITO;  HESPANHOL,  IVANILDO.;  Introdução  a  Engenharia

Ambiental – 2ª Ediçaão, Prentice Hall – Br.

Disciplina: MECÂNICA DOS SÓLIDOS

Ementa:  Sistema  de  Forças;  Estaó tica  dos  pontos  materiais;  Estaó tica  dos  corpos

ríógidos; Anaó lise de estruturas (treliça e viga);  Forças distribuíódas e Propriedades

geomeótricas; Trabalho virtual e Energia potencial.

Bibliografia Básica: 

1. BEER,  Ferdinand  P.;  DEWOLF,  John  T.;  JOHNSTON  JUNIOR,  E.  Russell;

MAZUREK,  David  F.  Estática  e  mecânica  dos  materiais. Porto  Alegre:

AMGH, 2013.

2. F.  P.  BEER  &  E.  R.  JOHNSTON JR.;  Mecânica  vetorial  para  engenheiros:

Estaó tica. Markron Books.

3. HIBBELER,  R.  C.;  Estaó tica  –  Mecânica  Para  Engenharia  –  12ª  Ed.  2011.

Pearson Education – Br.
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Bibliografia Complementar: 

1. SCHMIDT, RICHARD J.; BORESI, ARTHUR P. Estática. Thomson Pioneira. 

2. ANTHONY  M.  BEDFORD,  WALLACE  FOWLER.  Engineering  Mechanics:

Statics & Dynamics (5th Edition) Hardcover. 

3. JAMES L.  MERIAM E L.  G KRAIGE. Estática  e  Dinâmica. 4ª  Ediçaão.  Livros

Teócnicos e Cientíóficos Editora, S.A.

4. I. C. JONG, B. G. ROGERS. Engineering Mechanics: Statics Hardcover. 

5. WILLIAM  F.  RILEY,  LEROY  D.  STURGES;  Engineering  Mechanics,  Statics

Hardcover. Publisher: Wiley; 2 edition (October 30, 1995). 

Disciplina: LEGISLAÇÃO AMBIENTAL

Ementa: Relaçaão Homem e Meio Ambiente: Origens Histoó ricas da Crise Ambiental.

Desenvolvimento  e  Sustentabilidade.  Principais  Tratados  Internacionais  sobre  o

Meio  Ambiente.  Conceitos  Gerais  e  Classificaçaão  do  Meio  Ambiente.  A  Tutela

Constitucional do Meio Ambiente. O Bem Ambiental.  Os Direitos Metaindividuais.

Direito Ambiental: conceito, autonomia e fontes. Princíópios de Direito Ambiental. A

Políótica Nacional do Meio Ambiente. O Sistema Nacional do Meio Ambiente. Poder

de  Políócia  Ambiental.  Licenciamento  Ambiental:  sua  discricionariedade,

procedimentos  e  etapas.  Prevençaão  e  Reparaçaão  do  Dano  Ambiental.

Responsabilidades pelos danos causados ao Meio Ambiente. Responsabilidade Civil

Objetiva.  Jurisdiçaão  Coletiva:  meios  processuais  de  defesa  do  Meio  Ambiente.

Infraçoã es e Sançoã es Administrativas. Crimes Ambientais. O Meio Ambiente Artificial.

A Funçaão Socioambiental da Propriedade. Estatuto da Cidade.

Bibliografia Básica:

1. ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 12. ed. Rio de Janeiro: Editora

Lumen Juris, 2010. 

2. BELCHIOR, Germana Parente Neiva. Hermenêutica Jurídica Ambiental. Saão

Paulo: Saraiva, 2011. 

3. CANOTILHO,  Joseó  Joaquim  Gomes  e  LEITE,  Joseó  Rubens  Morato

(organizadores).  Direito Constitucional Ambiental Brasileiro. Saão Paulo:

Saraiva, 2007.

Bibliografia Complementar: 

1. FIORILLO, Celso Antonio. Curso de direito Ambiental Brasileiro. 10.ed. Saão
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Paulo: Saraiva 2009. 

2. MACHADO, Paulo Affonso Leme.  Direito Ambiental Brasileiro. 17. ed. Saão

Paulo. Malheiros 2009. 

3. SILVA,  Joseó  Afonso.  Direito  Ambiental  Constitucional.  7.ed.  Saão  Paulo:

Malheiros, 2009. 

4. SIRVINSKAS,  Luíós  Paulo.  Manual de Direito Ambiental.  7.  ed.  Saão  Paulo.

Saraiva, 2009. 

5. Os  princípios  do  estudo  do  impacto  ambiental  como  limites  da

discricionariedade administrativa. Rio de Janeiro: Revista Forense. 

Disciplina: QUÍMICA ANALÍTICA APLICADA

Ementa:  Conceitos elementares para anaó lise qualitativa e quantitativa. Equaçoã es e

reaçoã es  ioê nicas,  separaçaão  e  identificaçaão  de  caó tions  e  aênions.  Meótodos

volumeótricos: neutralizaçaão, precipitaçaão, complexaçaão e oxirreduçaão. Equilíóbrio de

neutralizaçaão, equilíóbrio de complexaçaão, equilíóbrio de precipitaçaão. Cromatografia.

Parte experimental: erros em quíómica analíótica: precisaão, exatidaão e apresentaçaão

de  resultados  analíóticos;  anaó lise  de  amostras  reais:  volumetria  aó cido-base,

complexaçaão,  precipitaçaão  e  oxirreduçaão.  Princíópios  de  meótodos

espectrofotomeótricos e eletromeótricos: potenciometria, espectrofotometria UV-Vis,

fotometria de chama e fluoresceência.

Bibliografia Básica:

1. VOGEL,  A.  I.;  Análise Inorgânica Quantitativa, Ed.  Guanabara,  4aEd.  ,  RJ,

1981.

2. VOGEL, A.I.;  Análise Química Quantitativa, Ed. Guanabara Koogan, 6aEd. ,

RJ, 2002

3. OHLWEILER,  O.  A.;  Química  Analítica  Quantitativa, Livros  Teócnicos  e

Cientíóficos Editora S/A., 3a Ed., Vol. 1 e 2. RJ, 1982.

Bibliografia Complementar: 

1. CHRISTIAN, G.D.; Analytical Chemistry. Ed. John Wiley & Sons, Inc. NY, 1994.

2. BACCAN,N.et  al.;  Quíómica  Analíótica  Quantitativa  Elementar,  Ed.  Edgard

Blucher Ltda., 3a Ed.,SP, 2001.

3. SKOOG,  D.A.;  WEST,  D.M.  AND  HOLLER,  F.J.;  Analytical  Chemistry,  an

Introduction, Ed. Saunders College Publishing. Philadelphia, 6a ed., 1993.
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4. MAHAN, Bruce H. Química: um curso universitaó rio. E. Bluü cher, 1995. 

5. RUSSELL, John Blair. Química geral. 2a. ed. Saão Paulo: Makron, 1994-2008.

Disciplina: MECÂNICA DOS FLUIDOS

Ementa:  Propriedades  dos  Fluidos.  Estaó tica  dos  fluidos.  Cinemaó tica  dos  fluidos:

Meótodo de Lagrange e de Euler;  Equaçaão  de continuidade. Dinaêmica dos fluidos:

Teorema  das  quantidades  de  movimento  linear  e  angular.  Dinaêmica  dos  fluidos

reais;  Base  moderna  da  dinaêmica  dos  fluidos:  Anaó lise  dimensional.  Semelhança

dinaêmica.

Bibliografia Básica:

1. FOX and MCDONALD. Introdução à Mecânica dos Fluidos. 5 Ed. Guanabara

Dois, Rio de Janeiro, 2001. 

2. CENGEL,  Y.A.;  CIMBALA,  J.M.:  Mecânica  Dos  Fluidos  –  Fundamentos  e

Aplicações. AMGH Editora. 3ª Ed. 2015.

3. MUNSON, B.R.; YOUNG, D. F.; OKIISHI, T. H.: Fundamentos da Mecânica dos

Fluidos. Ed. Edgard Blucher, Saão Paulo, 1997.

Bibliografia Complementar:

1. MALISKA,  C.  R.; Trasferência  de  Calor  e  Mecânica  dos  Fluidos

Computacional. LTC, Rio de Janeiro. 1995.

2. SCHLICHTING,  H.;  Boundary – Layer Thory.  McGraw-Hill  Book Company.

1968.

3. SHAMES IRVING H.; Mecânica dos Fluidos. Editora Edgard Blucher Ltda.

4. YALIN M. S.; Theory of Hydraulic Models. The Mc Millan Press Ltda. 1971.

5. BRUCE R. MUNSON; ALRIC P.  ROTHMAYER et al.;  Fundamentals of Fluid

Mechanics. 7ª Edition. 2012.

Disciplina: RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS

Ementa: Tensaão e Deformaçaão.; Propriedades Mecaênicas dos Materiais; Carga axial;

Cisalhamento;  Torçaão;  Flexaão  de  Vigas;  Anaó lise  de  Tensoã es  e  Deformaçoã es  e

Flambagem de Colunas.

Bibliografia Básica:

1. BEER,  Ferdinand  P.;  DEWOLF,  John  T.;  JOHNSTON  JUNIOR,  E.  Russell;

MAZUREK,  David  F.  Estática  e  mecânica  dos  materiais. Porto  Alegre:
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AMGH, 2013.

2. HIBBELER, R. C.; Resistência dos Materiais. Pearson Education do Brasil, 5ª

ediçaão, 2004.

3. BEER, F. P. & JOHNSTON Jr., E. R.; Resistência dos Materiais. Markron Books

do Brasil Editora Ltda. 3ª ediçaão, 1996.

Bibliografia Complementar: 

1. GERE, J. M.;  Mecânica dos Materiais – Pioneira Thomson Learning LTDA.,

2003

2. CRAIG Jr., R. R.;  Mecânica dos Materiais. LTC: Livros Teócnicos e Cientíóficos.

Editora S. A. 2ª Ediçaão, 2003.

3. FEÓ ODOSIEV,  V.;  Resistência dos Materiais. Lopes da Silva  Editora.  Porto,

Portugal. 2º Ediçaão.

4. WILLEMS, N.; EASLEY, J. T. & ROLFE, S. T.; Resistência dos Materiais. Editora

McGraw-Hill do Brasil Ltda. 1983.

5. D. K. SINGH; Strength of Materials. 3ª Edition. Ane Books Pvt. Ltd. 2014.

Disciplina: MECÂNICA DOS SOLOS 

Ementa:  Origem  e  Formaçaão  dos  Solos;  O  Estado  do  Solo:  IÓndices  Fíósicos,

Granulometria,  Plasticidade  e  Consisteência  dos  Solos;  Classificaçaão  dos  Solos;

Compactaçaão  dos  Solos;  Capilaridade  e  Permeabilidade  dos  Solos.  Investigaçaão

Geoteócnica; Tensoã es no Solo; Compressibilidade e Adensamento.

Bibliografia Básica:

1. PINTO, C. S. Curso Básico de Mecânica dos Solos. Oficina de Textos.

2. BRAJA DAS, M. Fundamentos de Engenharia Geotécnica. Thomson Learning.

6ª/2007.

3. CAPUTO, H. P.;  Mecânica dos Solos e suas Aplicações.  Livros Teócnicos e

Cientíóficos. Editora S. A.

Bibliografia Complementar: 

1. ORTIGAÃ O,  J.  A.  R.  Introdução à Mecânica dos Solos dos Estados Críticos

Livros Teócnicos e Cientíóficos S. A. 

2. MASSAD,  FAIÇAL.  Obras  De  Terra:  Curso  Básico  de  Geotecnia.  Oficina  de

Textos. 1ª/2003. 
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3. CRAIG, R. F. Mecânica Dos Solos. LTC. 7ª/2007.

4. LAMBE, T. W.; WHITMAN, R. V. Soil Mechanics. John Wiley & Sons. New York – 

USA.

5. WHITLOW, R. Basic Soil Mechanics. Longman Scientific & technical. USA.

6. NORMAS da ABNT.

Disciplina: FONTES DE ENERGIAS RENOVÁVEIS

Ementa: Fontes de energia renovaóveis. Energia de biomassa. Aproveitamento solar

teórmico.  Aproveitamento  solar  fotovoltaico.  Energia  eoó lica.  Energia  das  mareós.

Energia Geoteórmica. Consideraçoã es econoê micas.

Bibliografia Básica:

1. B. GODFREY, Renewable Energy, 2ª ediçaão, Oxford Press;

2. N. K. BANSAL, M. K. LEMANN E M. MELLIS, Renewable Energy Sources and

Conversion  Technology,  Tata  McGraw  Hill  Publishing  Company  Limited,

New Delhi. 1990.

3.  R.  WGENMAYR,  T.  BUHRKE,  Renewable  Energy:  Sustainable  Energy

Conceppts for the for the Future, Wiley-VCR, 2008.

Bibliografia Complementar: 

1. BEN -Balanço Energético Nacional, MME, Secretaria de Energia;

2. F. KREITH, D. Y. GOSWAMI; Handbook of Energy Efficiency and Renewable

energy, CRC Press.

3. D. Y. GOSWAMI, F. KREITH, Energy Conversion, CRC Press;

4. G.D.  RAI,  Non-conventional  Sources  of  Energy,  Khanna  Publishers,  New

Delhi. 1993.

5. O.  P.  SINGHAL,  Non-conventional  Sources  of  Energy,  Saroj  Prakashan,

Allahabad. 1996.

Disciplina: SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS

Ementa: Fontes, classificaçaão e caracterizaçaão fíósica, quíómica e bioloó gica das aó guas

residuaó rias; Quantificaçaão (medidores de vazaão); Variaçaão quantitativa e qualitativa

das  aó guas  residuaó rias;  Níóveis  de  tratamento:  preliminar,  primaó rio,  secundaó rio  e

terciaó rio;  Desinfecçaão;  Processos  especíóficos  de  tratamento  de  aó guas  residuaórias

industriais; Alternativas de tratamento e reuso de aó guas residuaó rias; Tratamento e
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disposiçaão  de  lodos  gerados  em  ETEs;  Amostragem  e  monitoramento;

Dimensionamento e manutençaão de equipamentos/unidades dos diferentes níóveis

de tratamento; Normas Teócnicas especíóficas para o dimensionamento.

Bibliografia Básica:

1. DACACH,  N.  G.  Tratamento  Primaó rio  de  Esgotos.  Associaçaão  Brasileira  de

Engenharia Sanitaó ria e Ambiental. 106p./91. ABES

2. NBR  9648/1985-Estudos  de  concepçaão  de  sistemas  de  esgotamento

sanitaó rio. Associaçaão Brasileira de Normas Teócnicas.

3. SPERLING,  M.  et  al.  Princíópios  do  Tratamento  Bioloó gico  de  AÓ guas

Residuaó rias. 05 Volumes. DESA/UFMG. 1996. 

Bibliografia Complementar: 

1. AZEVEDO NETTO, J. M. de. Manual de Hidraóulica. EDGARD Blucher. 

2. CARLOS  A.  CHERNICHARO.  Reatores  Anaeroó bios.  Associaçaão  Brasileira  de

Engenharia Sanitaó ria e Ambiental. 414p./1997. ABES

3. SPERLING, M. V. Lagoas de Estabilizaçaão. Associaçaão Brasileira de Engenharia

Sanitaó ria e Ambiental. 134p./96. ABES

4. SPERLING, M. V. Lodos Ativados. Associaçaão Brasileira de Engenharia Sanitaó ria

e Ambiental 414p./1997. ABES

5. SPERLING, M. V. Introduçaão aà  qualidade das aó guas e ao tratamento esgotos.

Associaçaão Brasileira de Engenharia Sanitaó ria e Ambiental. 243p./1996. ABES

Disciplina: MATERIAIS E MÉTODOS DE CONSTRUÇÃO

Ementa:  Introduçaão ao conceito. Sistema Internacional de Unidades. Criteório para

escolha  de  materiais.  Normalizaçaão  teócnica.  Propriedades  dos  materiais  de

construçaão civil. Concreto: constituintes, caracteríósticas e produçaão, aglomerantes,

agregados para concretos, argamassas e outros usos na construçaão civil, dosagem de

concretos  e  argamassas.  Canteiro  de  Obras.  Investigaçoã es  geoteócnicas.  Concreto

Armado.  Impermeabilizaçaão.  Execuçaão  de  instalaçoã es  Eleótrica,  Hidraóulica  e

Sanitaó ria. Patologia das construçoã es.

Bibliografia Básica:

1. PETRUCCl, E. G. Concreto de Cimento Portland. Saão Paulo: Globo, 1998.

2. BAUER, L. A. Falcaão. Materiais de Construção, Vol. 1. Saão Paulo: LTC, 1995.
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3. SALGADO, Juó lio Ceósar. Técnicas e Práticas Construtivas: da implantaçaão ao 

acabamento. Saão Paulo: Editora EÓ rica, 2014.

4. YAZIGI, Walid. A Técnica de edificar. 14. ed. Saão Paulo: Pini, 2014.

5. ALLEN, E.; IANO, J. Fundamentos de Engenharia de Edificações. 5ª Ed. Porto

Alegre: Bookman, 2013. 1008 p

Bibliografia Complementar:

1. BAUER, L. A. Falcaão. Materiais de Construção, Vol. 2. Saão Paulo: LTC, 1995

2. MEHTA,  Povindar  Kumar.;  MONTEIRO,  Paulo  Joseó  Melaragno.  Concreto:

Estrutura, Propriedades e Materiais. Saão Paulo: PINI, 1994.

3. AMBROZEWICZ,  Paulo  Henrique  Laporte.  Auditoria  da  qualidade  para

engenheiros. Saão Paulo: Pini, 2015.

4. CONSTRUÇÃO passo a passo. Saão Paulo: Pini, 2013. v.1, v.2, v.3 e v.4.

5. DAIBERT,  Joaão  Dalton;  MENDONÇA,  Antonio  Valter  Rodrigues  Marques  de.

Equipamentos e instalações para construção civil. Saão Paulo: EÓ rica, 2014.

6. ROMANO,  Cezar  Augusto;  SERTA,  Roberto;  CATAI,  Rodrigo  Eduardo.

Segurança em altura na construção civil: equipamentos, procedimentos e

normas. Saão Paulo: Pini, 2013.

7. COELHO, R. S. A. Instalações Elétricas: Sistemas Prediais de Energia Eleótrica

Proteçaão contra Descargas Atmosfeóricas. Saão Paulo: Pini, 2013. 418 p.

8. MATTOS, Aldo Doó rea. Como preparar orçamentos de obras. 2. ed. Saão Paulo:

Pini, 2014. 278 p.

9. PINI. Coleção Construção Passo-a-Passo. Saão Paulo: Pini, 2013. 4 v.

10. RIBEIRO  JR,  G.A.;  BOTELHO,  M.  H.  C.  Instalações  Hidráulicas  Prediais

utilizando tubos plásticos. Saão Paulo: Pini, 2014. 416 p.

Disciplina: HIDRÁULICA APLICADA

Ementa:  Conceitos  baósicos.  Escoamento  permanente  e  uniforme  em  condutos

forçados. Perdas de carga localizada. Sistemas hidraóulicos de tubulaçoã es. Sistemas

elevatoó rios – cavitaçaão. Redes de distribuiçaão de aó gua. Escoamento permanente e

uniforme em canais. Projeto e construçaão de canais. Escoamento atraveós de orifíócios,

bocais e vertedores.

Bibliografia Básica:
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1. PORTO, R. M. Hidráulica Básica. EESC – Saão Carlos – SP. 1998.540p.

2. NETO, J. M. & ALVAREZ, G. A. Manual de Hidráulica. Editora Edgar Blucher

LTDA. Volumes I e II. Saão Paulo. 1991.

3. TUCCI, C.E.M.; NASCIMENTO, N.O.; PORTO, R.L.L.; VIEIRA, V.P.P.B. Hidráulica

Aplicada. Coleçaão ABRH. Volume: 8. 2003.

Bibliografia Complementar:

1. PIMENTA,  Carlito  F.;  Curso  de  Hidraóulica  Geral.  Editora  Guanabara  Dois.

Volumes 1 e 2. Rio de Janeiro. 1981.

2. LANCASTRE, Armando.; Manual de Hidráulica Geral. Editora Edgar Blucher.

Saão Paulo. 1972.

3. NEVES, Eurico Trindade.; Curso de Hidráulica. Editora Globo. Porto Alegre.

1960.

4. VENNARD, J.  K.;  STREET,  R.  L.;  Elementos de Mecânica dos Fluidos.  Ed.

Guanabara Dois. Rio de Janeiro. 1978.

5. STREETER, Victor L. & WYLIE, E. Benjamim. Mecânica dos Fluidos. Editora

Mcgraw-Hill do Brasil. Saão Paulo. 1980.

Disciplina: ELEMENTOS DE CÁLCULO ESTRUTURAL

Ementa: Estruturas Isostaó ticas e hiperestaó ticas (Morfologia das Estruturas, Apoios

e Víónculos, Graus de Liberdade, Equilíóbrio de Sistemas, Vigas Isostaó ticas, Quadros e

Arcos Isostaó ticos, Estruturas. Estaticamente Indeterminadas); Estruturas Metaó licas

(Elementos Fletidos, Elementos Comprimidos); Estruturas de Concreto (Noçoã es de

Concreto Projetado); Vigas de Dois Materiais.

Bibliografia Básica:

1. MARTHA,  Luiz  Fernando.  Análise de estruturas:  conceitos e  métodos

básicos. Rio de Janeiro: Elsevier, Campus, 2010. 

2. SOUZA,  Alex  Sander  Clemente  de.  Dimensionamento  de  elementos

estruturais  em  aço:  segundo  a  NBR  8800:  2008.  Saão  Carlos,  SP:

EDUFSCAR, 2011. 

3. CARVALHO,  Roberto  Chust;  FIGUEIREDO  FILHO,  Jasson  Rodrigues  de.

Cálculo e detalhamento de estruturas usuais de concreto armado: segundo

a NBR 6118:2014. 4. ed. São Carlos, SP: EdUFSCar, 2014. 

Bibliografia Complementar:
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1. CARVALHO,  Roberto  Chust;  PINHEIRO,  Libaênio  Miranda.  Cálculo  e

detalhamento de estruturas usuais de concreto armado. Saão Paulo, SP:

PINI, 2009.

2. PFEIL,  Walter;  PFEIL,  Micheà le.  Estruturas  de  aço:  dimensionamento

prático. 8.ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2010.

3. SORIANO, Humberto Lima; LIMA, Silvio de Souza.  Análise de estruturas:

método  das  forças  e  método  dos  deslocamentos.  2.  ed.  atual.  Rio  de

Janeiro: Cieência Moderna. 2006.

4. ARAUÓ JO, Joseó  Milton. Curso de Concreto Armado, Volumes 1, 2, 3 e 4. 4ª ed,

Editora Dunas, 2014.

5. BELLEI,  Ildony  H.;  PINHO,  Fernando  O.;  PINHO,  Mauro  O.  Edifícios  de

múltiplos andares em aço. 2. ed., rev. amp. Saão Paulo, SP: PINI, 2008.

Disciplina: GEOLOGIA PARA ENGENHARIA

Ementa: O planeta Terra. Minerais. Rochas. Solos. Uso das rochas e dos solos como

material  de  construçaão  e  material  industrial.  Elementos  estruturais  das  rochas.

Investigaçaão do subsolo. Mapas geoloó gicos e geoteócnicos. AÓ guas subterraêneas. AÓ guas

superficiais.  Intemperismo  e  erosaão.  Aplicaçaão  da  geologia  de  engenharia  em

barragens, obras subterraêneas, obras lineares e meio ambiente.

Bibliografia Básica:

1. Chiossi,  N. (2013).  Geologia de Engenharia.  3ª Ed. Oficina de Textos, Saão

Paulo, 424p.

2. Teixeira, W.; Toledo, M.C.M.; Fairchild, T. R.; Taioli,  F. (2009).  Decifrando a

terra. 2° Ed. Oficina de Textos, Saão Paulo, 623p.

3. Grotzinger, J. P. &amp; Jordan, Tom. (2013).  Para Entender a Terra. 6° Ed.

Bookman. 738p.

Bibliografia Complementar: 

1. Leinz,  V.  &amp;  Amaral,  E.  (2003).  Geologia  Geral.  14ª  ed.  Companhia

Editora Nacional. 400p.

2. Popp, J. H. (2010). Geologia Geral. 6ª ed. LTC. 310p.

3. Neves, P. C. P. das; Schenato, F.; Bachi, F. A. (2008). Introdução à mineralogia

praó tica. 2.ed. ULBRA. 335p.

4. Chvaó tal,  M.  (2007).  Mineralogia  para  principiantes:  cristalografia.
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Sociedade Brasileira de Geologia. 232p.

5.  Christiansen, E. H. e Hamblin, W. K. (1998). Earth´s dynamic systems, 8ª ed.

740p.

Disciplina: QUALIDADE DA ÁGUA E CONTROLE DA POLUIÇÃO

Ementa:  Quíómica  das  aó guas:  distribuiçaão  de  aó gua  no  planeta,  aó gua  como  meio

ecoloó gico,  principais  usos  da  aó gua  e  seus  requisitos  de  qualidade.  Nefelometria,

condutimetria,  colorimetria  e  potenciometria.  Teócnicas  de  amostragem  e

preservaçaão  de  amostras  de  aó guas.  Procedimentos  de  segurança  laboratorial.

Legislaçaão. Anaó lise fíósico-quíómica e bioloó gica de aó guas naturais, de abastecimento e

residuaó rias. IÓndices de qualidade da aó gua. Praó ticas laboratoriais.

Bibliografia Básica:

1. Libaêneo,  M.  Fundamentos  De  Qualidade  E  Tratamento  De  AÓ gua,  Editora

AÓ tomo, 4ª Ed. 2016.

2. Von  Sperling,  M,;  Introduçaão  aà  qualidade  das  aó guas  e  ao  tratamento  de

esgotos.. 3ª Ed. Departamento de Engenharia Sanitaó ria e Ambiental - UFMG,

2005.

3. Baird, C. Quíómica Ambiental. Bookman, 4ª Ed. 2011.

Bibliografia Complementar: 

1. TUNDISI, J.; TUNDISI, T. Limnologia. Oficina De Textos. 1ª Ed. 2008.

2. SOCOLOFSKY,  S.  A.,  JIRKA, G.  H.  Mixing and Transport Processes in the

Environment, 2005.

3. SPERLING, M.  V.  Estudos e Modelagem da Qualidade da Água de Rios.

Editora UFMG, 2007.

4. STRASKRABA, M.; TUNDISI, J. G.; Gerenciamento da Qualidade da Água de

Represas – 3ª Ediçaão. Oficina de Textos. 2013.

5. STEVEN C. C.; Surface Water-Quality Modeling. Waveland Pr Inc. 2008.

6. FISHER, H. B., LIST, E. J., KOH, R. C. Y., I,BERGER, J., BROOKS, N. H. Mixing in

Inland and Coastal Waters, Academic Press, 1979.

7. GULLIVER, J. S.  Introduction to Chemical Transport in the Environment,

Cambridge University Press, 2007.
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Disciplina: GEOTECNIA AMBIENTAL

Ementa: Tipos de Resíóduos Soó lidos. Geomecaênica dos Resíóduos Soó lidos. Projeto de

Aterros  de  Resíóduos.  Contaminaçaão  do  Solo  e  AÓ gua  subterraênea.  Transporte  de

Poluentes  em  Solos.  Teócnicas  de  Remediaçaão.  Barragens  de  Rejeitos.  Processos

Erosivos. Controle de Erosaão. Investigaçaão e Monitoramento Geoambiental.

Bibliografia Básica:

1. BRAJA,  M.  DAS.  Fundamentos  de  Engenharia  Geotécnica.  Thomson

Learning. 6ª/2007.

2. BOSCOV,  MARIA  EUGENIA  GIMENEZ.  Geotecnia  Ambiental.  Oficina  de

Textos. 1ª/2008.

3. MASSAD, FAIÇAL. Obras De Terra:  Curso Básico de Geotecnia.  Oficina de

Textos. 1ª/2003.

Bibliografia Complementar: 

1. CRAIG, R. F. Mecânica Dos Solos. LTC. 7ª/2007.

2. PINTO, CARLOS DE SOUSA. Curso Básico de Mecânica dos Solos. Oficina de

Textos. 3ª/2006.

3. FIORI, ALBERTO PIO; CARMIGNANI, LUIGI; Fundamentos de mecânica dos

solos e das rochas aplicações na estabilidade de taludes; Editora: Oficina

de Textos – 2009.

4. HSAI-YANG  FANG,  JOHN  DANIELS;  Intoduction  to  Environmental

Geotechnology (New Directions in Civil Engineering). CRC Press; 1 edition.

1997.

5. HSAI-YANG  FANG,  JOHN  L.  DANIELS;  Introductory  Geotechnical

Engineering: An Environmental Perspective. Publisher: CRC Press; New Ed

edition. 2006.

Disciplina: GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

Ementa:  Disponibilidades  Híódricas.  Usos  Muó ltiplos  da  AÓ gua.  Necessidades  e

Demandas de AÓ gua. Balanço Híódrico. Princíópios Gerais de Planejamento. Formulaçaão

de  Planos.  Viabilidade  Econoê mica.  Aspectos  Sociais  e  Ambientais.  Aspectos

Institucionais.  Legislaçaão  de  AÓ gua.  Controle  de  Recursos  Híódricos:  Aspectos

Qualitativos  e  Quantitativos.  Sistemas  Nacional  e  Estadual  de  Gerenciamento.
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Gerenciamento  de  Recursos  Híódricos  no  Nordeste.  Administraçaão  e  Manejo  de

Bacias Hidrograó ficas.

Bibliografia Básica:

1. TUNDISI,J. G.; TUNDISI, T. M. Recursos Hídricos no Séc. XXI. Editora: Oficina

de Textos. Ediçaão: 1ª. 2011.

2. REBOUÇAS, A. C.; BRAGA, B.; TUNDISI, J.G.  Águas Doces no Brasil: Capital

Ecológico, Uso e Conservação. Editora Escrituras. Ediçaão 4ª. 2015.

3. CECH,  T.V.  Recursos  Hídricos  –  História,  Desenvolvimento,  Política  e

Gestão. Rio de Janeiro. LTC. 2013.

4. CAMPOS, J. N. B.; STUDART, T. M. C. Gestão de Águas – Princípios e Práticas.

Editora ABRH. 2001.

Bibliografia Complementar: 

1. FELICIDADE, M.;  MARTINS, R.C.;  LEME. A.  A.  Uso e Gestão dos Recursos

Hídricos no Brasil – Vol. 1. 2ª Ed. Editora: Rima. 2004.

2. YOSHIDA. C. Y. M.  Recursos Hídricos – Vol. 2. Aspectos Éticos, Jurídicos,

Econômicos e Socioambientais. Editora: Alíónea. 2007. 

3. CABRAL,  J.  J.  S.  P.;  FERREIRA,  J.  P.  C.  L.;CIRILO,J.  A.;  DE OLIVEIRA,  M.  J.  P.

M.;MONTENEGRO, S. M. G. L.;LEITAÃ O, T. E.;GOÓ ES, V. C. O Uso Sustentável dos

Recursos Hídricos em Regiões Semiáridas. Editora Universitaó ria UFPE.

4. GALVAÃ O, C de O.;CABRAL, J.  J.  S.  P.;  Cirilo, J.  A.;  Medeiros, M.G.A.  Recursos

Hídricos  para  a  Convivência  com  o  Semiárido:  Abordagens  por

Pesquisadores  no  Brasil,  Portugal,  Cabo  Verde,  Estados  Unidos  e

Argentina. Volume:1, Ediçaão:1ª. Editora: ABRH e UNIVERSITAÓ RIA UFPE.

5. POLETO,  C.  Bacias  Hidrográficas  e  Recursos  Hídricos. Editora:

Intercieência. 2014.

6. DA  SILVA,  D.  D.;  PRUSKI,  F.  F.  Gestão  de  Recursos  Hídricos  –  Aspectos

legais, econômicos, administrativos e sociais. Editora: Folha de Viçosa.

7. BRAGA JUÓ NIOR, B. P. F.; TUCCI, C. E. M. Clima e Recursos Hídricos no Brasil.

Volume:9, Editora: ABRH.

Disciplina: SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO

Ementa:  Seleçaão  de  mananciais;  Captaçoã es  superficiais  e  subterraêneas;  AÓ gua

potaóvel  e  potabilizaóvel;  Concepçoã es  de  estaçoã es  de  tratamento;  Ensaios  de
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tratabilidade;  Etapas de tratamento (processos/operaçoã es  unitaó rias):  coagulaçaão,

floculaçaão,  decantaçaão,  filtraçaão,  desinfecçaão,  fluoretaçaão,  oxidaçaão  e  casa  de

quíómica; Caracterizaçaão e tratamento de resíóduos de ETA; Adequaçaão e otimizaçaão

de  estaçoã es;  Memorial  Descritivo;  Memorial  de  Caó lculo;  Dimensionamento;

Orçamento e cronograma de implantaçaão das obras; Normas teócnicas de refereência;

Manutençaão de ETA.

Bibliografia Básica:

1. LUIZ DI BERNARDO & ANGELA DI BERNARDO DANTAS. Meótodos e Teócnicas

de  Tratamento  de  AÓ gua.  Associaçaão  Brasileira  de  Engenharia  Sanitaó ria  e

Ambiental. 2 v./2005. ABES-RJ

2. CARLOS  RICHTER  &  JOSEÓ  AZEVEDO  NETTO.  Tratamento  de  AÓ gua.

Associaçaão Brasileira de Engenharia Sanitaó ria e Ambiental. 332p./91. ABES-

RJ.

3. HEBER  PIMENTEL  GOMES.  Sistemas  de  Abastecimento  de  AÓ gua  –

dimensionamento  econoê mico-2ª  ed.  Revisada.  Associaçaão  Brasileira  de

Engenharia Sanitaó ria e Ambiental. 241 p /2004. Abes-RJ.

4. JOSEÓ  MARTINIANO DE AZEVEDO NETTO. Manual de Hidraóulica. Associaçaão

Brasileira de Engenharia Sanitaó ria e Ambiental. 669p./98. Abes-RJ.

Bibliografia Complementar: 

1. SPERLING, M. V. Introduçaão aà  qualidade das aó guas e ao tratamento esgotos.

Associaçaão  Brasileira  de  Engenharia  Sanitaó ria  e  Ambiental.  243p./1996.

ABES.

2. MINISTEÓ RIO  DA  SAUÓ DE  (2004)  PORTARIA  N.  518  –  PADROÃ ES  DE

POTABILIDADE DE AÓ GUA PARA CONSUMO HUMANO. 2004.

3. NBR  12216/1992-Projeto  de  Estaçoã es  de  tratamento  de  aó gua  de

abastecimento puó blico. Associaçaão Brasileira de Normas Teócnicas.

4. VIANNA, M. R. Hidraóulica aplicada aà s estaçoã es de tratamento de aó gua. Belo

Horizonte: DESA/UFMG, Imprimatur, Artes Ltda, 1997.

5. LUIZ DI BERNARDO (COORD.) Tratamento de AÓ gua p/ Abast. por Filtraçaão

Direta.  Associaçaão  Brasileira  de  Engenharia  Sanitaó ria  e  Ambiental.

480p./2003. ABES-RJ

6. MILTON TOMOYUKI TSUTIYA. Abastecimento de aó gua. Associaçaão Brasileira
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de Engenharia Sanitaó ria e Ambiental. 643p./2004. Abes-RJ.

7. NBR  12217.  Associaçaão  Brasileira  de  Normas  teócnicas.  Projeto  de

reservatoó rio de distribuiçaão para abastecimento puó blico. 1994

8. NBR 12211. Associaçaão Brasileira de Normas teócnicas. Estudos de concepçaão

de sistemas puó blicos de abastecimento de aó gua. 1992. 

Disciplina: RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Ementa: Passivos ambientais. Fundamentos quíómicos, bioloó gicos e hidrogeoloó gicos

na  recuperaçaão  de  aó reas  degradadas.  Teócnicas  de  recuperaçaão  empregadas  por

diversas  aó reas  de  especializaçaão.  Resilieência  de  sistemas  ambientais,  obras  de

recuperaçaão de praias,  recuperaçaão de dunas e de aó reas de mineraçaão  off-shore,

despoluiçaão de lagoas costeiras, dragagem de estuaó rios e recuperaçaão de margens.

Desativaçaão de empreendimentos industriais. Avaliaçaão de periculosidade e açoã es

de  recuperaçaão;  Definiçaão  de  aó reas  degradadas.  O  compromisso  empresarial.

Remoçaão de cobertura vegetal. Obras de engenharia de recuperaçaão. Manejo de solo

da camada feórtil. Preparaçaão do local para plantio. Seleçaão de espeócies das plantas.

Propagaçaão  de  espeócies.  Plantio.  Manejo,  legislaçaão  especíófica  teócnicas  e

metodologias utilizadas na reconstruçaão.

Bibliografia Básica:

1. ARAUJO, G.H. S. et al. Gestão Ambiental de Áreas Degradadas. 320p. 2005.

ABES Editora.

2. FADIGAS, Eliane A. Amaral; REIS, Lineu Belico dos; CARVALHO, Claóudio Elias.

Energia, Recursos Naturais e a praó tica do desenvolvimento sustentaóvel. 2 ed.

Manole. 2012.

Bibliografia Complementar: 

1. RODRIGUES, Ricardo Ribeiro, LEITAÃ O FILHO, Hermoó genes de Freitas (eds.)

Matas  Ciliares:  conservação  e  recuperação.  Saão  Paulo:  EDUSP/FAPESP,

2001. 2a ed.

2. SANTOS,  L.M.M.  Avaliação  ambiental  de  processos  industriais.177  p.

2002. ABES Ed.

3. BAIRD, Colin; Química Ambiental. Porto Alegre: Bookman, 2002. 2a ed. 

4. BARBOSA,  L  .  M.  Manual  sobre  princípios  de  recuperação  vegetal  de

Áreas  degradadas.  SAÃ O  Paulo:  Secretaria  de  Estado  do  Meio  Ambiente,
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2000. 76p.

5. DERISIO, J.C.. Introdução ao Controle de Poluição Ambiental. 192p./2007.

ABES Editora.

Disciplina: GESTÃO AMBIENTAL

Ementa: Gestaão Ambiental: histoó rico e perspectivas. Gestaão Ambiental Empresarial:

abordagem  e  modelos:  a  variaóvel  ambiental  nos  negoó cios,  o  meio  ambiente  na

empresa. Valoraçaão Ambiental Energeó tica: conceitos e aplicaçoã es. Sistema de Gestaão

Ambiental e as Certificaçoã es  Ambientais.  Seórie ISO 14000 e EMAS. A ISO 14001:

Sistema  de  Gestaão:  conceitos  e  procedimentos.  Avaliaçaão.  Planejamento.

Atualizaçaão. Implantaçaão. Gerenciamento de resíóduos gerados. Avaliaçaão do ciclo de

vida  do  produto.  Produçaão  mais  limpa  e  ecoeficieência.  Normas  sobre  rotulagem

ambiental.  Normas sobre a avaliaçaão do ciclo de vida. Normas sobre definiçaão de

metas e monitoramento de um sistema de gestaão ambiental. Normas sobre auditoria

ambiental.  Casos  exemplares  em  adequaçaão  ambiental  de  empresas.  Problemas,

dificuldades, complexibilidades e obstaó culos em adequaçaão ambiental de empresas.

Passivos Ambientais.

Bibliografia Básica:

1. ASSUMPÇAÃ O,  L.  F.  J. Sistema  de  gestão  ambiental:  manual  praó tico  para

implementaçaão de SGA e certificaçaão ISO 14.001/2004. Curitiba, Juruaó , 2008.

279 p.

2. CERQUEIRA,  J.  P.  Sistemas  De Gestão  Integrados:  ISO  9001,  ISO  14001,

OHSAS 18001, SA 8000, NBR 16001 – Conceitos e Aplicaçoã es. Qualitymark.

1ª/2006.

3. PHILIPPI  J  DIAS,  R.  Gestão  Ambiental:  Responsabilidade  Social  e

Sustentabilidade. Atlas. 1ª/2008.

4. MONTIBELLER F. G. Empresas, Desenvolvimento e Ambiente: Diagnóstico

e Diretrizes de Sustentabilidade. Manole. 1ª/2006.

Bibliografia Complementar: 

1. SEIFFERT,  M.  E.  B.  ISO  14001:  Sistemas  de  Gestão  Ambiental.  Atlas.

3ª/2007.

2. ALMEIDA,  F.  Experiências  empresariais  em  sustentabilidade: avanços,

dificuldades e motivaçoã es de gestores e empresas. Rio de Janeiro: Elsevier,
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2009.r., Arlindo. Curso de Gestaão Ambiental. Editora Manole Ltda. 1ª/2004.

3. BARBIERI,  JOSEÓ  CARLOS;  Gestão  Ambiental  Empresarial  –  Conceitos

Modelos E Instrumentos – 3 ª Ed. Saraiva. 2011.

4. PHILIPPI  JR.,  ARLINDO;  BRUNA,  GILDA  COLLET;  ROMEÓ RO,  MARCELO  DE

ANDRADE;  Curso de Gestão Ambiental –  Col. Ambiental – 2ª Ed. Manole.

2013.

5. DONAIRE, DENIS; Gestão Ambiental na Empresa 2ª Ed. Atlas. 2009.

Disciplina: PROJETO DE ATERRO SANITÁRIO

Ementa: Aterros sanitaó rios; projeto e execuçaão de barreiras impermeaóveis ao gaó s e

ao chorume; estabilidade e compressibilidade de aterros sanitaó rios. Estado do solo

(classificaçaão). Projeto de usina de reciclagem. Formas e teócnicas de disposiçaão e

operaçaão;  Potenciais  impactos;  Importaência  dos  estudos  de  impacto  ambiental;

Legislaçaão e normas teócnicas; Licenciamento ambiental; Preó -dimensionamento de

aó reas para instalaçaão de aterros; Recuperaçaão ambiental de aó reas de lixaão; Aterro

sanitaó rio  para  pequenas  comunidades;  Monitoramento  ambiental;  Custos  de

instalaçaão e operaçaão.

Bibliografia Básica:

1. ASSOCIAÇAÃ O BRASILEIRA DE NORMAS TEÓ CNICAS. NBR 13.463:  Coleta de

resíóduos soó lidos. Saão Paulo, 1995. 

2. ASSOCIAÇAÃ O BRASILEIRA DE NORMAS TEÓ CNICAS. NBR 8.419: Apresentaçaão

de projetos  de aterros sanitaó rios  de resíóduos soó lidos urbanos.  Saão  Paulo,

1992. 

3. ASSOCIAÇAÃ O BRASILEIRA DE NORMAS TEÓ CNICAS. NBR 8.849: Apresentaçaão

de projetos de aterros controlados de resíóduos soó lidos urbanos. Saão Paulo,

1985.

Bibliografia Complementar: 

1. BIDONE, F.F.R.A.; POVINELLI, J. Conceitos baó sicos de resíóduos soó lidos. Saão

Carlos: EESC/USP, 1999. 

2. COSTA,  I.;  MASSARD,  G.;  AGARWAL,  A.  Waste  management  policies  for

industrial  symbiosis  development:  case  studies  in  European  countries.

Journal of Cleaner Production, v.18, n.8

3. CETESB  –  Curso  baó sico  para  gerenciamento  de  sistemas  de  resíóduos
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soó lidos. Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental – CETESB, Saão

Paulo – SP 

4. LIMA, L.M. Tratamento de Lixo. Editora Hemus, Saão Paulo, SP, 

5. TRINDADE, O.S. e FIGUEIREDO, M.R. - Aterro Sanitaó rio: Aspectos Estruturais

e Ambientais. Prefeitura de Porto Alegre – RGS, Departamento Municipal de

Limpeza Puó blica

Disciplina: GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Ementa: Origens e definiçoã es de resíóduos soó lidos. Caracteríósticas fíósicas, quíómicas e

bioloó gicas  dos  resíóduos  soó lidos  municipais.  Legislaçaão  ambiental  relativa  ao

acondicionamento,  coleta,  transporte,  tratamento  e  disposiçaão  final.  Políótica

Nacional de Resíóduos Soó lidos. Teócnicas e tecnologias para tratamento de resíóduos.

Sistemas  de  disposiçaão  final.  Estrateógias  de  gerenciamento  sob  a  oó tica  da

minimizaçaão, naão geraçaão, reduçaão e reutilizaçaão.  Potenciais impactos ambientais

associados aos resíóduos soó lidos.

Bibliografia Básica:

1. BARROS, R. T. V. Elementos de gestão de resíduos sólidos. Belo Horizonte:

Tessitura, 2012.

2. COMPROMISSO EMPRESARIAL PARA RECICLAGEM. Lixo municipal.  Manual

de gerenciamento integrado. 2ª ed. Saão Paulo: Cempre / IPT, 2.000.

3. Manual de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos. Rio de Janeiro:

Ibam, 2001.

Bibliografia Complementar: 

1. LIMA,  J.  D.  de.  Sistemas  integrados  de  destinação  final  de  resíduos

sólidos urbanos. Rio de Janeiro: ABES, 2005.

2. Philippi Jr., Arlindo; Políótica Nacional, Gestão e Gerenciamento de Resíduos

Sólidos – Col. Ambiental; Manole. Ediçaão: 1 / 2012;

3. Barros, Regina Mambeli;  Tratado Sobre Resíduos Sólidos – Gestão, Uso e

Sustentabilidade. Intercieência; 

4. Da Costa, Sandro Luiz;  Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – Aspectos

Jurídicos e Ambientais. I.S.B.N.: 9788599921098.

5. Britto  Ferreira,  Adriany  Barros  de;  Costa,  Beatriz  Souza;  Ferreira  Valente,

Paulo  Abreu;  Vaó rios.  Gestão  e  Gerenciamento  de  Resíduos  Sólidos  –

93



 

Direitos e Deveres. Lumen Juris.  

Disciplina: HIDROLOGIA

Ementa:  Definiçaão.  Histoó rico.  Ciclo  hidroloó gico.  Bacias  hidrograó ficas.  Fatores

Climaó ticos.  Meteorologia  do  Nordeste  Brasileiro.  Precipitaçaão.  Chuvas  intensas.

Infiltraçaão.  Evaporaçaão  e  evapotranspiraçaão.  Escoamento  superficial.  Hidroó grafa.

Hidrograma  unitaó rio.  Previsaão  de  enchentes.  Propagaçaão  de  enchentes.

Regularizaçaão de vazoã es.

Bibliografia Básica:

1. TUCCI, C.E.M.  Hidrologia: Ciência e Aplicação. Ediçaão:4ª. Editora:UFRGS /

ABRH. Porto Alegre. 2013.

2. DORNELLES  F.;COLLISCHONN,  W.  Hidrologia  para  engenharias  e  cieências

ambientais. Ediçaão:2ª. Editora: ABRH. Porto Alegre. 2013.

3. PINTO, N. L. S.; HOLTZ, A. C. T.; MARTINS, J. A.; GOMIDE, F. L. S.  Hidrologia

Básica. Editora Edgar Blucher LTDA, Saão Paulo, 1976.

Bibliografia Complementar: 

1. RIGHETTO,  A.  M. Hidrologia  e  Recursos  Hídricos.  EESC-USP.  Saão  Paulo.

1998.

2. PAIVA, J. B. D.; PAIVA, E. C. (Org.). Hidrologia Aplicada às Pequenas Bacias

Hidrográficas. ABRH. Porto Alegre. 2001.

3. VILELA, S.M.; MATOS, A. Hidrologia Aplicada. McGraw-Hill. Saão Paulo. 1975.

4. MAIDMENT, D. R. (Editor in Chief).  Handbook of Hydrology.  McGraw-Hill.

New York. 1993.

5. CHOW, V.T.; MAIDMENT, D.R.; MAYS, L.W.  Applied Hydrology.  McGraw-Hill,

New York. 1988. 

Disciplina: INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS PREDIAIS

Ementa: Conceitos, Normas teócnicas, materiais e especificaçoã es, projetos e Teócnicas

construtivas  das  Instalaçoã es  Prediais  Hidraóulicas,  Esgotamento  Sanitaó rio,  AÓ guas

Pluviais, Inceêndio e Gaós. Estudo das instalaçoã es, sua importaência e compatibilidade

na construçaão dos edifíócios residenciais e comerciais. As instalaçoã es sob a oó tica da

economia  dos  recursos  naturais.  Projeto  de  instalaçoã es  prediais  de  aó gua  fria  e

quente, representaçaão graó fica, dimensionamento do consumo diaó rio, das tubulaçoã es,
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pressurizaçaão, por gravidade e redutora de pressaão. Projeto de Instalaçoã es prediais

de esgotamento sanitaó rio e pluviais, representaçaão graó fica e dimensionamento das

tubulaçoã es  para  escoamento;  ramais  e  colunas  de  ventilaçaão.  Instalaçoã es,

representaçaão graó fica e dimensionamento da rede de combate a inceêndio e de gaó s.

Bibliografia Básica:

1. AZEVEDO NETTO, Joseó  Martiniano de. Manual de Hidráulica. 9ª ed. Saão

Paulo: Edgard Blucher, 2018, 632 p.

2. BOTELHO, Manoel Henrique Campos; RIBEIRO JUNIOR, Geraldo Andrade.

Instalações  Hidráulicas  Prediais  utilizando  tubos  plásticos.  Saão

Paulo: Pini, 2014. 407 p.

3. CREDER,  Heó lio.  Instalações  hidráulicas  e  sanitárias.  6ªed.  Rio  de

Janeiro: Livros Teócnicos e Cientíóficos, 2006. 440p.

Bibliografia Complementar:

1. BOTELHO,  Manoel  Henrique  Campos.  Águas  de  chuva:  engenharia  das

aóguas pluviais nas cidades. 3. ed. Saão Paulo: Blucher, 2014.

2. CARVALHO  JUNIOR,  Roberto  de.  Patologias  em  sistemas  prediais

hidráulico-sanitários. 7ª. ed. Saão Paulo: Blucher, 2017

3. ÇENGEL, Yunus A.; CIMBALA, Jonh M. Mecânica dos fluidos: fundamentos

e aplicaçoã es. 3. ed. Porto Alegre: AMGH, 2015.

4. FOX, Robert W.; MCDONALD, Alan T.; PRITCHARD, Philip J.  Introdução à

mecânica dos fluidos. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015.

5. GRIBBIN, John E. Introdução a hidráulica, hidrologia e gestão de aguas

pluviais. 4. ed. Saão Paulo: Cengage Learning, 2015.

6. MACINTYRE,  Archibald  Joseph.  Instalações  hidráulicas:  prediais  e

industriais. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016.

7. NUVOLARI, Ariovaldo.  Esgoto sanitário: coleta, transporte, tratamento e

reuó so agríócola. 2. ed. Saão Paulo: Blucher, 2015.

8. Normas Técnicas ABNT

9. Normas Técnicas da Concessionária de Água e Esgoto

Disciplina: GEOPROCESSAMENTO

Ementa:  Introduçaão aà  Cartografia. Significado e aplicaçaão do mapeamento. Teoria

da  distorçaão.  Projeçoã es  cartograó ficas  e  Projeçoã es  Geodeósicas.  Representaçaão
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Cartograó fica.  Conceitos  gerais  de  Geoprocessamento.  Sistemas  de  Informaçoã es

Geograó ficas.  Fundamentos  da  Fotogrametria  Analíótica  e  Digital.  Fundamentos  de

Sensoriamento Remoto.  Sistemas de Posicionamento por Sateó lites.  Aplicaçoã es em

Engenharia Ambiental.

Bibliografia Básica:

1. FITZ,  Paulo  Roberto.  Cartografia  básica.  Ed.  Oficina  de  Textos.  Saão  Paulo,

2004.

2. FITZ,  Paulo  Roberto.  Geoprocessamento  sem  complicação .  Saão  Paulo  :

Oficina de Textos, 2008.

3. NOVO, E. M. L. M. Sensoriamento remoto: princíópios e aplicaçoã es. Saão Paulo:

Edgar Blucher, 1989.

Bibliografia Complementar:

1. CAÔ MARA, G.; Casanova, M. A.; Hemerly, A.; Medeiros, C. B. M; Magalhaães, G. C.

Anatomia de sistemas de informação geográfica. Campinas: SBC/ Escola de

Computaçaão, 1996.

2. CAÔ MARA,  G.  E  MEDEIROS,  J.S.;  Geoprocessamento  para  Projetos

Ambientais; 2ª ediçaão; INPE, Saão Joseó  dos Campos, 1998.

3. CHAVES, Joselisa Maria; FRANCA-ROCHA, t. ex.: 3 Washington de Jesus Sant

´anna  da.  Geotecnologias: trilhando  novos  caminhos  nas  geocieências  .

Salvador: SBG, Nuó cleo Bahia/Sergipe, 2006. 221 p. 

4. FLORENZANO, T. G. Imagens de satélite para estudos ambientais. Saão Paulo.

Oficina de Textos, 2002. 97p.

5. SILVA,  Ardemirio  de  Barros.  Sistemas  de  informaçoã es  geo-referenciadas:

conceitos e fundamentos. Campinas: Ed. da UNICAMP, 2003.

Disciplina: AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

Ementa: Homem e o meio ambiente. Impactos ambientais das atividades humanas.

Impactos nos meios fíósicos, bioó tico e antroó pico. Aspectos legais e institucionais do

Estudo  de  impacto  Ambiental  (EIA).  Relatoó rio  de  impactos  Ambiental  (RIMA).

Meó todos  de  avaliaçaão  de  impactos.  Medidas  Mitigadoras.  Programas  de

acompanhamento e monitoramento. Estudos de casos.

Bibliografia Básica:

96



 

1. SAÓ NCHEZ, L. E. Avaliação de impacto ambiental: conceitos e métodos. Saão

Paulo: Oficina de Textos, 2006.

2. Manual de Impactos Ambientais. Fortaleza: Banco do Nordeste, 1999.

3. TOMASI, L. R. Estudo de Impacto Ambiental. Saão Paulo, CETESB, 1993.

Bibliografia Complementar: 

1. BRASIL.  MINISTEÓ RIO DA INTEGRAÇAÃ O NACIONAL.  Diretrizes ambientais

para projeto e construção de barragens e operação de reservatórios.

Brasíólia: PRO-AÓ GUA Semi-AÓ rido, 2005.

2. MOTA, S. Introdução à Engenharia Ambiental. 4ª ed. Rio de Janeiro: ABES,

2006.

3. MIHELCIC, JAMES R.; ZIMMERMAN, JULIE BETH;  Engenharia Ambiental –

Fundamentos, Sustentabilidade e Projeto; Ltc. 2012.

4. VESILIND,  P.  AARNE;  MORGAN,  SUSAN  M.;  Introdução  À  Engenharia

Ambiental – Traduçaão da 2ª Ed. Norte – Americana; Cengage Learning. 2011.

5. CUNHA,  DAVI  GASPARINI  FERNANDES;  CALIJURI,  MARIA  DO  CARMO;

Engenharia  Ambiental  –  Conceitos,  Tecnologia  e  Gestão;  Elsevier  –

Campus. 2012.

Disciplina: HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO

Ementa: Conceitos: Acidentes e doenças do trabalho; Anaó lise de riscos: abordagem

qualitativa  e  quantitativa;  Aspecto  legal  e  teócnico-prevencionista  do  acidente  e

causas; Políótica e programa de segurança: CIPA e SESMT; A Cor na segurança no

Trabalho;  Equipamentos  de  proteçaão;  Causas  das  doenças  do  trabalho;  Agentes

quíómicos,  bioloó gicos,  ergonoê micos;  Segurança  no  Laboratoó rio;  Condiçoã es

ambientais:  padroã es,  mediçaão  e  avaliaçaão;  Meótodos  de  proteçaão,  individual  e

coletiva; Proteçaão e combate a inceêndios; Higiene industrial; Atividades insalubres e

perigosas.

Bibliografia Básica:

1. Segurança  e  Medicina  do  Trabalho  –  Normas  Regulamentadoras.  79ª  Ed.

Atlas, 2017.

2. TORREIRA, Rauó l Peragallo; Segurança Industrial e Sauó de. Ed. Libris, 1997.

3. SALIBA, Tuffi Messias. Curso baó sico de segurança e higiene ocupacional. Saão

Paulo: LTr, 2004. 
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Bibliografia Complementar: 

1. MESQUITA, Armando Luis de Sousa. Engenharia de Ventilaçaão Industrial.

Ed. CETESB/ ASCETESB, 1985. 

2. BARBOSA  FILHO,  Antoê nio  Nunes;  Segurança  do  Trabalho  &  Gestaão

Ambiental. Ed. Atlas 2001.

3. GONÇALVES, Edwar A.; GONÇALVES, Joseó  Alberto de A.; SST – Segurança e

Sauó de no Trabalho. 5ª Ed. LTR. 2013.

4. DE OLIVEIRA MATTOS, Ubirajara Aluíózio. Higiene e Segurança do Trabalho.

Elsevier – Campus. 2011.

5. SZABO JUÓ NIOR, Adalberto Mohai; Manual de Segurança, Higiene e Medicina

do Trabalho. 7ª Ed. Rideel. 2014.

Disciplina: PLANEJAMENTO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Ementa: Planejamento, Planejamento Ambiental e Paradigmas de desenvolvimento.

Etapas,  estruturas  e  Instrumentos  do  Planejamento  Ambiental.  Indicadores

Ambientais e planejamento. Temaó ticas e temas usados em planejamento Ambiental.

Avaliaçaão de Impactos Ambientais. Integraçaão de informaçoã es. Tomada de decisaão.

Teoria da Participaçaão puó blica e educaçaão no Planejamento ambiental.

Bibliografia Básica:

1. Carvalho Jr, F. H. Teixeira e Franco, R. M. Cearaó . Superintendeência Estadual do

meio Ambiente (SEMACE). Guia de Licenciamento Ambiental. 2001. 

2. Philippi  Jr.,  Arlindo;  Bruna,  Gilda  Collet;  Romeóro,  Marcelo  de  Andrade;

Manole. Curso de Gestão Ambiental – Col. Ambiental – 2ª Ed. 2013; 

3. Philippi Jr., Arlindo. Saneamento, Saúde e Meio Ambiente. Editora Manole

Ltda. 1ª/2004.

Bibliografia Complementar: 

1. Braga,  Benedito  et  al.  Introdução  a  Engenharia  Ambiental.  Saão  Paulo,

2002.

2. Montibeller F. G. Empresas, Desenvolvimento e Ambiente: Diagnoó stico e 

Diretrizes de Sustentabilidade. Manole. 1ª/2006.

3. Mota, Suetoê nio. Introdução a Engenharia Ambiental. 1997. 292p.

4. Seiffert, M. E. B. ISO 14001: Sistemas de Gestão Ambiental. Atlas. 3ª/2007.

5. Barbieri, Joseó  Carlos; Gestão Ambiental Empresarial – Conceitos Modelos
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e Instrumentos – 3 ª Ed. Saraiva. 2011.

 Disciplina: DRENAGEM URBANA

Ementa:  Sistema de drenagem urbana. Estudos pluviomeótricos. Estudos de vazoã es

em  bacias  urbanas  e  rurais.  O  meó todo  do  hidrograma  unitaó rio.  Elementos  de

engenharia  de  sistemas  pluviais.  Hidraóulica  do  sistema  de  drenagem  urbana.

Hidraóulica das canalizaçoã es. Obras especiais e complementares.

Bibliografia Básica:

1. TUCCI,  C.  E.  M.;  DE BARROS,M.  T.  L.;  PORTO,  R.  L.  L.  Drenagem Urbana.

Ediçaão:1ª. Editora:ABRH. Porto Alegre. 2005.

2. TOMAZ,  P.  Cálculos Hidrológicos e Hidráulicos para Obras Municipais.

Navegar. 2002.

3. CANHOLI,  A.  P.  Drenagem Urbana e Controle  de  Enchentes.  2ª  Ediçaão.

Oficina de Textos. 2015.

Bibliografia Complementar: 

1. TUCCI,  C.  E.  M.  Gestão das Inundações Urbanas. UNESCO.  Porto Alegre.

2005.

2. PAIVA, J. B. D.; PAIVA, E. C. (Org.). Hidrologia Aplicada às Pequenas Bacias

Hidrográficas. ABRH. Porto Alegre. 2001.

3. BOTELHO, M. H. C.  Águas de Chuva: Engenharia das Águas Pluviais nas

Cidades de São Paulo. Edgar Blucher, 1985.

4. SUZUKI,  C.Y.;  AZEVEDO,  A.  M.  Drenagem Subsuperficial  de Pavimentos,

Conceitos e Dimensionamento. Oficina de Textos. 2013.

5. BUTLER, D. DAVIES, J. Urban Drainage. Third Edition. Spon Press. 2011.

Disciplina: CLIMATOLOGIA

Ementa:  Introduçaão  ao  estudo do  clima.  Conceitos  e  definiçoã es:  clima  e  tempo.

Meteorologia  e  Climatologia.  Fundamentos  de  Hidrometeorologia.  Balanço  de

energia,  temperaturas  diaó rias  e  sazonais,  umidade  atmosfeórica,  formaçaão  da

precipitaçaão, movimento atmosfeórico (pressoã es, ventos e forças atuantes). Vento na

escala local  e na escala global. Medidas das variaóveis meteoroloó gicas. Introduçaão a

Micrometeorologia.  Clima  Global.  Balanço  de  Energia  global  e  Transfereência

meridional de energia. Circulaçaão geral da atmosfera e Ciclo hidroloó gico na escala
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planetaó ria.  Circulaçaão  geral  dos  Oceanos.  Modelos  Climaó ticos  Globais.  Histoó ria  e

Mudança do Clima. Histoó ria do Clima na Terra e Noçoã es de Paleoclima. Mudança

Climaó tica.  Clima no Brasil  e Nordeste Brasileiro.  Principais sistemas sinoó ticos.  As

massas de ar atuantes no Brasil. Interpretaçaão de fenoê menos atmosfeóricos: tipos de

massas  de ar  e  zona de convergeência  intertropical.  Fundamentos e  conceitos  de

fíósica  ambiental  na  atmosfera.  Interpretaçaão  de  imagens  de  sateó lites,

acompanhamento das condiçoã es do tempo. Os elementos do clima e os fatores de

modificaçaão das condiçoã es do tempo. Modelos de Previsaão Climaó tica.  Modelos de

previsaão  climaó tica  global.  Modelos  de  previsaão  climaó tica  regional.  Downscaling

estatíóstico. Ecologia Climatoloó gica: conceitos e aplicaçoã es.

Bibliografia Básica:

1. MENDONÇA,  F.;  DANNI-OLIVEIRA,  I.  M.  Climatologia –  Noções básicas e

Climas do Brasil. Oficina de Textos. 2011.

2. CAVALCANTI, I.F.A.; FERREIRA, N.J.;  SILVA, M.G.A.J.;  DIAS, M.A.F.S.  Tempo e

Clima no Brasil. Oficina de Textos. 2009.

3. BARRY, R. G.; CHORLEY, R. J. Atmosfera, Tempo e Clima. Ediçaão 9ª. 2012.

Bibliografia Complementar: 

1. YNOUE, R. Y.;  REBOITA, M. S.;  AMBRIZZI, T.;  SILVA, G. A. M.  Meteorologia:

Noções Básicas. Oficina de Textos. 2017.

2. PEIXOTO, J. P.; OORT, A. H. Physics of Climate. Ed. AIP Press. 1991.

3. AHRENS, D. Meteorology Today. Seó tima Ediçaão. Ed. Tompson. 2003.

4. HARTMANN, D. L. Global Physical Climatology. Ed. Academic Press. 1994. 

5. HUDDIMAN, W. F. Earth Climate: Past and Future. Ed. Freeman. 2000.

Disciplina: ECONOMIA ECOLÓGICA

Ementa:  Economia  dos  recursos  naturais.  Relaçaão  entre  economia  e  ecologia.

Desenvolvimento  sustentaóvel.  Anaó lise  de  empreendimentos  e  do  meio  ambiente.

Valor econoê mico do meio ambiente.  Custo da proteçaão  ambiental.  Economia dos

recursos naturais. Valoraçaão econoê mica dos recursos ambientais.

Bibliografia Básica:

1. FIELD, B. C.; FIELD, M. K. Introdução à economia do meio ambiente. 6. ed.

Porto Alegre: AMGH, 2014. 400 p.
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2. MAY, P. H.; LUSTOSA, M. C; VINHA, V.. Economia do meio ambiente: teoria e

praó tica. Editora Campus, 2003.

3. MOURA, L. A.  Economia ambiental: gestaão de custos e investimentos. Saão

Paulo: EDITORA JUAREZ DE OLIVEIRA, 2000.

Bibliografia Complementar: 

1. DALY, H.(1996). “Introduction”, in Beyond Growth.

2. ROMEIRO,  A  R.(2001).  “Economia  ou  Economia  Política  do  Meio

Ambiente?”, in Textos p/ Discussaão n. , IE/Unicamp.

3. ROMEIRO,  A.  R.  E  MAIA,  A.G.(2012).  Avaliação  de  Custos  e  Benefícios

Ambientais. Brasíólia: Cadernos ENAP 35. Escola Nacional de Administraçaão

Puó blica.

4. THOMAS, J.  M.;  CALLAN, S. J.  Economia ambiental: aplicaçoã es,  políóticas e

teoria. ED. CENGAGE, 2009. 

5. PINHO, D.B., VASCONCELLOS M.A.S.  Manual de economia. 5. ed. Saão Paulo:

Saraiva, 2004.

Disciplina: PROJETO DE REDES DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO 

Ementa:  Concepçoã es  de  sistemas  de  abastecimento;  Paraêmetros  baó sicos  para

projetos:  qualidade  da  aógua,  estimativas  de  consumo  e  meó todos  de  projeçaão

populacional;  Reservatoó rios:  elementos,  amortecimento  de  cheias,

dimensionamento e operaçaão;  Instalaçoã es  de captaçaão  em represas,  rios e  lagos.

Captaçaão  de  aó gua  subterraênea:  conceitos  baósicos  sobre  dinaêmica,  ocorreência,

exploraçaão  e  principais  variaóveis,  paraêmetros  de  avaliaçaão  de  produtividade  de

poços e instalaçoã es de captaçaão.  Adutoras: dimensionamento hidraóulico,  traçado,

materiais,  acessoó rios,  dispositivos  de  proteçaão,  limpeza  e  reabilitaçaão.  Obras

especiais:  travessias em coó rregos,  rios,  estradas e ferrovias.  Estaçoã es  elevatoó rias:

tipos de instalaçoã es, tubulaçoã es e acessoó rios, dimensionamento, projeto e operaçaão,

seleçaão de conjuntos motor-bomba. Sistemas de controle de operaçaão de bombas e

estaçoã es  elevatoó rias.  Reduçaão  do  custo  de  energia  em  estaçoã es  elevatoó rias.

Reservatoó rios de distribuiçaão de aó gua: localizaçaão dimensionamento e volume uó til.

Redes  de  distribuiçaão  de  aó gua:  tipos,  dimensionamento  e  projeto.  Ligaçoã es

domiciliares.

Bibliografia Básica:
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1. GOMES,  HEBER  PIMENTEL.  Sistemas  de  Abastecimento  de  Água:

dimensionamento  econômico.  2  ed.  Rev.  Associaçaão  Brasileira  de

Engenharia Sanitaó ria e Ambiental./2004. Abes-RJ.241 p 

2. TSUTIYA,  MILTON  TOMOYUKI.  Abastecimento  de  água.  Associaçaão

Brasileira de Engenharia Sanitaó ria e Ambiental. 643p./2004. Abes-RJ. Redes

de distribuiçaão de aó gua. Martin, In: Teócnica de Abastecimento e Tratamento

de AÓ gua. Vol. 1 CETESB. Saão Paulo 1976. 

3. Heller, L.; Paódua, V.P.  Abastecimento de água para consumo humano. 2a.

ed. Editora UFMG, Volumes 1 e 2, Belo Horizonte 2010.

Bibliografia Complementar: 

1. NBR 12218. Associaçaão Brasileira de Normas teócnicas. Projeto de rede

de distribuiçaão para abastecimento puó blico. 1994

2. NBR  12217.  Associaçaão  Brasileira  de  Normas  teócnicas.  Projeto  de

reservatoó rio de distribuiçaão para abastecimento puó blico. 1994

3. NBR  12211.  Associaçaão  Brasileira  de  Normas  teócnicas.  Estudos  de

concepçaão de sistemas puó blicos de abastecimento de aógua. 1992

4. Salomaão Anselmo da Silva & Rui de Oliveira. Manual de Anaó lises Fíósico-

Quíómicas  de  AÓ guas  de  Abastecimento  e  Residuaórias.  Associaçaão

Brasileira de Engenharia Sanitaó ria e Ambiental. 266p./2001. ABES

5. LENCASTRE, Armando. Manual de Hidraóulica Geral. Ed. Edgard Blucher.

Saão Paulo,1972.

Disciplina: PROJETO DE REDES DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS

Ementa:  Os  tipos  de  sistemas  de  esgotamento  sanitaó rio;  Hidraóulica  aplicada  a

sistemas  de  esgotamento  sanitaó rio;  Projeto  de  redes  coletoras,  interceptores,

emissaó rios,  sifoã es  invertidos,  elevatoó rias  de  esgoto  sanitaó rio,  travessias  e

dissipadores de energia.  Corrosaão  e  odor em sistemas de coleta  e transporte  de

esgoto

Bibliografia Básica:

1. ARIOVALDO  NUVOLARI  (COORD.).  Esgoto  Sanitaó rio;  coleta,  transporte,

tratamento  e  reuso.  Associaçaão  Brasileira  de  Engenharia  Sanitaó ria  e

Ambiental. 520p./2003. ABES.

2. ANDRADE  NETO,  Cíócero  Onofre  de.  Sistemas  simples  para  tratamento  de
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esgotos sanitaó rios: experieência brasileira. Rio de Janeiro: ABES, 1997. v. 01.

301p.

3. PATRIÓCIO GALLEGOS CRESPO. Sistema de Esgotos. Associaçaão Brasileira de

Engenharia Sanitaó ria e Ambiental. 1997. ABES

4. PEDRO  ALEÓ M  SOBRINHO  &  MILTON  TOMOYUKI.  Coleta  e  Transporte  de

Esgoto Sanitaó rio. Associaçaão Brasileira de Engenharia Sanitaó ria e Ambiental.

547p./99. ABES

5. NBR 9649/1986-Projeto de redes coletoras de esgoto sanitaó rio. Associaçaão

Brasileira de Normas Teócnicas.

6. NBR  9648/1985-estudos  de  concepçaão  de  sistemas  de  esgotamento

sanitaó rio. Associaçaão Brasileira de Normas Teócnicas.

Bibliografia Complementar: 

1. EDUARDO  PACHECO  JORDAÃ O  &  CONSTANTINO  ARRUDA  PESSOA.

Tratamento de Esgotos Domeósticos-4ed. Associaçaão Brasileira de Engenharia

Sanitaó ria e Ambiental. 490 pg. 2005. ABES.

2. NELSON  GANDUR  DACACH.  Tratamento  Primaó rio  de  Esgotos.  Associaçaão

Brasileira de Engenharia Sanitaó ria e Ambiental. 106p.1991. ABES.

3. CARLOS  A.  CHERNICHARO.  Reatores  Anaeroó bios.  Associaçaão  Brasileira  de

Engenharia Sanitaó ria e Ambiental. 414p./1997. ABES

4. DACACH ,  N.  G.  Tratamento Primaó rio de Esgotos.  Associaçaão  Brasileira de

Engenharia Sanitaó ria e Ambiental. 106p./91. ABES

5. SPERLING,  M.  V.  Lagoas  de  Estabilizaçaão.  Associaçaão  Brasileira  de

Engenharia Sanitaó ria e Ambiental. 134p./96. ABES

3.9.2  Ementas  e  Bibliografa  Básica  das  Disciplinas  Opta�vas  –  Curso  de  Engenharia
Ambiental

Disciplina: ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

Ementa:  Ocorreência de aógua subterraênea; Equaçoã es de movimento; Hidroquíómica;

Captaçaão; Modelagem de aquíóferos.

Bibliografia Básica:
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1. C.PRM. Hidrogeologia: Conceitos e Aplicaçoã es; 390pp, Fortaleza, 2000.

2. C. W. Fetter.  Applied Hydrogeology. Macmillan College Publishing Company,

691 pp. New York, 1994.

3. USAID, 279 D, 279; Água Subterrânea, pp. Rio de Janeiro, 1968.

Bibliografia Complementar:

1. TODD, D. K.; 1959, Ground Water  Hydrology.  New  York:  JOHN  WILEY,  

332p.

2. BEAR, J.; 1979. Hydraulic of Groundwater. New York: McGrauHill. 567p.

3. Franklin W. Schwartz, Hubao Zhang; Fundamentals of Ground Water. Wiley;

1 edition (December 10, 2002).

4. M. Karamouz A. Ahmadi, M. Akhbari. Groundwater Hydrology:

ngineering, Planning, and Management. CRC  Press;  1  edition  (March  15,

2011).

5. R. Allan Freeze, John A. Cherry. Groundwater. Prentice Hall; 1 edition (May 18,

1979).

Disciplina: ÁLGEBRA APLICADA I

Ementa:  Espaços  vetoriais;  espaços  vetoriais  de  dimensaão  finita;  transformaçoã es

lineares;  polinoê mios;  autovalores  e  autovetores;  espaços  com  produto  interno;

operadores em espaços com produto interno; traço e determinante; sistemas lineares.

Bibliografia Básica: 

1. David R. Hill e Bernard Kolman; Álgebra Linear com Aplicações, ,

Editora LTC- 9ª Ed. 2013.

2. Alfredo Steinbruch; Álgebra Linear, Makron Books.

3. Howard Anton, Álgebra Linear com Aplicações, Editora Bookman, 10ª Ed.

Bibliografia Complementar:

1. Callioli, Carlos A.; Álgebra Linear e Aplicações – 6ª Ed. 1990. Atual.

2. Lay, David C; Álgebra Linear e Suas Aplicações – 4ª Ed. 2013. Ltc.

3. Strang, Gilbert; Introdução À Álgebra Linear – 4ª Ed. 2013. Ltc.

4. J. Leon, Steven; Álgebra Linear Com Aplicações – 8ª Ed. 2011. Ltc.

5. Robert, Alain M. Linear Algebra World Scientific Pub Co Inc.

Disciplina: ANÁLISE APLICADA I

104



 

Ementa:  Conjuntos finitos e infinitos; nuó meros reais; sequeências de nuó meros reais;

seóries  numeóricas;  noçoã es  de  topologia;  limites  de  funçoã es;  funçoã es  contíónuas;

derivadas; foó rmula de Taylor e aplicaçoã es da derivada; a integral de Riemann; caó lculo

com integrais; sequeências de seóries de funçoã es.

Bibliografia Básica: 

1. G. B. Thomas Jr. E R.L Finney, Cálculo e Geometria Analítica, vols.  1  e  2,

1989. Livros Teócnicos e Cientíóficos Editora LTDA.

2. James Stuart, Editora Cengage Learning, Cálculo vols. 1 e 2 – 7ª Ed. 2013.

3. Jon Rogawski, 2013, Cálculo vols. 1 e 2 – 7ª Ed. 2013.

Bibliografia Complementar:

1. Guidorizzi, Hamilton Luiz;  Um Curso de Cálculo Vols. 1, 2, 3 e 4 – 5ª Ediçaão

2002. Ltc.

2. Anton, Howard; Bivens, Irl C.; Davis, Stephen L.; Cálculo – Vols. 1 e 2 – 8ª Ed.

2007. Bookman.

3. Munem, Mustafa A; Cálculo – Vols. 1 e 2. Ltc.

4. Hughes, Deborah; Cálculo Vols. 1 e 2 – a Uma e a Vaó rias Variaóveis.; Ltc.

5. Salas/ Hille/ Etgen; Cálculo Vols. 1 e 2 – 9ª Ediçaão.–Ltc.

Disciplina: CIÊNCIAS DOS MATERIAIS 

Ementa: Ligaçoã es  quíómicas.  Estruturas  cristalinas.  Defeitos  nos  cristais.  Difusaão

atoê mica.  Solidificaçaão  dos  metais.  Estrutura  do  lingote  metaó lico.  Deformaçaão  dos

materiais. Recozimento dos metais. Fratura dos materiais. Diafragma de equilíóbrio.

Materiais  orgaênicos  e  suas  propriedades.  Políómeros  termoplaó sticos  e  termofixos.

Fibras de vidro. Ensaios fíósicos, dureza, traçaão e impacto.

Bibliografia Básica: 

1. Callister W. D.; Ciência e Engenharia de Materiais, Uma Introdução-; 8a Ed.,

LTC, 2012.

2. Askeland  D.  R.;  The  Science  and  Engineering  of  Materials,  3rd  Ed.,  PWS

Publishing Co., Boston,1994.

3. Padilha Angelo F., Materiais de Engenharia, Hemus Editora Ltda., 1997.

Bibliografia Complementar:

1. Shackelford,  J.F.,  Introduction  to  Materials  Science  for  Engineers,  Pentice
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Hall, 1996.

2. Shercliff, Hugh; Ashby, Michael; Cebon, David; Materiais – Engenharia, Ciência,

Processamento e Projeto – Traduçaão da 2ª Ediçaão.; Elsevier – Campus. 2012.

3. Newell,  James;  Fundamentos  da  Moderna  Engenharia  e  Ciência  dos

Materiais. LTC, 2010.

4. Van  Vlack,  Lawrence  Hall;  Princípios  de  Ciências  e  Tecnologia  dos

Materiais. Campus.

5. SMITH,  WILLIAM  F.;  HASHEMI,  JAVAD; Fundamentos  de  engenharia  e

ciência dos materiais. Bookman Companhia Ed. 2012.

Disciplina: CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO DE MANANCIAIS

Ementa:  Recursos Híódricos: usos muó ltiplos, conflitos de uso. Causas de degradaçaão

de  recursos  híódricos.  Poluiçaão.  Conservaçaão  de  recursos  híódricos.  Medidas  de

Proteçaão. A bacia hidrograó fica como unidade de gestaão. Relaçaão aó gua/vegetaçaão/solo.

Disciplinamento do uso e ocupaçaão do solo visando aà  proteçaão dos recursos híódricos

de  uma  bacia  hidrograó fica.  Zoneamento.  Controle  do  parcelamento.  Controle  da

erosaão.  Proteçaão  da  drenagem  da  aó gua.  Faixas  de  proteçaão  de  recursos  híódricos.

Aspectos legais e institucionais.

Bibliografia Básica: 

1. FRANCO, M. de A. R. Planejamento ambiental para a cidade sustentável.

Saão Paulo: Annablume: FAPESP, 2008.

2. GARAY,  I.  E.  G.;  DIAS,  F.  S.  Conservação  da  biodiversidade  em

ecossistemas  tropicais:  avanços  conceituais  e  revisão  de  novas

metodologias de avaliação e monitoramento.  Petroó polis: Editora Vozes,

2005.

3. GUERRA,  A.  J.  T.;  SILVA,  A.  S.;  BOTELHO,  R.  G.  M.  (Org.).  Erosão  e

Conservação  dos  Solos: Conceitos,  Temas  e  Aplicaçoã es.  Rio  de  Janeiro:

Bertrand Brasil, 2007.

Bibliografia Complementar:

1. MILANO,  M.  S.  (Org.).  Unidades  de  Conservação:  atualidades  e

tendências. Curitiba: Fundaçaão O Boticaó rio de Proteçaão aà  Natureza, 2009.

2. SCHIEL, D; MASCARENHAS, S; VALEIRAS, N. SANTOS, S. A. M. dos. O Estudo

de Bacias Hidrográficas: uma estratégia para educação ambiental. Saão
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Carlos, Rima, 2003.

3. DUARTE, L.; GAMBARINE, A. AÓ GUA, Conservação e Cultura. Rio de Janeiro:

Cultura Sub. 2011. 

4. Código Florestal

5. Lei de Água

6. SNUC – Sistema Nacional de Unidades Conservação

Disciplina:  DIFERENÇA  E  ENFRENTAMENTO  PROFISSIONAL  NAS

DESIGUALDADES SOCIAIS 

Ementa:  Ambientaçaão em EaD. Desigualdade social no Brasil ontem e hoje. Direitos

humanos  como  construçaão  cultural.  Relaçaão  na  sociedade  sustentaóvel,  ambiente

natural e ambiente cultural. Tecnocultura, tecnologia e tecnocracia. Cultura eó tnica e

africanidades na sociedade da diversidade. Papel de identidade de geênero. Avaliaçaão

em EaD.

Bibliografia Básica:

1. ARCO-VERDE, Yvelise Freitas de Souza. Prefaó cio. In Cadernos Temaó ticos – Histoó ria

e  cultura  afro-brasileira  e  africana:  educando  para  as  relaçoã es  eó tnico-raciais.

Curitiba: SEDD-PR, 2006.

2. CAVALLEIRO, Eliane. Educaçaão anti-racista: compromisso indispensaóvel para um

mundo  melhor.  In:CAVALLEIRO,  Eliane  (org.).  Racismo  e  anti-racismo  na

educaçaão: repensando nossa escola. Saão Paulo: SUMMUS, 2001.

3. REIGOTA, M. O que eó  educaçaão ambiental. 1a reimp. Saão Paulo, SP: ed. Brasiliense,

1996. (Coleçaão Primeiros Passos).

4. BRASIL/SECRETARIA ESPECIAL DE DIREITOS HUMANOS. Estatuto da Criança e

do Adolescente (Lei 8069/90). Brasíólia, 2008.

5. COMITEÔ  NACIONAL  DE  EDUCAÇAÃ O  EM  DIREITOS  HUMANOS/SECRETARIA

ESPECIAL DOS  DIREITOS  HUMANOS.  Plano  Nacional  de  Educaçaão  em Direitos

Humanos. Brasíólia:

6. MEC/MJ/UNESCO,  2009.  RAYO,  Joseó  Tuvilla.  Educaçaão  em  Direitos  Humanos:

rumo a  uma  perspectiva  global.  2  ed.  Porto Alegre:  Sulina,  2007.  295 p.  ISBN

9788520503058 (broch.)

7. REVISTA BRASILEIRA DE CIEÔ NCIAS SOCIAIS – VOL. 15 No 42. Fevereiro/2000.

8. LEMOS, Andreó .  Cibercultura, tecnologia e vida social na cultura contemporaênea.
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3a ed. Porto Alegre: Sullina, 2007. 295 p. ISBN 9788532704252 (broch.).

9. SOUZA,  Leonardo  Lemos  de;  ROCHA,  Simone  Albuquerque  da.  Formaçaão  de

educadores, geênero e diversidade. Cuiabaó , MT: EdUFMT, 2012. 183 p. (Geênero e

diversidade) ISBN 9788532704252 (broch.).

10. BELLONI,  Maria  Luiza.  Educaçaão  a  distaência.  4  ed.  Campinas,  SP:  Autores

Associados, 2006. 115 p. (Coleçaão Educaçaão Contemporaênea) ISBN 8585701773

(broch.).

Bibliografia Complementar:

1. CUNHA JUNIOR, Henrique. A histoó ria africana e os elementos baó sicos para o seu

ensino. In. COSTA

2. LIMA, Ivan e ROMAÃ O, Jeruse (org.) Negros e curríóculo. Seórie Pensamento Negro

em Educaçaão no 2. Florianoó polis: Nuó cleos de Estudos Negros/NEN, 1997.

3. DUSSEL, Enrique. Europa, modernidade e eurocentrismo. IN: LANDER, Edgardo.

(Org.). A colonialidade do saber: eurocentrismo e cieências sociais. 1a. ed. Buenos

Aires,: Concejo Latinoamericano de Ciencias Sociales – CLACSO, 2005.

4. JARES, Xesuó s R. Educaçaão para a paz: sua teoria e sua praó tica. 2a ed. Porto Alegre:

Artmed, 2002.

5. PALLOFF,  Rena M.;  PRATT,  Keith.  O aluno virtual:  um guia  para  trabalhar com

estudantes on-line. Porto Alegre: Artmed, 2004.

Disciplina: EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Ementa:  Educaçaão  Ambiental,  conceitos  e  metodologias  na  pesquisa  e  no ensino.

Princíópios  da  Educaçaão  Ambiental.  Fundamentos  filosoó ficos  e  socioloó gicos  da

Educaçaão Ambiental. Tratado de Educaçaão Ambiental para Sociedades Sustentaóveis; A

Agenda XXI; A Carta da Terra e outros marcos legais da EA. Educaçaão Ambiental e sua

Contextualizaçaão (Urbana e Rural). Paradigmas Epistemo-educativos Emergentes e a

Dimensaão  Ambiental.  Educaçaão  Ambiental:  uma  abordagem  críótica.  Educaçaão

Ambiental Dialoó gica e a Praó xis em Educaçaão Ambiental.

Bibliografia Básica: 

1. CARVALHO,  I.  C.  M.  A  invenção  ecológica:  sentidos  e  trajetórias  da

educação ambiental no Brasil.  2.  ed.  Porto Alegre,  RS:  Editora da FURGS,

2002.

2. FIGUEIREDO, Joaão B. A.  Educação Ambiental Dialógica e Representações
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Sociais  da  Água  em  Cultura  Sertaneja  Nordestina:  uma  contribuiçaão  aà

conscieência  ambiental em  Irauçuba-CE  (Brasil).  2003.  Tese  (Doutorado  em

Cieências Bioloó gicas/Ecologia/ Educaçaão Ambiental) – Universidade Federal de

Saão Carlos – UFSCar, Saão Carlos, SP, 2003.

3. GUIMARAÃ ES.  Mauro.  A  dimensão  ambiental  na  educação.  Campinas,  SP:

Papirus, 1995. 

4. Educação ambiental: No consenso um embate? Campinas, SP: Papirus, 2000. 

5. LOUREIRO,  Carlos  Frederico  B.  Trajetória  e  fundamentos  da  educação

ambiental. Saão Paulo, SP: Cortez, 2004.

6. REIGOTA,  M.  O  que  é  educação  ambiental.  1ª  reimp.  Saão  Paulo,  SP:  ed.

Brasiliense, 1996. (Coleçaão Primeiros Passos).

7. TRISTAÃ O, Martha.  Espaços/tempos de formação em educação ambiental.

In: GUERRA, Antonio F. S. & TAGLIEBER, Joseó  E. (Orgs.). Educação Ambiental:

fundamentos,  práticas  e  desafios.  Itajaíó:  Universidade  do  Vale  do  Itajaíó,

2007.

Bibliografia Complementar:

1. DUSSEL,  Enrique.  Europa,  modernidade  e  eurocentrismo.  In:  LANDER,

Edgardo.

2. (Org.). A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. 1ª. ed.

Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales – CLACSO, 2005.

3. FREIRE,  Paulo.  Pedagogia  do  oprimido. Rio  de  Janeiro,  RJ:  Paz  e  Terra,

1974/13 ed., 1983.

4. Pedagogia da Esperança: em reencontro com a pedagogia do oprimido.

Rio de Janeiro, RJ: Paz e Terra, 1992.

5. Pedagogia  da autonomia:  saberes  necessários  à  prática  educativa. Saão

Paulo: Paz e Terra, 1997.

6. LANDER,  Edgardo.  (Org.).  Ciências  sociais:  saberes  coloniais  e

eurocêntricos.  In:  LANDER,  Edgardo.  (Org.).  A  colonialidade  do  saber:

eurocentrismo  e  ciências  sociais.  1ª.  ed.  Buenos  Aires,:  Consejo

Latinoamericano de Cieências Sociales – CLACSO, 2005.

7. QUIJANO,  Aníóbal.  Colonialidad y Modernidad/Racionalidad.  Revista  Peruó

Indíógena. vol. 13, No. 29, 1991, pp.11-20, Lima, Peruó , 1991.
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8. Colonialidade  do  poder,  eurocentrismo  e  América  Latina. In:  LANDER,

Edgardo.  (Org.).  A  colonialidade  do  saber:  eurocentrismo  e  ciências

sociais. 1ª. ed. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales –

CLACSO, 2005.

Disciplina: ENGENHARIA COSTEIRA

Ementa:  Noçoã es  de  mecaênica  das  ondas,  mareós  e  correntes.  Morfologia  costeira

(linha de costa e perfil praial). Transporte de sedimentos longitudinal e transversal.

Obras  costeiras  (molhes,  diques,  espigoã es,  muros).  Erosaão  de  costas,  meó todos  de

proteçaão,  o  papel  das  dunas.  Proteçaão  de  dunas.  Obras  de proteçaão  e  acesso  aos

portos.  Obtençaão  e  tratamento  de  dados  hidrometeoroloó gicos,  oceanograó ficos  e

morfoloó gicos. Monitoramento costeiro. Impactos ambientais das obras costeiras com

eênfase aà  erosaão e sedimentaçaão.

Bibliografia Básica: 

1. Alfredini, P.; Obras e Gestão de Costas e Portos: A Teócnica Aliada ao Enfoque 

Logíóstico e Ambiental. Edgar Bluü cher. Saão Paulo, SP. 2005. 

2. USACE. Coastal Engineering Manual. Engineer Manual 1110-2-1100, U.S. 

Army Corps of Engineers. Washington, D.C. (6 volumes). 2002.

3. Baptista Neto, J. A., Ponzi, V. R., Sichel, S. E.; Introdução à Geologia Marinha, 

Intercieência. Rio de Janeiro, RJ. 2004.

Bibliografia Complementar:

1. Botafogo, F., Souza, A.; Disposição oceânica de esgotos sanitários, ABES. Rio 

de Janeiro, RJ. 1997.

2. Hughes, S. A.; Physical Models and Laboratory Techniques in Coastal 

Engineering, Advanced Series on Ocean Engineering, V. 7., World Scientific. 

New Jersey, USA. 559p. 

3. Muehe, D. ; Geomorfologia Costeira. In: Guerra, A. J. T., Cunha, S. B. (Eds.): 

Geomorfologia: Uma Atualizaçaão de Bases e Conceitos, Bertrand Brasil. Rio de 

Janeiro, RJ. 2007.

4. Raudikivi, A. J.; Coastal Zone. In: Loose Boundary Hydraulics, Pergamon 

Press. Oxford, UK. 397p.

5. Sorensen, R. M.; Basic Coastal Engineering, Springer-Verlag, New York, USA, 

2006.
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Disciplina: ENGENHARIA ECONÔMICA 

Ementa:  Fundamentos da Matemaó tica Financeira.  Capitalizaçaão Simples.  Desconto.

Capitalizaçaão  Composta.  Taxa  de  juros.  Seóries  de  Pagamentos  Uniformes.

Empreóstimos. Anaó lise de Alternativas de Investimento. Risco e Incerteza.

Bibliografia Básica: 

1. MOTA, Regis, CALOBA, Guilherme. Analise de Investimentos. Saão Paulo:

Atlas, 2002.

2. CASAROTTO,  Nelson  Filho,  KOPITTKE,  Bruno  Hartmut.  Analise  de

Investimentos. Saão Paulo. Editora Atlas, 1998. 

3. MATHIAS,  Washington  Franco  &  GOMES,  Jose  Maria.  Matemática

Financeira. Saão Paulo, Atlas, 2002.

Bibliografia Complementar:

1. VIEIRA SOBRINHO,  Jose  Dutra.  Matemática Financeira.  Saão  Paulo.  Atlas,

1997.

2. ASSAF NETO,  Alexandre.  Matemática Financeira e  suas aplicações.  Saão

Paulo, Atlas, 1998.

3. DIAS, Maó rio. Conhecimentos Financeiros indispensáveis a um executivo.

Saão Paulo, Edicta.

4. SAMANEZ,  Carlos  Patrício.  Matemática  Financeira. Saão  Paulo,  Prentice

Hall, 2002.

5. TEIXEIRA,  James & PIERRO NETTO, Scipione Di.  Matemática Financeira.

Saão Paulo, Makron Books, 1998

Disciplina: EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS

Ementa: Direitos Humanos, democratizaçaão da sociedade, cultura e paz e cidadanias.

O nascituro, a criança e o adolescente como sujeitos de direito: perspectiva histoó rica e

legal. O ECA e a rede de proteçaão integral. Educaçaão em direitos humanos na escola:

princíópios orientadores e metodologias. O direito aà  educaçaão como direito humano

potencializador de outros direitos.  Movimentos,  instituiçoã es  e  redes em defesa do

direito aà  educaçaão. Igualdade e diversidade: direitos sexuais, diversidade religiosa e

diversidade eó tnica. Os direitos humanos de crianças e de adolescentes nos meios de

comunicaçaão e nas míódias digitais.
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Bibliografia Básica: 

1. BRASIL/SECRETARIA  ESPECIAL  DE  DIREITOS  HUMANOS.  Estatuto  da

Criança e do Adolescente (Lei 8069/90). Brasíólia, 2008. 

2. COMITEÔ  NACIONAL DE EDUCAÇAÃ O EM DIREITOS HUMANOS/ SECRETARIA

ESPECIAL

3. DOS  DIREITOS  HUMANOS.  Plano  Nacional  de  Educação  em  Direitos

Humanos. Brasíólia: MEC/MJ/UNESCO, 2009.

4. RAYO, Joseó  Tuvilla. Educação em Direitos humanos: rumo a uma perspectiva

global. 2.ed.Porto Alegre: Artmed, 2004.

5. SANDERSON,  Cristiane.  Abuso  sexual  em  crianças:  fortalecendo  pais  e

professores  para  proteger  crianças  contra  abusos  sexuais  e  pedofilia.  Saão

Paulo: M Books do Brasil, 2008.

6. SILVEIRA,  Rosa  Maria  Godot  et  al.  Educação  em  Direitos  humanos:

fundamentos teoó rico-metodoloó gicos. Joaão Pessoa: Editora Universitaó ria, 2007.

7. TELLES, Vera da Silva. Direitos sociais: afinal do que se trata? Belo Horizonte:

Editora UFMG, 2000.

Bibliografia Complementar:

1. ARES, Xesuó s R.  Educação para a paz:  sua teoria e sua praó tica.  2. ed. Porto

Alegre: Artmed, 2002.

2. Educar para a verdade e para a esperança em tempos de globalização,

guerra preventiva e terrorismos. Porto Alegre: Artmed, 2005. 

3. LAMA, Dalai. Uma ética para o novo milênio. 9. ed. Rio de Janeiro: sextante,

2000. 

4. NOLETO, M. Jovchelovitch.  Abrindo espaços:  educaçaão e cultura para a paz.

Brasíólia: UNESCO, 2004. 

5. SERRANO,  Gloó ria  Peórez.  Educação  em  valores:  como  educar  para  a

democracia. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2002.

Disciplina: FÍSICA ONDULATÓRIA E DE PARTÍCULAS 

Ementa: Propriedades da luz, Interfereência e Difraçaão. Teoria da Relatividade. Fíósica

Quaêntica.  Modelos Atoê micos.  Conduçaão  de Eletricidade em Soó lidos.  Fíósica Nuclear.

Fíósica de Partíóculas.

Bibliografia Básica: 
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1. Halliday, David, Resnick, Robert, Walker, Jearl; Fundamentos de Física; Vols. I,

II, 9ª Edição; Ed. LTC; 2012.

2. Tipler, Paul A.; Física Vols I e II ; ª Ediçaão. Ed. LTC; 2012.

3. Hugh D. Young e Roger A. Freedman. Física I – Mecânica , 12ª ediçaão. 

4. Hugh D. Young e Roger A. Freedman. Física II – Termodinâmica e Ondas, 12ª

ediçaão

Bibliografia Complementar:

1. Chaves, Alaor; Física Básica – Mecânica 1ª Edição. Editora LTC (Grupo GEN).

2. Alaor  Chaves;  Física  Básica  –  Gravitação,  Fluidos,  Ondas,

Termodinâmica – Editora LAB (Grupo GEN).

3. John D. Cutnell, Kenneth W. Johnson; Física – Vol. 1 – LTC (GRUPO GEN)

4. Nussenzveig, Hersh Moyses; Curso de Física Básica 1 – Mecânica – 5ª Ed.

2013Editora Edgard Blucher.

5. Nussenzveig,  Hersh  Moyses;  Curso  de  Física  Básica  2  –  Fluidos,

Oscilações e Ondas Calor – 4ª Edição 2002. Editora Edgard Blucher.

Disciplina: FRANCÊS INSTRUMENTAL I

Ementa:  Desenvolvimento  de  estrateógias  e  habilidades  de  leitura  e  dos  aspectos

linguíóstico-textuais,  objetivando  a  compreensaão  de  textos  em  líóngua  francesa  de

complexidade elementar e intermediaó ria. 

Bibliografia Básica: 

1. BERTHET, A. et AL. Alter Ego 1. Meóthode de Français. Paris: Hachette, 2006.

2. BERTHET, A. et AL. Alter Ego 1. Meó thode de Français, cahier d’activiteós. Paris:

Hachette, 2006.

3. BRETON, G. et AL. Réussir Le Delf Niveau A1 du cadre européen commun

de référence. Pris: Didier, 2005.

Bibliografia Complementar:

1. Le  Petit  Robert:  Dictionnaire  alphabétique  et  analogique  de  La  langue

française.

2. PASSOS, Maria Joseó  de Alencar; Schwebel, Aldaíósia Novais  &  Guimaraães, Maria

Luiza Medeiros – Accès Au Français Instrumental, UFBA – Salvador, 1987, 3ª

ediçaão.
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3. ROÓ NAI,  Paulo  –  Guia  Prático  de  Tradução  Francesa.  3ª  ediçaão  Nova

Fronteira, Rio de Janeiro, 1983.

4. SCHWEBEL,  Aldaíósia  Novais;  LAVAUR,  Jean  Marc;  PASSOS,  Maria  Joseó  de

Alencar & GUIMARAÔ ES,  Maria Luíóza.  Le français à 1’  université. Salvador,

Centro Editorial e Didaó tico da UFBA, 1992. v. 1.

5. Michaelis; Michaelis;  Francês – Gramática Prática.  Melhoramentos. I.S.B.N.:

9788506064382

Disciplina: GESTÃO DE PROJETOS

Ementa: Aspecto institucionais relacionados aos Recursos Híódricos e Meio Ambiente

no Brasil. Sistemas de organizaçaão de projetos. Planejamento, execuçaão e controle de

projetos.  Cronograma  fíósico  e  financeiro.  PERT/CPM.  Matemaó tica  financeira.

Avaliaçaão de projetos de Recursos Híódricos.

Bibliografia Básica: 

1. CLEMENTE, Ademir. Projetos Empresariais e Públicos. 3ª Ediçaão. Atlas, Saão

Paulo, 2004.

2. PMI. Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos - Guia 

Pmbok. 4.ed. Saão Paulo: Project Management Institute, 2012.

3. VILLAVICENCIO, J. R. R. Projetos: gerenciamento: uma abordagem como 

serviços. Rio de Janeiro: Intercieência, 2011.

Bibliografia Complementar:

1. VIANA VARGAS, R. Gerenciamento de projetos: estabelecendo diferenciais

competitivos. 6 ed. Rio de Janeiro: Atual, 2005.

2. KERZNER, H.  Gestão de projetos:  as melhores práticas.  2 ed. Saão Paulo:

Bookman, 2004.

3. HELDMAN, K.  Gerência de projetos: fundamentos, um guia prático para

quem quer certificação em gerência de projetos.  Rio de Janeiro: Elsevier,

2005.

4. SLACK, N; CHAMBERS, S;  JOHNSTON, R.  Administração da Produção. 2ed.

Saão Paulo: Atlas, 2002.

5. MOREIRA,  D.  Administração da produção  e operações.  2  ed.  Saão  Paulo:

Cengage Learning, 2008.

6. DAVIS, M. M; AQUILANO, N. J; CHASE, R. B.  Fundamentos de Administração
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da Produção. 3 ed. Porto Alegre: Bookman, 2001. 

7. MONTANA, P. Administração. Saão Paulo: Saraiva, 2010.

Disciplina: HIDRÁULICA TRANSIENTE

Ementa:  Escoamento  naão  permanente  em  condutos  forçados.  Golpe  de  Aríóete.

Proteçaão contra o Golpe de Aríóete. Escoamento naão permanente em canais. Ondas em

canais e rios.

Bibliografia Básica: 

1. Chaudhry,  M.  H.  -  Applied  hydraulic  transients.  New York,  Van Nostrand

Reinhold. Company, 1987. 521p. 

2. Wylie,  E.  B.,  Streeter,  V.  L.  -  Fluid transients.  New York,  McGraw-Hill.:l978,

384p.

3. Almeida A. B., Koelle E. -  Fluid transients in pipe networks. Elsevier Appl.

Science, Mech. Publ., 1993. 564p. 

Bibliografia Complementar:

1. Henderson, F. M.  Open Channel Flow.  The Macmillian Company. New York.

1966. 

2. Chow, V. T. Open Channel Hydraulics. McGraw-Hill Book Company. 1959. 

3. Linsley R. H., Franzine, J. B. Water Resources Engineering. McGraw-HiIl. 

4. Pimenta,  Carlito  F.  Curso  de  Hidráulica  Geral. Editora  Guanabara  Dois.

Volumes 1 e 2. Rio de Janeiro. 1981. 

5. Streeter,  Victor  L.  &  Wylie,  E.  Benjamim.  Mecânica  dos  Fluidos.  Editora

Mcgraw-Hill do Brasil. Saão Paulo. 1980.

6. Porto, R. M. - Hidráulica básica. EESC-Saão Carlos-SP. 1998. 540p.

Disciplina: HIDRÁULICA DE CANAIS

Ementa:  Conceituaçaão  de fluidos em escoamento.  Princíópio da Energia em Canais

abertos.  Ressalto.  Hidraóulico.  Perda  de  Carga  em  Canais.  Remanso.  Controle  em

Canais. Transiçaão em Canais.

Bibliografia Básica: 

1. Henderson, F.M. O en Channel Flow, Ed. Macmillan, New York, 1971.

2. French, R.H. Open-Channel Hydraulics, Ed. McGraw-HilI, New York, 1986.

3. Chow, V.T. Open-Channel Hydraulics, Ed. McGraw-Hill, New York, 1959. 
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Bibliografia Complementar:

1. Porto, R. M. Hidráulica Básica. EESC - Saão Carlos-SP.1998.540p.

2. Terry  Sturm; Open  Channel  Hydraulics  Hardcover.  McGraw-Hill

Science/Engineering/Math;  2  edition  (March  23,  2009).  ISBN-13:  978-

0073397870. 

3. A.  Osman  Akan.  Open  Channel  Hydraulics.  Butterworth-Heinemann;  1

edition (March 20, 2006). ISBN-13: 978-0750668576.

4. Terry  Sturm.  Open  Channel  Hydraulics.  McGraw-Hill

Science/Engineering/Math;  1  edition  (February  12,  2001).  ISBN-13:  978-

0070624450.

5. Hubert  Chanson.  Hydraulics  of  Open  Channel  Flow:  An  Introduction  -

Basic  Principles,  Sediment  Motion,  Hydraulic  Modeling,  Design  of

Hydraulic Structures (Second Edition). Butterworth Heinemann; 2 edition

(July 15, 2004). ISBN-13: 978-0750659789

Disciplina: INGLÊS TÉCNICO

Ementa:  Aspectos  de  linguíóstica  textual  e  Anaó lise  do  discurso.  Habilidades  e

Estrateógias de leitura. Concepçaão de Leitura como processo entre leitor, autor e texto.

Sistemas morfo-lexical, sintaó tico, semaêntico e retoó rico da líóngua inglesa.

Bibliografia Básica: 

1. GRENALL, Simon. Effective Reading. Cambridge Uni. Press. 1986.

2. GUIMARAÃ ES, Elisa. A articulação do texto. 4ªEd. Saão Paulo: AÓ tica. 1995.

3. KATO, Mary. No mundo da escrita. 3ªEd. Saão Paulo: AÓ tica. 

Bibliografia Complementar:

1. KLEIMAN, AÔ ngela. Leitura-ensino e pesquisa. 2ª Ed. Saão Paulo: Pontes. 1989.

2. KOCH, Ingedore Villaça. O texto e a construção dos sentidos. Saão Paulo: 

Contexto. 1997.

3. KOCH, I. V.; TRAVAGLIA, L. C.; Texto e Coerência. 4ª Ed. Saão Paulo: Cortez. 

1995.

4. A Coesão Textual. 7ª Ed. Saão Paulo: Contexto. 1997.

5. A Coerência Textual. 7ª Ed. Saão Paulo: Contexto. 

Disciplina: LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS
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Ementa: Fundamentos histoó ricos culturais da Libras e suas relaçoã es com a educaçaão

dos surdos. Paraêmetros e traços linguíósticos da Libras. Cultura e identidades surdas.

Alfabeto  datiloloó gico.  Expressoã es  naão-manuais.  Uso  do  espaço.  Classificadores.

Vocabulaó rio da Libras em contextos diversos. Diaó logos em líóngua de sinais.

Bibliografia Básica:  

1. CAPOVILLA, Fernando. C; RAPHAEL, Walkyria. D.  Dicionário Enciclopédico

Ilustrado Trilingue da Língua de Sinais. 3ª Ed. Saão Paulo: EDUSP, 2008

2. FELIPE, Taênia Amara. Libras em Contexto: curso baó sico. Brasíólia: MEC/SEESP,

2007

3. LABORIT, Emmanuelle. O Vôo da Gaivota. Best Seller, 1994.

4. QUADROS, Ronice Muller; KARNOPP, Lodenir B. Língua de Sinais Brasileira:

estudos lnngüístncos. Porto Alegre: ARTMED, 2004.

5. SACKS, Oliver. Vendo Vozes: uma viagem ao mundo dos surdos. Saão Paulo: Cia.

Das Letras, 1998.

Bibliografia Complementar:

1. CHAVES,  Ernando P.  Sinaliza,  surdo!: caracterizaçaão  da  construçaão  de  um

modelo de escola de surdos. Dissertaçaão (Mestrado em Educaçaão Brasileira).

Faculdade de Educaçaão, UFC. 2003. 110 p.

2. FERNANDES,  Eulaó lia.  Linguagem  e  surdez.  Porto  Alegre.  Editora  Artmed,

2003.

3. FERREIRA-BRITO, Lucinda. Integração Social & Educação de Surdos. Rio de

Janeiro: Babel Editora, 1993.

4. Por uma Gramática da Língua de Sinais. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro,

1995.

5. GOES, Maria Cecíólia Rafael; SMOLKA, Ana Luiza B. A linguagem e o outro no

espaço  escolar:  Vygotsky  e  a  construçaão  do  conhecimento.  Campinas:

Papirus, 1993.

6. GOLDFELD, Marcia. A Criança Surda: linguagem e cogniçaão numa perspectiva

soó cio-interacionista. Saão Paulo: Plexus, 1997.

7. LACERDA,  Cristina  Broglia.  GOES,  Cecíólia  Rafael  de.  Surdez: processos

educativos e subjetividade. Saão Paulo: LOVISE, 2000

8. LANE, Harlan.  A máscara da benevolência: comunidade surda amordaçada.

117



 

Lisboa: Instituto PIAGET, 1997.

9. LIMA-SALLES,  Heloisa  Maria  Moreira  (org).  Bilinguismo  dos  surdos:

questoã es linguü íósticas e educacionais. Goiania: Caênone Editorial, 2007

10. SOUZA, Margarida M. P.  Voando com Gaivotas: um estudo das interaçoã es na

educaçaão  de  surdos.  Dissertaçaão  (Mestrado  em  Educaçaão  Brasileira).

Faculdade de Educaçaão, UFC. 2008. 152 p.

11. QUADROS, Ronice Muller de. Educação de surdos: a aquisiçaão da linguagem.

Porto Alegre: Artes Meódicas, 1997

12. SAÓ , Níódia Regina Limeira de. Cultura, Poder e Educação de Surdos. Manaus:

INEP, 2002.

13. SKLIAR, Carlos. (org). Educação e Exclusão: abordagens soó cio-antropoloó gicas

em educaçaão especial. Porto Alegre: Mediaçaão, 1997.

14. A Surdez: um olhar sobre as diferenças. Porto Alegre: Mediaçaão, 1998.

15. THOMA,  Adriana  da  Silva  e  LOPES,  Maura  Corcini  (orgs),  A  Invenção  da

Surdez: cultura,  alteridade,  identidade  e  diferença  no  campo  da  educaçaão,

Santa Cruz do Sul, EDUNISC, 2004.

16. LEITAÃ O,  Vanda M.  Narrativas silenciosas de caminhos cruzados: histoó ria

social  de  surdos  no  Cearaó .  Tese  (Doutorado  em  Educaçaão  Brasileira).

Faculdade de Educaçaão, UFC. 2003. 225 p.

17. WILCOX, Sherman; WILCOX, Phyllis. Aprender a ver. Trad.: Tarcíósio Leite.  Rio

de Janeiro: Arara Azul, 2005.

Disciplina: MÉTODOS DE INVESTIGAÇÃO E MONITORAMENTO GEOAMBIENTAL

Ementa:  Programaçaão  da  Investigaçaão  e  Monitoramento  Geoambiental.  Coleta  de

amostras.  Sondagens  de  Simples  Reconhecimento.  Ensaios  de  Campo:  SPT,  CPT-U,

palheta.  Meótodos  Indiretos  para  Investigaçaão  Geoteócnica:  GPR,  meó todos  síósmicos,

meó todos eletro-resistivos. Ensaios de Placa. Ensaio de Infiltraçaão de AÓ gua. Ensaio de

perda  d’aó gua.  Ensaio de cisalhamento direto  in  situ.  Piezoê metros  e  Medidores  de

Níóvel d aó gua. Medidores de Vazaão. Mediçaão de Deslocamentos Verticais (recalques) e

Horizontais. Marcos Superficiais. Placas de Recalques e Inclinoê metros.

Bibliografia Básica: 

1. Dunnicliff.  J.  Geotechnical  Instrumentation  for  Monitoring  Field

Performance. Wiley-Intersciense Publication, 577p
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2. Boscov, M.E.G. Geotecnia Ambiental. Oficina de Textos. 1ª. Ediçaão, 2008.248p.

3. Camapum de Carvalho, J., Sales, M.M., Souza, N.M e Melo, M.T.S. Processos 

Erosivos no Centro-Oeste Brasileiro. Projeto PRONEX, CNpq

Bibliografia Complementar:

1. Craig, R. F.; Mecânica Dos Solos. LTC. 7ª/2007.

2. Pinto,  Carlos  De  Sousa.  Curso  Básico  de  Mecânica  dos  Solos.  Oficina  de

Textos. 3ª/2006.

3. Schnaid,  F.  Ensaios  de  Campo  e  suas  aplicações  à  Engenharia  de

Fundações. Oficina de Textos, 2000, 189p.

4. Hsai-Yang Fang, John L. Daniels;Introductory Geotechnical Engineering: An

Environmental  Perspective;  ISBN-13:  978-0415304023.  Publisher:  CRC

Press; New Ed edition. 2006.

5. Prem  V.  Sharma;  Environmental  and  Engineering  Geophysics.  ISBN-13:

978-0521576321. Publisher: Cambridge University Press.1997.

Disciplina: MÉTODOS NUMÉRICOS

Ementa: Introduçaão aos meó todos variacionais. Meótodo de Ritz. Meótodo dos resíóduos

ponderados.  Meó todo dos Elementos Finitos em uma e duas dimensoã es.  Anaó lise de

problemas transientes. Aplicaçoã es em problemas de engenharia.

Bibliografia Básica: 

1. REDDY, I. N. An Introduction to the Finite Element Method. 3º ed. Editora: 

Mc Graw-Hill, 2006.

2. ASSAN,  A.  E.  Método  dos  Elementos  Finitos:  Primeiros  Passos.  2ª  ed.

Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2003.

3. VAZ, Luiz Eloy.  Método dos Elementos Finitos em Análise de Estruturas.

Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2011. 

Bibliografia Complementar:

1. BATHE, K. J. Element Finite Procedures. New Jersey: Prentice Hall, 1996.

2. HUGHES, T. J. R. The Finite Element Method: Linear Static and Dynamic 

Finite Element Analysis. Mineola, NY: Dover Publications, 2000. 

3. ZIENKIEWICZ, O. C.; TAYLOR, R. L; ZHU, J. Z. The Finite Element Method: Its 

Basis and Fundamentals. Amsterdam: Elsevier, Boston: Butterworth-
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Heinemann, 2005.

4. Akim, I.E. Finite Element for Analysis and Design. Editora: Academia Press, 

1994.

5. SORIANO, H. L; LIMA, S. S. Métodos dos Elementos Finitos em Análises de 

Estruturas. Saão Paulo: Editora USP, 2003.

Disciplina: MODELAGEM DE QUALIDADE DE ÁGUA

Ementa: Processos hidrodinaêmicos de transporte de poluentes – dispersaão, difusaão,

evecçaão,  estratificaçaão  teórmica  e  de  densidade.  Aspectos  dos  cursos  d’aó gua:  rios,

reservatoó rios,  estuaó rios  e  aquíóferos.  Poluentes  conservativos  e  naão  conservativos.

Modelos de qualidades da aó gua nos corpos d’aó gua.

Bibliografia Básica: 

1. CHAPRA, S. C. Surface Water-quality Modeling, McGraw-Hill, 1997.

2. FISCHER, H. B., LIST., E. J., KOH, R. C. Y., IMBERGER, J., BROOKS, N. H. Mixing

in Inland and Coastal Waters, Academic Press, 1979.

3. GULLIVER,  J.  S.  Introduction  to  Chemical  Transport  in  the

Environment, Cambridge University Press, 2007.

Bibliografia Complementar:

1. SOCOLOFSKY, S. A., JIRKA, G. H.  Mixing and Transport Processes in the

Environment, 2005.

2. SPERLING, M. V.  Estudos e Modelagem da Qualidade da Água de Rios.

Editora UFMG, 2007.

3. Straskraba, Milan; Tundisi, Joseó  Galizia; Gerenciamento da Qualidade da

Água de Represas – 3ª Ediçaão. Oficina de Textos. 2013.

4. Steven  C.  Chapra;  Surface  Water-Quality  Modeling;  ISBN-13:  978-

1577666059. Waveland Pr Inc. 2008.

5. Charles R. Fitts; Groundwater Science, Second Edition; 

Disciplina: OPERAÇÕES UNITÁRIAS

Ementa: Processos soó lido-fluido de tratamento de efluentes industriais. Processos de

separaçaão  de  misturas.  Coagulaçaão  –  Floculaçaão.  Sedimentaçaão  –  Decantaçaão  –

Precipitaçaão. Agitaçaão. Flotaçaão – Aeraçaão. Equalizaçaão – Neutralizaçaão. Escoamento

de fluidos em meios porosos. Manuseio e descarte de lodos.
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Bibliografia Básica: 

1. WANG,  L.  K.,  HUNG,  Y-TSE,  SHAMMAS,  N.  K.  (Eds)  Handbook  of

Environmental  Engineering:  Physicochemical  Treatment  Processes,  Vol  3,

Humana Press, 2005

2. SPELLMAN.  F.  R.,  Handbook of  Water and Wastewater Treatment Plant

Operations, Lewis Publishers CRC Press Company, 2003. 

3. J. D. Seader, Ernest J. Henley. Separation Process Principles. Wiley-Blackwell.

2.ED./2005.

Bibliografia Complementar:

1. Warren McCabe, Julian Smith, Peter Harriott.  Unit Operations of Chemical

Engineering. McGraw-Hill Science. 7ª Ed. / 2004. 

2. Frank R. Spellman;  Handbook of Water and Wastewater Treatment Plant

Operations, Third Edition; ISBN-13: 978-1466553378. Publisher: CRC Press;

3 edition. 2013. 

3. Mark  J.  Hammer  Jr.  Water  and  Wastewater  Technology;  ISBN-13:  978-

0135114049. Publisher: Prentice Hall; 7 edition. 2011.

4. Metcalf  &  Eddy;  George  Tchobanoglous  et.al.;  Wastewater  Engineering:

Treatment  and  Resource  Recovery;  ISBN-13:  978-0073401188.  McGraw-

Hill Science/Engineering/Math; 5 edition.2013. 

5. Nicholas P. Cheremisinoff  Handbook of Water and Wastewater Treatment

Technology; ISBN-13: 978-0824792770. Publisher: CRC Press. 1994.

Disciplina: PORTUGUÊS INSTRUMENTAL

Ementa:  Compreensaão e produçaão dos diversos tipos de textos. Natureza literaó ria.

Tipo de composiçaão: narrativos, descritivos e dissertativos. Estudo e elaboraçaão de

monografia  e  de  outras  composiçoã es  de  natureza  teócnica.  Revisaão  dos  aspectos

gramaticais mais ligados aà  produçaão de textos teócnicos.

Bibliografia Básica: 

1. Associaçaão Brasileira de Normas Teócnicas. Normalização da documentação 

no Brasil. 2ª Ed. Rio de Janeiro. IBBD, 1964.

2. BERNARDO, Gustavo. Redação Inquieta. 2ª Ed. Rio de Janeiro. Globo, 1986.

3. CUNHA, Celso. CINTRA, Lindley. Nova Gramática do Português 
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Contemporâneo. 2ª Ed. Rio de janeiro. Nova Fronteira. 1985.

4. MARTINS, D. S.; ZILBERKNOP, Luó bia Scliar. Português Instrumental. Porto 

Alegre. Prodil, 1979.

Bibliografia Complementar:

1. GARCIA, Othon Moacir. Comunicação em Prosa Moderna. 3ª Ed. Rio de 

janeiro. Fundaçaão Getulio Vargas, 1975.

2. SALMON, Deó lcio Vieira. Como fazer uma monografia. 2ª Ed. Saão Paulo. 

Martins Fontes, 1991.

3. VANOYE, Francis. Usos da Linguagem: Problemas e Teócnicas na Produçaão 

Oral e Escrita. 7ª Ed. Saão Paulo. Martins Fontes, 1987.

4. LOBATO, Luó cia M. Pinheiro.; Sintaxe gerativa do português – da teoria 

padraão aà  teoria da regeência e da ligaçaão. Belo Horizonte: Vigíólia, 1986.

5. BUSSE, Winfriend; VILELA, Maório. Gramática de Valências. Coimbra: Livraria 

Almedina, 1986.

Disciplina: PRINCÍPIO DE PROCESSOS QUÍMICOS E BIOQUÍMICOS

Ementa:  Balanços  de  Materiais.  1ª  Lei  da  Termodinaêmica  e  Balanços de Energia.

Propriedades Volumeótricas de Fluidos Puros. Efeitos Teórmicos. Balanços de Massa e

de Energia Simultaêneos em Regime Permanente e Naão Estacionaó rio. Aplicaçoã es em

Engenharias de Energias e Meio Ambiente.

Bibliografia Básica: 

1. Felder,  R.  M.;  Rousseau,  R.  W.;  Princípios  Elementares  dos  Processos

Químicos. 3ª Ed. Saão Paulo: LTC. 2005.

2. Himmelblau, D. M. Engenharia Química – Princípios e Cálculos. 7ª Ed. Saão

Paulo. LTC Editora, 2005.

3. Smith, J. M.; Van Ness, GH. C.; Aboott, M. M.; Introdução à Termodinâmica da

Engenharia Química. 7ª Ed. Saão Paulo. LTC. 2000.

Bibliografia Complementar: 

1. Brasil, N.I.; Introdução à Engenharia Química. 1ª Ed. Rio de Janeiro. Editora

Intercieência Ltda, 1999.

2. Reid, R. C.; Prausnitz, J. M. e Poiling, B. E.; The Properties of Gases & Liquids,

4ª Ed. Boston: McGraw-Hill. 1987.
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3. Perry, R. H. e Green, D.W.;  Perry’s Chemical Engineers – Handbook. 7ª Ed.

Auckand;McGraw-Hill. 1998. 

4. Mayer, Lauri; Fundamentos de Bioquímica; Lt. Ediçaão: 1 / 2012.

5. Houghen, Olaf A.; Lopes da Silva; Princípios dos Processos Químicos, Vol. 2

– Termodinâmica.

6. Houghen, Olaf  A.;  Lopes da Silva; Principios dos Processos Quimicos 1 –

Balanço.

Disciplina: PRODUÇÃO MAIS LIMPA

Ementa:  Conceitos  e  praó ticas  ambientais.  Estruturaçaão  de  projeto.  Avaliaçaão  de

produçaão mais limpa. Anaó lise de ciclo de vida de produtos. Seleçaão do Processo para

Produçaão mais Limpa. Identificaçaão e avaliaçaão das opçoã es de P+L. Implantaçaão das

opçoã es de P+L.  Compatibilidade e integraçaão  dos princíópios do Sistema de Gestaão

Ambiental com a estrateógia de Produçaão mais Limpa.

Bibliografia Básica: 

1. ALVES,  J.  S.  PALOMBO,  C.  R.  Prevenção  à  poluição: manual  para  a

implementaçaão do programa. Saão Paulo: CETESB. 1995.

2. BARBIERI, Joseó  Carlos. Gestão Ambiental Empresarial: Conceitos, Modelos e

Instrumentos. Saão Paulo: Editora Saraiva 2006.

3. SEBRAE. Guia de produção mais limpa. Saão Paulo. V.1, 2007.

Bibliografia Complementar:

1. Associaçaão Brasileira de Normas Teócnicas – ISO 14001 – Sistemas de Gestão

Ambiental.

2. Lora, Electo Eduardo Silva;  Prevenção e Controle da Poluição nos Setores

Energético, Industrial e de Transporte - 2ª Ed. Intercieência. 2012.

3. Fellenberg, Gunter; Introdução aos Problemas da Poluição Ambiental; Epu.

2000.

4. Joseó  Carlos Derisio; Introdução ao Controle de Poluição Ambiental - 4ª Ed.

Oficina de Textos. 2012.

5. Macintyre, Archibald Joseph; Ventilação Industrial e Controle da Poluição -

2ª Ed. 1990; Ltc.

Disciplina: PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL EM OBRAS GEOTÉCNICAS
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Ementa:  Drenagem  de  AÓ gua  e  Percolados.  Impermeabilizaçaão  de  Solos:

geossinteóticos, liners argilosos, materiais alternativos. Teócnicas de Reforço de Solo.

Teócnicas de Recomposiçaão de Taludes. Barragens de Rejeitos. Utilizaçaão de Rejeitos

em Obras para Recuperaçaão de AÓ reas Degradadas.

Bibliografia Básica: 

1. Fang, H.Y. Introduction to Environmental Geotechnology. CRC Press, 652p

2. Boscov, M.E.G. Geotecnia Ambiental. Oficina de Textos. 1ª. Ediçaão, 2008.248p.

3. Camapum de Carvalho, J., Sales, M.M., Souza, N.M e Melo, M.T.S. Processos 

Erosivos no Centro-Oeste Brasileiro. Projeto PRONEX, CNpq

4. Massad, F. Obras de Terra. Curso básico de Geotecnia. Oficina de textos. 2003.

170p.

Bibliografia Complementar:

1. Craig, R. F. Mecânica Dos Solos. LTC. 7ª/2007.

2. Pinto, Carlos De Sousa. Curso Básico de Mecânica dos Solos. Oficina de 

Textos. 3ª/2006.

3. Vertematti, J.C. Manual Brasileiro de Geossintéticos. ABINT. Editora Edgar 

Blucher. 411 pg, 2004.

4. Bates, J. Barragens de Rejeitos. Editora Signus. 2003. 121p.

5. Guerra, J. T. e Cunha, S.B. Geomorfologia: atualização de bases e conceitos. 

Editora Bertrand Brasil. In: Guerra, J.T. Processos Erosivos em Encostas, Cap.4, 

pag 149-199, 5º Ediçaão, 2003.

Disciplina: RELAÇÕES ÉTNICOS RACIAIS E AFRICANIDADES

Ementa:  Negritude  e  pertencimento  eó tnico.  Conceitos  de  africanidades  e

afrodescendeência. Cosmovisaão africana: valores civilizatoó rios africanos presentes na

cultura  brasileira.  Ancestralidade  e  ensinamentos  das  religiosidades  tradicionais

africanas nas diversas dimensoã es do conhecimento no Brasil. Introduçaão aà  geografia e

histoó ria da AÓ frica. As origens africanas e as naçoã es africanas representadas no Brasil.

O sistema escravista no Brasil e no Cearaó . Aportes dos africanos aà  formaçaão social e

cultural  do  Brasil  e  do  Cearaó .  Personalidades  africanas,  afrodescendentes  e  da

diaó spora negra que se destacaram em diferentes aó reas do conhecimento.  Contexto

das Açoã es Afirmativas hoje. Atualizaçaão do legado africano no Brasil. Desconstruçaão

de preconceitos e desdobramentos teoó rico-praó ticos para a atuaçaão do profissional na
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sua aó rea de inserçaão no mercado de trabalho.

Bibliografia Básica: 

1. ARCO-VERDE,  Yvelise  Freitas  de  Souza.  Prefaó cio.  In  Cadernos Temáticos –

História  e  cultura  afro-brasileira  e  africana:  educando  para  as  relaçoã es

eótnico-raciais. Curitiba: SEED- PR, 2006. 

2. BRASIL.  CNE.  Parecer nº.  03  de  10 de  março  de  2004. Dispoã e  sobre  as

diretrizes curriculares nacionais para a educaçaão das relaçoã es eó tnico-racia is e

para  o  ensino  de  histoó ria  e  cultura  afro-brasileira  e  africana.  Relatora:

Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva. Ministeório da Educaçaão. Brasíólia, julho de

2004. 

3. Constituição da República Federativa do Brasil. Saão Paulo: Ed. Revista dos

Tribunais, 1988. 

4. Ministeório  do  Planejamento,  Orçamento  e  Gestaão.  IBGE.  Síntese  de

indicadores  Sociais:  Uma  anaó lise  das  condiçoã es  de  vida  da  populaçaão

brasileira  2007.  Rio  de  Janeiro,  2007.  Disponíóvel  em

http://200.130.7.5/spmu/docs/indic_sociais2007_mulher.pdf

5. Lei 10639 de 09 de janeiro de 2003. Inclui a obrigatoriedade da temaó tica

“Histoó ria e Cultura Afro-Brasileira e Africana” no curríóculo oficial da rede de

ensino. Diaó rio Oficial da Uniaão. Brasíólia, 2003. 

6. Lei 11645 de 10 de março. Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de

1996,  modificada pela Lei no 10639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece

as diretrizes e bases da educaçaão nacional, para incluir no curríóculo oficial da

rede  de  ensino  a  obrigatoriedade  da  temaó tica  “Histoó ria  e  Cultura  Afro-

Brasileira e Indíógena”. Diaó rio Oficial da Uniaão. Brasíólia, 2008. 

7. BITTENCOURT, Circe.  Identidade nacional e ensino de História do Brasil.

In:  KARNAL,  Leandro  (org.).  Histoó ria  na  sala  de  aula:  conceitos,  praó ticas  e

propostas. Saão Paulo: Contexto, 2005. 

8. CAVALLEIRO, Eliane. Educaçaão anti-racista: compromisso indispensaóvel para

um mundo melhor. In: CAVALLEIRO, Eliane (org.). Racismo e anti-racismo na

educação: repensando nossa escola. Saão Paulo: SUMMUS, 2001. 

9. CRUZ, Marileó ia dos Santos. Uma abordagem sobre a histoó ria da educaçaão dos

negros.  In:  ROMAÃ O,  Jeruse  (org).  História  do  negro  e  outras  histórias.
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Secretaria de Educaçaão Continuada, Alfabetizaçaão e Diversidade: -  Brasíólia :

Ministeório da Educaçaão, Secretaria de Educaçaão Continuada, Alfabetizaçaão e

Diversidade, 2005.

Bibliografia Complementar:

1. CUNHA JUNIOR, Henrique. A histoó ria africana e os elementos baó sicos para o

seu ensino. In. COSTA LIMA, Ivan e ROMAÃ O, Jeruse (org). Negros e currículo.

Seórie Pensamento Negro em Educaçaão nº. 2. Florianoó polis: Nuó cleo de Estudos

Negros/NEN, 1997. 

2. Abolição inacabada e a educação dos afrodescendentes. In Revista Espaço

Acadeêmico,  nº  89,  outubro  de  2008.  Disponíóvel  em

http://www.espacoacademico.com.br/089/89cunhajr.pdf. 

3. DIAS, Lucimar Rosa. Quantos passos jaó  foram dados? A questaão de raça nas leis

educacionais. Da LDB de 1961 aà  Lei 10639 de 2003. In: ROMAÃ O, Jeruse (org).

História do negro e outras histórias. Secretaria de Educaçaão  Continuada,

Alfabetizaçaão e Diversidade: - Brasíólia: Ministeório da Educaçaão, Secretaria de

Educaçaão Continuada, Alfabetizaçaão e Diversidade, 2005. 

4. FOGAÇA, Azuete. Educação e identidade negra. Seórie-Estudos – Perioó dico do

Mestrado em Educaçaão da UCDB.Campo Grande-MS, n. 22, p. 31-46, jul./dez.

2006. 

5. LOPES,  Marta  Teixeira  e  GALVAÃ O,  Ana  Maria  de  Oliveira.  História  da

Educação. Coleçaão [o que voceê  precisa saber sobre...]. Rio de Janeiro : DP&A,

2001. 

6. MAESTRI, Maó rio. A pedagogia do medo: disciplina, aprendizado e trabalho na

escravidaão brasileira. In: STEPHANOU, Maria e BASTOS, Maria Helena Caêmara

(org.) Histoó rias e memoó rias da educaçaão no Brasil, vol. I : seóculos XVI – XVIII.

Petroó polis, RJ; Vozes, 2004. 

7. PARANAÓ . CEE. Deliberação nº. 04 de 02 de agosto de 2006. Institui normas

complementares  aà s  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  a  Educaçaão  das

Relaçoã es EÓ tnico-Raciais e para o Ensino de Histoó ria e Cultura Afro-Brasileira e

Africana.  Relator:  Romeu  Gomes  de Miranda,  Maríólia  Pinheiro  Machado de

Souza, Lygia Lumina Pupatto, Domenico Costella e Maria Tarcisa Silva Bega.

Secretaria de Estado da Educaçaão. Curitiba, 2006. 
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8. PARANA.  SEED.  Diretrizes Curriculares de Artes para os anos finais  do

Ensino  Fundamental  e  para  o  Ensino  Médio. Curitiba:  SEED,  2008.

Disponíóvel  em

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/diaadia/diadia/arquivos/File/livro_e_

diretrizes/diretrizes.

Disciplina: Resistência dos Materiais II

Ementa:  Anaó lise de Tensoã es e Deformaçoã es. Deformaçoã es de Vigas. Flambagem de

Colunas. Meó todos de Energia. Criteórios de Ruptura.

Bibliografia Básica: 

1. HIBBELER,  R.  C.;  Resistência  dos  Materiais.  Pearson  Education  do  Brasil,  5ª

ediçaão, 2004.

2. GERE, J. M.; Mecânica dos Materiais – Pioneira Thomson Learning LTDA., 2003 

3. BEER, F. P. & JOHNSTON Jr., E. R.; Resistência dos Materiais. Markron Books 

do Brasil Editora Ltda. 3ª ediçaão, 1996.

Bibliografia Complementar: 

1. CRAIG Jr., R. R.;  Mecânica dos Materiais. LTC: Livros Teócnicos e Cientíóficos.

Editora S. A. 2ª Ediçaão, 2003.

2. TIMOSHENKO, S. p. & GERE, J. E.; Mecânica dos Sólidos. LTC: Livros Teócnicos

e Cientíóficos S. A. 2 volumes. 1994 (vol. 1). 1998 (vol. 2).

3. FEÓ ODOSIEV,  V.;  Resistência  dos  Materiais. Lopes  da  Silva  Editora.  Porto,

Portugal. 2º Ediçaão.

4. POPOV, E.  P.;  Introdução à Mecânica dos Sólidos.  Editora Edgard Blucher

Ltda. 1978.

5. HIGDON,  A.;  OHLSEN,  E.  H.;  STILES,  W.  B.;  WEESE,  J.  A.  &  RILEY,  W.  F.;

Mecânica dos Materiais. Editora Guanabara Dois S. A.; 3ª Ediçaão. 1981.

6. SHAMES, I. H.;  Introdução à Mecânica dos Sólidos. Prentice-Hall do Brasil.

1983.

7. WILLEMS, N.; EASLEY, J. T. & ROLFE, S. T.; Resistência dos Materiais. Editora

McGraw-Hill do Brasil Ltda. 1983.

Disciplina: REUSO DAS ÁGUAS

Ementa:  Importaência do aproveitamento de esgotos.  Caracterizaçaão e classificaçaão
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dos  efluentes  domeósticos  e  industriais.  Tratamento  de  esgotos  para  o  reuso.

Requisitos  de  qualidade para  as  diversas  aplicaçoã es  da  aógua reutilizaóvel.  Diversas

formas  de  reuso:  irrigaçaão,  hidropoê nica,  piscicultura,  industrial,  urbano,  em

edificaçoã es  (aó guas  cinza),  outros.  Aspectos  sanitaó rios,  econoê micos,  sociais  e

institucionais do reuso de aó guas. Estudo de casos.

Bibliografia Básica: 

1. Mancuso, P. C. S. e Santos, H. F. dos. (ed.). Reúso de Águas. Barueri, SP: Manole,

2003.

2. Mota,  S.;  Aquino,  M.  D.;  Santos,  A.  B.  Reúso  de  águas  em  irrigação  e

piscicultura. Fortaleza: DEHA / UFC, 2007.

3. Dos Santos, M. L. F. (Coord.). Tratamento e utilização de esgotos sanitários.

Rio de Janeiro: ABES, 2006.

Bibliografia Complementar:

1. Andreoli,  Cleverson  Vitorino;  Sperling,  Marcos  Von;  Fernandes,  Fernando.

Lodo de Esgotos: Tratamento e Disposiçaão Final. Editora UFMG. 3ª/2007.

2. Bastos,  R.  K.  (coord.)  Utilização  de  Esgotos  Tratados  em  Fertirrigação,

Hidroponia e Piscicultura. Rio de Janeiro: ABES / RiMa, 2003.

3. Conservação  e  Reuso  de  Águas: Manual  de  Orientaçoã es  para  o  Setor

Industrial. Saão Paulo: FIESP. www.fiesp.com.br/download/publicacoes.

4. Gonçalves,  R.  F.  (coord.).  Uso  racional  da  água  em  edificações.  Rio  de

Janeiro: ABES, 2006.

5. Mota, S. (org.).  Reúso de águas: a experiência da Universidade Federal do

Ceará. Fortaleza: DEHA /UFC, 2000.

6. Mota, Suetoê nio; Aquino, Marisete Dantas; Dos Santos, Andreó  Bezerra;  Reúso

de Águas em Irrigação e Piscicultura. Abes. 1ª/2007.

7. Nuvolari,  Ariovaldo  (Coord).  Esgoto  Sanitário;  Coleta,  Transp.,  Trata.  e

Reuso. Abes. 1ª/2003.

Disciplina: SANEAMENTO ECOLÓGICO

Ementa:  Higiene.  Produçaão  de  alimentos.  Gerenciamento  de  resíóduos.  Agentes

patogeênicos  e  transmissaão  de  doenças.  Higienizaçaão  de  excreta  e  as  diretrizes  da

Fundaçaão Mundial de Sauó de (WHO). Tratamento e reuó so de aó gua cinza. Diferentes

tipos de sanitaó rios. Tratamento de excreta. Urina, fezes e resíóduos soó lidos domeósticos

128



 

usados como fertilizantes. Hortas e jardins urbanos. Praó tica e perspectivas de ecosan.

Tecnologia do futuro.

Bibliografia Básica: 

1. Philippi Jr., Arlindo; Saneamento, Saúde e Ambiente – Fundamentos para um

Desenvolvimento Sustentaóvel - Col.ambiental; Manole. 2005.

2. Carl Etnier (Editor), Bjorn Guterstam (Editor); Ecological Engineering for 

Wastewater Treatment, Second Edition; Be the first to review this item; 

ISBN-13: 978-0873719902.

3. Alexandros Stefanakis, Christos S. Akratos, Vertical Flow Constructed 

Wetlands: Eco-engineering Systems for Wastewater and Sludge Treatment; 

ISBN-13: 978-0124046122

Bibliografia Complementar:

1. Nick  Grant;  Mark  Moodie;  Chris  Weedon.  Choosing  Ecological  Sewage

Treatment; Centre for Alternative Technology Publications. 2012.

2. Gabriel  Bitton  Wastewater  Microbiology (Wiley  Series  in  Ecological  and

Applied Microbiology) [Kindle Edition]; Wiley-Liss; 3 edition. 2007.

3. J. Staudenmann (Editor), A. Schonborn (Editor), C. Etnier (Editor);  Recycling

the  Resource:  Ecological  Engineering  for  Wastewater (Environmental

Research Forum, Vols 5-6) Hardcover.  ISBN-13: 978-0878497416; 1993.

4. Stream Ecology and Self Purification: An Introduction, Second Edition; by

Joanne E. Drinan (Author), Frank R. Spellman  (Author). CRC Press; 2 edition

(June 5, 2001)

5. Marcos Von Sperling; Basic Principles of Wastewater Treatment: Biological

Wastewater Treatment Volume 2; Publisher: IWA Publishing. 2007.

Disciplina: SANEAMENTO I

Ementa:  Saneamento.  Importaência.  Atividades.  Saneamento  e  Sauó de.  AÓ guas  e

doenças.  Aspectos  Qualitativos.  Consumo  de  AÓ gua.  Fontes  de  aó gua:  mananciais.

Sistemas  de  Abastecimento  de  aó gua.  Captaçaão.  Aduçaão.  Reservaçaão.  Distribuiçaão.

Aspectos construtivos e operacionais. Noçoã es sobre tratamento da aógua.

Bibliografia Básica: 

1. TSUTIYA  –  M.  T.  Abastecimento  de  água. Saão  Paulo:  Departamento  de
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Engenharia Hidraóulica e Ambiental / USP, 2004. 

2. CETESB.  Técnicas de Abastecimento e Tratamento de Água (VoI.  1).  Saão

Paulo, CETESB, 1987.

3. DACCH, Nelson G.  Sistemas Urbanos de Água. Livros Teócnicos e Cientíóficos

Editora, 2a ed., Rio de Janeiro, 1979. 

Bibliografia Complementar:

1. AZEVEDO NETO et al.; Manual de Hidráulica. 8º Ed. Saão Paulo. Ed. Edgar 

Blucher. 1998.

2. PORTO, Rodrigo de M.; Hidráulica Básica. Saão Paulo. Saão Carlos, SP. EESC-USP.

1998.

3. MOTA,  Suetoê nio.  Introdução  à  Engenharia  Ambiental.  3a ed.  Rio  de  

Janeiro,  Associaçaão  Brasileira  de  Engenharia  Sanitaó ria  e  Ambiental  (ABES),

2003. 

4. PHILIPPI  JUÓ NIOR,  Arlindo;  GALVAÃ O  JUÓ NIOR,  Alceu  de  Castro.  Gestão  do

Saneamento  Básico: Abastecimento  de  AÓ gua  e  Esgotamento  Sanitaó rio.

Manole. 2011.

5. ALVES, Ceó lia. Tratamento de Águas de Abastecimento. 3ª Ed. Publinduó stria.

2012.

Disciplina: SANEAMENTO II

Ementa:  Limpeza  puó blica,  Resíóduos  soó lidos:  caracteríósticas,  coleta,  transporte,

processamento e destino final.  Esgoto. Caracteríósticas. Corpos receptores. Poluiçaão.

Redes coletoras. Estaçoã es elevatoó rias. Fossas. Tratamento de esgotos.

Bibliografia Básica: 

1. ABNT.  Normas Brasileiras NBR 7229 - Projeto, construção e operação de

sistemas de tanques sépticos, ABNT, 1992. 

2. FNS,  Manual  de  Saneamento.  3.  ed. rev.  -  Brasíólia:  Fundaçaão  Nacional  de

Sauó de, 2004. 

3. BIDONE, F. R. A.,  POVINELLI, J.  Conceitos Básicos de Resíduos Sólidos, Saão

Carlos, EESC-USP, Projeto REENGE, 1999. 

Bibliografia Complementar:

1. LIMA, L. M. Q. Tratamento de lixo, 2a Edição, Hemus, Saão Paulo, 1991. 
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2. DACACH,  N.  G.  Sistemas  Urbanos  de  Esgoto.  Ed.  Guanabara  Dois,  Rio  de

Janeiro: 1984. 

3. FNS,  Orientações  Técnicas  para  Apresentação  de  Projetos  de  Resíduos

Sólidos Urbanos, Fundaçaão Nacional de Sauó de. - Brasíólia. Funasa, 2003.

1. MOTA, S. Introdução à Engenharia Ambiental, Rio de Janeiro: ABES, 2003. 

2. TSUTIYA, M. T., ALEÓ M SOBRINHO, P. Coleta de transporte de esgoto sanitário,

Saão Paulo: PHD/EPUSP,. 2000.

Disciplina: SISTEMAS DE ABASTECIMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA

Ementa: Consideraçoã es sobre consumo de aó gua e definiçaão dos paraêmetros baósicos.

Captaçaão: de aóguas superficiais e de aó guas subterraêneas. Linhas adutoras e oó rgaãos

acessoó rios:  Classificaçaão  e  dimensionamento.  Peças  especiais.  Reservatoó rios  de

distribuiçaão: capacidade, tipos e tubulaçoã es. Rede de distribuiçaão: recomendaçoã es de

projeto, dimensionamento, rede ramificada e rede malhada. Meó todo de Hardy-Cross.

Noçoã es de Operaçaão de sistemas. Tratamento de aó gua.

Bibliografia Básica:

1. TSUTIYA,  M.  T.  Abastecimento  de  água.  Saão  Paulo:  Departamento  de

Engenharia Hidraóulica e Ambiental/ USP, 2004.

2. CETESB.  Técnicas de Abastecimento e Tratamento de Água (Vol.1).  Saão

Paulo, CETESB, 1987.

3. MOTA, Suetoê nio. Introdução à Engenharia Ambiental. 3ª ed. Rio de Janeiro,

Associaçaão Brasileira de Engenharia Sanitaó ria e Ambiental (ABES), 2003.

Bibliografia Complementar: 
1. Alves, Ceó lia; Tratamento de Águas de Abastecimento - 3ª Ed. 2012; 

Publinduó stria

2. Wang, Lawrence K. ; Shammas, Nazih K. Abastecimento de Água e Remoção 

de Resíduos - 3ª Ed. 2013; Ltc.

3. Philippi Jr., Arlindo; Galvaão Jr., Alceu De Castro; Gestão Do Saneamento 

Básico - Abastecimento De AÓ gua E Esgotamento Sanitaó rio - Col. Ambiental. 

Manole; 2011.

4. Heller, Leóo; Paódua, Valter Luó cio de; Abastecimento de Água para Consumo 

Humano; Ufmg.

5. Nicholas  G.  Pizzi  .  Water  Treatment:  Principles  and Practices  of  Water
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Supply Operations Volume 1; Be the first to review this item; ISBN-13: 978-

1583217771.

Disciplina: TRANSFERÊNCIA DE CALOR E MASSA

Ementa:  Leis  fundamentais  de  transfereência  de  energia  e  massa.  Equaçoã es  de

transporte.  Transporte  de  energia  e  massa  por  difusaão  molecular  e  convecçaão.

Transfereência  por  convecçaão  natural  e  forçada.  Camada  limite.  Analogias  com

transporte  de  momentum.Transfereência  de  calor  e  massa  unidimensional

estacionaória e transiente.

Bibliografia Básica: 

1. Frank Kreith e Mark S. Bohn.  Princípios da Transferência de Calor Editora

Thomson, 2003.

2. James  Welty,  Charles  E.  Wicks,  Robert  E.  Wilson,  et  al.;  Fundamentals  of

Momentum, Heat, and Mass Transfer. Wiley.4th edition. 2000.

3. Cremasco,  M.  A.;  Fundamentos  de  Transferência  de  Massa. Editora

UNICAMP, Campinas, 1998.

Bibliografia Complementar:

1. Stewart, Warrem E.; Lightfoot, Edwin N.;.; Bird, R. Byron; Bird, R. Byron; 

Fenômenos de Transporte – 2ª Ed. Edição: 02 / 2010; Ltc.

2. Braga Filho, Washington; Fenômenos de Transporte para Engenharia; 

Edição : 01 / 2006; Ltc.

3. Canedo, Eduardo Luis; Fenômenos de Transporte; Edição: 1 / 2010; Ltc.

4. INCROPERA, F.P., DE WITT, D.P.; Fundamentos de transferência de calor e de 

massa; 5ª Ed.; LTC editora, 2003, 698p.

5. Yunus A. Cengel (Author), Afshin J. Ghajar; Heat and Mass Transfer: 

Fundamentals & Applications; Publisher: McGraw-Hill 

Science/Engineering/Math; 4th edition (2011) ISBN-13: 978-007339812.
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4. GESTÃO ACADÊMICA DO CURSO
____________________________________________________________________________________________________

4.1 Coordenação

A coordenaçaão do curso de Engenharia Ambiental tem papel fundamental na

ampliaçaão  de  espaços  de  formaçaão  discente  e  docente,  por  meio  do  incentivo  e

promoçaão  do  aperfeiçoamento profissional,  da  participaçaão  em  eventos, de projetos

de  extensaão e de pesquisa, de publicaçoã es em perioó dicos e de praó ticas voltadas ao

atendimento das demandas sociais. A coordenaçaão deve estar envolvida com o curso

de  maneira  vertical  -  no  que  tange  aà s  relaçoã es  institucionais,  a  fim  de  garantir  a

implementaçaão do PPC – e horizontal, no sentido de efetivar e consolidar o PPC junto

aos docentes e discentes.

As açoã es que saão desenvolvidas no aêmbito da coordenaçaão teêm vinculaçaão com

todas  as  açoã es  estabelecidas  no  SINAES,  visando  contemplar  todas  as  atividades

realizadas pelo  campus  da UFC em Crateuó s,  bem como dialogar tanto com o projeto

institucional quanto, no aêmbito do curso de Engenharia Ambiental, com seu respectivo

Projeto Pedagoó gico. Essas açoã es teêm o objetivo de atuar como instrumento de gestaão,

uma vez que busca situar e orientar as açoã es e os processos por elas desenvolvidos,

assim  como  favorecer  o  envolvimento  e  suscitar  a  responsabilizaçaão  de  todos  que

usufruem de seus serviços. Por vislumbrar esse potencial, e com o intuito de direcionar

sua  implantaçaão,  as  açoã es  da  coordenaçaão  teêm  como  foco  as  melhorias  na  infra-

estrutura,  o  corpo docente  e  discente,  a  organizaçaão  didaó tico-pedagoó gica  e  ainda a

Avaliaçaão Institucional.

Nessa perspectiva, as principais açoã es da coordenaçaão do Curso de Engenharia

Ambiental, campus Crateuó s, devem estar direcionadas para:

 Fortalecer  o  curríóculo  de  Graduaçaão:  estimular  o  Nuó cleo  Docente

Estruturante a criar e implantar comissoã es por aó rea de conhecimento;

 Fortalecer os Programas de Bolsas de Monitoria de Ensino: incentivar o

corpo  docente  do  curso  a  submeter  projetos  de  iniciaçaão  aà  doceência  (PID),

visando o desenvolvimento de competeências e habilidades didaó tico-pedagoó gicas

nos graduandos do curso;
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 Fortalecer  as  açoã es  relacionadas  aà  agenda  ambiental  do  campus:

promover açoã es socioambientais, incentivando uma nova cultura institucional,

as quais  estimulem a  comunidade acadeêmica  aà  incorporaçaão  de  princíópios  e

criteórios de gestaão socioambiental em suas atividades rotineiras;

 Fortalecer a articulaçaão interinstitucional, visando estabelecer parcerias

voltadas  ao  desenvolvimento  de  projetos  extensionistas:  intensificar  a

submissaão de açoã es de extensaão e unir esforços entre instituiçoã es incentivando

a  participaçaão  dos  estudantes  universitaó rios  em  projetos  de  integraçaão

comunitaó ria;

 Diminuir  a  retençaão  no  ciclo  baósico:  implementar  cursos  de  feórias,

priorizando componentes curriculares com histoó ricos de mais trancamentos e

reprovaçoã es, bem como oferecer atividades de apoio pedagoó gico a estudantes

com dificuldades de desempenho;

 Dimensionar os íóndices de Evasaão: realizar pesquisas com os discentes

evadidos, buscando identificar as razoã es que os levaram a abandonar o curso

superior;

 Capacitaçaão  docente:  promoçaão  de  cursos  sobre  didaó tica  no  ensino

superior para os docentes;

 Avaliaçaão  institucional:  promover  uma  discussaão  permanente  com  os

discentes sobre o significado da avaliaçaão institucional.

Algumas informaçoã es sobre a composiçaão da atual Coordenaçaão de Engenharia

Ambiental, coordenadora e vice coordenadora, saão apresentadas na Tabela 11.

Tabela 11 - Composição da atual coordenação do curso de Engenharia Ambiental

Docente Titulação Atividades 

Luisa Gardeênia Alves Tomeó  
Farias

Doutorado -  Coordenadora  do  Curso  de
Engenharia Ambiental;
- Orientadora de iniciaçaão cientíófica
e  de  trabalhos  de  conclusaão  de
curso;
-  Coordenaçaão  do  Grupo  de
Pesquisa:  Nuó cleo  Interdisciplinar
de Pesquisa e Inovaçaão - NIPI;
-  Membro  do  Conselho  Municipal
de Meio Ambiente.
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Janaina Lopes Leitinho Doutorado -  Vice  Coordenadora  do  curso  de
Engenharia Ambiental;
-Orientadora de iniciaçaão cientíófica
e  de  trabalhos  de  conclusaão  de
curso;
- Pesquisadora da UFC/Crateuó s;
-  Coordenadora  do  Programa  de
Aprendizagem  colaborativa
(PACCE) da UFC Crateuó s.

4.2 Colegiado

O Colegiado eó  formado, obrigatoriamente, pelos membros da coordenaçaão do

curso,  assim como por  uma  representaçaão  docente  de cada  Unidade  Curricular  do

curso, estas eleitas por seus pares, e por representaçaão estudantil, tambeóm eleita por

seus  pares,  tendo  todos  os  membros  um  suplente.  A  proporçaão  de  representaçaão

discente deve ser de ⅕ (um quinto) do total de membros docentes. 

O Colegiado constitui a instaência maóxima no plano consultivo e deliberativo do

curso,  espaço em que saão  propostas,  apreciadas e avaliadas as políóticas e açoã es  de

gestaão do curso e compoã e, junto aà  Coordenaçaão do Curso, o plano administrativo. Apoó s

definiçaão em reuniaão ordinaó ria, protocolada em ata, o Colegiado do Curso deve reunir-

se, ordinariamente, uma vez ao meês, salvo se naão houver quorum.

Algumas  informaçoã es  sobre  a  composiçaão  atual  do  Colegiado  do  Curso  de

Engenharia Ambiental saão apresentadas na Tabela 12.

Tabela 12 – Composição atual do Colegiado do Curso de Engenharia Ambiental

DOCENTE TITULAÇÃO REGIME DE TRABALHO

Luisa Gardeênia Alves Tomeó  Farias Doutorado 40 Horas / DE

Janaina Lopes Leitinho Doutorado 40 Horas / DE

Luana Viana Costa e Silva Doutorado 40 Horas / DE

Raulim de Oliveira Galvaão Mestrado 40 Horas / DE

Felipe de Sousa Silva Graduando -
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Diante do caraó ter consultivo e deliberativo do Colegiado, pode-se citar algumas

açoã es pertinentes a este, dentre outras:

 Organizaçaão de programas de formaçaão continuada para atualizaçaão de

praó ticas pedagoó gicas e novas tecnologias de ensino-aprendizagem;

 Proposiçaão da ampliaçaão e adequaçaão do quadro docente do curso com a

contrataçaão de novos doutores (Processo contíónuo);

 Estíómulo  aà  participaçaão  discente  e  docente  nas  atividades  do  PIBIC

(Programa Institucional de Bolsas de Iniciaçaão Cientíófica);

 Estruturaçaão de plano de acompanhamento pedagoó gico de docentes e

discentes (processo contíónuo);

 Elaboraçaão de manual para a normatizaçaão e adequaçaão dos Projetos de

Graduaçaão e de artigos cientíóficos, incentivo aà  publicaçaão em revistas cientíóficas

e em eventos da aó rea (processo contíónuo);

 Estíómulo  aà  participaçaão  dos  docentes,  servidores  administrativos  e

discentes nos processos de Avaliaçaão Institucional (Processo contíónuo).

4.3 Núcleo Docente Estruturante

O Nuó cleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Graduaçaão em Engenharia

Ambiental foi criado pelo Conselho  do Campus de Crateuó s, atraveós da Portaria nº 27 de

26 de Abril de 2017. O NDE constitui oó rgaão suplementar da estrutura do Curso com

atribuiçoã es  consultivas  e  propositivas  sobre  mateória  acadeêmica,  subsidiando  as

deliberaçoã es  do  Colegiado  do  curso  no  processo  de  concepçaão,  consolidaçaão  e

atualizaçaão  do  Projeto  Pedagoó gico  do  Curso,  observando  o  previsto  na  legislaçaão

pertinente. 

O  NDE eó   constituíódo por  seis (6)  representantes docentes, sendo os membros

da coordenaçaão do curso integrantes obrigatoó rios. Todos os membros do NDE possuem

um suplente  e   devem  ter   regime  de  trabalho   em  tempo integral  e  dedicaçaão

exclusiva. A renovaçaão do quadro do NDE deve assegurar a continuidade do processo

de  acompanhamento  do  curso  jaó  em  curso,  naão  sendo  permitida,  para  isso,  a

substituiçaão de membros total ou parcial, quando de mais da metade do total, por um

uó nico ato ou dentro de um períóodo de dois anos. 
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Algumas informaçoã es sobre a composiçaão atual do NDE do Curso de Engenharia

Ambiental saão apresentadas na Tabela 13.

Tabela 13 – Composição atual do NDE do Curso de Engenharia Ambiental

DOCENTE TITULAÇÃO REGIME DE TRABALHO

Luisa Gardeênia Alves Tomeó  Farias Doutorado 40 Horas / DE

Janaina Lopes Leitinho Doutorado 40 Horas / DE

Alan Michell Barros Alexandre Doutorado 40 Horas / DE

Laise Lima de Carvalho Mestrado 40 Horas / DE

Luana Viana Costa e Silva Doutorado 40 Horas / DE

Sandro Vagner de Lima Doutorado 40 Horas / DE

Dentro desse espaço de discussoã es e proposiçoã es,  cujo objetivo principal eó  a

melhoria  contíónua  do  curso,  algumas  açoã es,  dentre  outras,  saão  atribuíódas  ao  NDE,

como:

 Acompanhar  a  consolidaçaão  e  atualizaçaão  do  Projeto  Pedagoó gico  do

Curso (PPC),  realizando revisoã es paulatinas das matrizes curriculares,  no intuito de

atender aos requisitos legais no que diz respeito aà  inserçaão de temaó ticas transversais

referentes aà s Políóticas de Educaçaão Ambiental, por exemplo.

  Atuar no fortalecimento do curríóculo de Graduaçaão, por meio da criaçaão

de comissoã es  por aó rea de conhecimento,  em que um dos objetivos seja analisar as

demandas nacionais e regioã es relevantes para implementaçaão no curríóculo;

 Contribuir para a consolidaçaão do perfil profissional do corpo discente

do curso;

 Zelar  pela  integraçaão  curricular  interdisciplinar  entre  as  diferentes

atividades de ensino constantes no curríóculo;

 Atentar para o cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para

Cursos de Graduaçaão;

 Indicar formas de articulaçaão entre o ensino de graduaçaão, a extensaão, a

pesquisa e a poó s-graduaçaão;
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 Atuar no processo de reconhecimento do curso, promovendo momentos

de diaó logo com os discentes sobre ENADE, formaçaão acadeêmica, curríóculo e mercado

de trabalho;

 Providenciar uma comunicaçaão eficaz aos docentes interessados quando

da aquisiçaão de livros por eles solicitados e solicitar dos mesmos, provideências quanto

aà  atualizaçaão de bibliografias em seus planos de ensino e, consequente, aà  comunicaçaão

dos discentes, recomendando a leitura;

 Desenvolvimento  de  mecanismos  de  incentivo  do  estudo  do  PDI  por

parte dos docentes do curso;

4.4 Apoio ao discente

Com foco no sucesso do discente e na tentativa de assegurar a permaneência

destes ateó  a conclusaão do curso na Universidade Federal do Cearaó  campus Crateuó s, por

meio do curso de Engenharia Ambiental,  conta com um conjunto de açoã es políóticas

pedagoó gicas que acompanham e apoiam o discente durante sua vida acadeêmica. 

4.4.1 Apoio Pedagógico e Acadêmico

A orientaçaão  pedagoó gica eó  responsabilidade,  principalmente,  da Coordenaçaão

do Curso, onde se inclui o acompanhamento individual de matríócula, orientaçaão sobre

carga didaó tica adequada ao discente, replanejamento do fluxo curricular para os que

porventura tenham reprovado e o planejamento e adequaçaão da oferta de disciplinas,

como a inclusaão de turmas extras para aqueles que reprovaram, visando minimizar o

represamento  curricular.  Dentre  as  açoã es  fixas  de  orientaçaão,  temos  a  Semana  de

Integraçaão  e  Ambientaçaão,  semana  na  qual  saão  dadas  as  boas-vindas  aos  alunos

ingressantes e onde ocorrem seminaórios de ambientaçaão com a apresentaçaão do curso,

do Campus e de suas atividades de assisteência estudantil. Haó  tambeóm disponibilidade

permanente de material de orientaçaão por meio de folders sobre atividades discentes

essenciais.

4.4.2 A�vidades de Nivelamento
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Cursos  de  nivelamento  com  objetivo  de  atender  aà s  dificuldades  baó sicas  dos

discentes que naão consigam acompanhar adequadamente o aprendizado.

4.4.3 Organização Estudan�l

A UFC incentiva o corpo discente a organizar o Diretoó rio Acadeêmico, como oó rgaão

de sua representaçaão, regido por Estatuto proó prio, por ele elaborado e aprovado na

forma da Lei.

4.4.4 Programas de apoio aos discentes

O  Curso  de  Engenharia  Ambiental  tem  acesso  a  programas  especíóficos  para

apoio aos discentes mantidos pela UFC. 

  Programa  de  Bolsa  de  Iniciaçaão  Cientíófica  (PIBIC)  –  as  bolsas  de  Iniciaçaão

Cientíófica teêm o objetivo de iniciar o discente na produçaão do conhecimento e

conviveência  com  o  procedimento  cientíóficos  e  teócnicos  aproximando  a

graduaçaão e poó s-graduaçaão.

 Programa de Bolsa de Extensaão (PROBEX) – o aluno contemplado com a bolsa

de extensaão tem a oportunidade de vivenciar e propor soluçoã es para problema

sociais.  Esta  bolsa  aproxima  o  estudante  da  sociedade  e  o  prepara  para  o

enfrentamento de problemaó ticas profissionais. 

 Programa de Educaçaão Tutorial (PET) – destina-se aos estudantes do curso de

graduaçaão  que  apresentem  um  bom  desempenho  acadeêmico.  Os  estudantes

seguem  uma  programaçaão  especial  de  estudos  supervisionada  por  um

professor-tutor. 

 Programa de Estaógio e Monitoria (PID) – possibilita ao estudante de graduaçaão

auxiliar os docentes nas atividades de caraó ter teócnico-didaó tica,  no aêmbito de

determinada  disciplina,  basicamente  nas  aulas  praó ticas,  a  partir  de  vagas  e

criteórios determinados pela Proó -Reitoria de Graduaçaão. 

 Bolsa de Monitoria em Aprendizagem Acadeêmica - Os estudantes de graduaçaão

que  atuam  como  bolsistas  do  Programa  de  Aprendizagem  Cooperativa  em

Ceó lulas  Estudantis  (PACCE)  se  dedicam  a  atividades  formativas  em
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aprendizagem cooperativa e organizaçaão e facilitaçaão de grupos de estudo com

outros estudantes.

 Bolsa de Monitoria de Projetos de Graduaçaão - Os projetos para implantaçaão ou

renovaçaão  de Monitoria de Projetos de Graduaçaão  podem ser propostos por

Coordenadores de Programas Acadeêmicos (CPAs),  Coordenadores dos Cursos

de  Graduaçaão  e/ou  professores  da  UFC.  Aqueles  que  tiverem  seus  projetos

aprovados  deveraão  promover  processo  de  seleçaão  para  monitores  mediante

edital  especíófico,  divulgado  pela  Diretoria  da  Unidade  Acadeêmica  e/ou

Coordenaçaão de Curso.

 Bolsa de Iniciaçaão Acadeêmica (BIA) - O Programa Bolsa de Iniciaçaão Acadeêmica

tem por objetivo propiciar aos estudantes de Cursos de Graduaçaão Presenciais

da  Universidade  Federal  do  Cearaó ,  em  situaçaão  de  vulnerabilidade

socioeconoê mica comprovada, especialmente os de semestres iniciais, condiçoã es

financeiras  para  sua  permaneência  e  desempenho  acadeêmico  satisfatoó rio,

mediante atuaçaão, em caraó ter de iniciaçaão acadeêmica, nas diversas unidades da

Instituiçaão.

 Auxíólio  Moradia  – O Programa Auxíólio  Moradia tem por objetivo viabilizar a

permaneência de discentes matriculados nos cursos de graduaçaão dos campi da

UFC  localizados  fora  da  sede  em  Fortaleza  e  que  estejam  em  comprovada

situaçaão de vulnerabilidade econoê mica,  assegurando-lhes auxíólio institucional

para complementaçaão de despesas com moradia e alimentaçaão durante todo o

períóodo do curso ou enquanto persistir  a  mesma situaçaão.  A vinculaçaão  dos

estudantes ao Programa Auxíólio Moradia naão os impede de receber, por meórito,

qualquer  uma  das  bolsas  dos  diversos  programas  da  UFC,  de  ageências  de

fomento ou de empresas.

 Programa de Ajuda de Custos – O Programa Ajuda de Custos concede ajuda de

custo  aos  estudantes  dos  cursos  de  graduaçaão  que  desejam  apresentar

trabalhos  em eventos  de  naturezas  diversas,  ou  de eventos  promovidos  por

entidades  estudantis  e  grupos  organizados  de  estudantes.  Apoia  o  Diretoó rio

Central dos Estudantes (DCE), os Centros Acadeêmicos (CA’s) e as Associaçoã es

Atleó ticas na participaçaão em eventos do movimento estudantil e das atleó ticas,

com representaçaão de delegados e equipes de modalidades esportivas; tambeóm
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apoia  na  promoçaão  de  eventos  acadeêmicos,  políóticos,  culturais  e  esportivos

locais.

4.5 Acompanhamento e avaliação do PPC 

A avaliaçaão do Projeto Pedagoó gico do Curso se desenvolve em quatro níóveis,

num trabalho de articulaçaão de diferentes fontes de informaçoã es, as quais saão levadas

para discussaão aà s reunioã es do Nuó cleo Docente Estruturante e do Colegiado do Curso.

4.5.1 Avaliação Nacional

De acordo com o Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, o exercíócio da funçaão

de avaliaçaão de instituiçoã es de educaçaão superior e cursos superiores de graduaçaão e

sequenciais do Sistema Federal de Ensino recai sobre o Sistema Nacional de Avaliaçaão

da Educaçaão  Superior (SINAES).  Este se transforma,  portanto,  no referencial  baó sico

para  os  processos  de  regulaçaão  e  supervisaão  da  educaçaão  superior,  no  intuito  de

promover a melhoria da qualidade do ensino superior no Brasil.

Nesse sentido, a avaliaçaão do Projeto Pedagoó gico do curso teraó  como base esse

sistema referencial.  Assim,  seraão  implementadas estrateógias  de conscientizaçaão  dos

discentes  sobre  o  ENADE,  com  intuito  de  sensibilizaó -los  para  a  importaência  deste

instrumento avaliativo,  seus objetivos,  obrigatoriedade, meó todos de elaboraçaão e de

aplicaçaão.  Os  resultados  de  desempenho  no  ENADE,  quando  divulgados,  seraão

apresentados  e  amplamente  discutidos  com  o  corpo  docente  e  discente,  buscando

sanar deficieências e aprimorar as qualidades detectadas pelo exame. A implementaçaão

desse processo se daraó  a cada 3 anos.

4.5.2 Avaliação Ins�tucional

Na  esfera  Institucional,  pretende-se  criar  um  processo  de  avaliaçaão,  pelos

discentes e docentes, do Projeto Pedagoó gico do Curso fundamentado na perspectiva de

acompanhamento críótico das açoã es, construindo-se indicadores para avaliar o Projeto,

os quais seraão  continuamente monitorados.  Entende-se que este documento eó  uma

expressaão das praó ticas empreendidas por todos os sujeitos envolvidos com a formaçaão
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profissional  em  Engenharia  Ambiental,  por  isso,  a  essencialidade  desta  avaliaçaão

rotineira  para  sua  melhoria  contíónua.  Nesse  caso  o  processo  avaliativo  se  daraó

anualmente.

4.5.3 Avaliação Discente das unidades curriculares no ambito do campus

Avaliaçaão das Unidades Curriculares, por meio da aplicaçaão de um instrumento

padronizado,  que  seraó  elaborado  especificamente  para  o  curso  de  Engenharia

Ambiental,  com  o  objetivo  de  monitorar  o  processo  de  aprendizagem  e  levantar

indicadores que possibilitem aà  coordenaçaão do curso planejar o aprimoramento das

atividades de ensino-aprendizagem como um todo e teraó  periodicidade  de avaliaçaão

anual.

Esta avaliaçaão compreenderaó  quatro grandes grupos de questoã es:

• Quanto  aos  objetivos:  se  sua  relevaência  para  a  unidade  curricular  estaó

evidente para os discentes;

• Quanto  aos  conteuó dos:  se  estaó  adequado  aà  carga  horaó ria  e  aos  objetivos

propostos e se foi apresentado de forma isolada ou privilegiou a interdisciplinaridade;

• Quanto  aà  forma  de  didaó tica  (relaçoã es  interpessoais:  docente-discente  e

discente-discente,  comunicaçaão  do  conteuó do)  e  aos  recursos  (fíósicos  e  logíósticos,

didaó tico-pedagoó gicos, cenaó rios, avaliaçaão e carga de trabalho);

• Quanto  aà  autoavaliaçaão  dos  estudantes  (como  interesse,  dedicaçaão,

conhecimentos,  participaçaão,  assiduidade,  pontualidade).  A  implementaçaão  desse

processo se daraó  anualmente

4.5.4 Avaliação do Curso pelos Egressos

Um questionaó rio online de avaliaçaão dos cursos de graduaçaão, direcionado aos

discentes formados,  seraó  disponibilizado. Este teraó  como objetivo geral identificar a

percepçaão destes futuros profissionais quanto aà  qualidade e quantidade de habilidades

e competeências que julgam ter adquirido ao longo do curso de graduaçaão. Para tanto, o

questionaó rio busca, especificamente: identificar o perfil do egresso; verificar em que

grau o diplomado se sente preparado para o exercíócio profissional; identificar pontos

fortes e pontos fracos do curso. A implementaçaão desse processo se daraó  anualmente.
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5. INFRAESTRUTURA DO CURSO
____________________________________________________________________________________________________

Este  levantamento  se  baseou  na  estrutura  fíósica  e  de  pessoal  jaó  existente  e

prevista  para  o  Campus da  UFC  em  Crateuó s,  com  estimativa  de  aó rea  construíóda  e

equipamentos necessaó rios para o funcionamento do curso de Engenharia Ambiental.

Atualmente,  o  curso  funciona,  provisoriamente,  nas  instalaçoã es  do  bloco

administrativo,  assim,  utiliza,  embora  naão  exclusivamente,  salas  climatizadas  com

capacidade variando entre 35 e 50 alunos, como sala de aula.

 Com a implementaçaão do atual projeto, que se encontra em fase final, o campus

contaraó  com  bloco  didaó tico,  com  2  (dois)  pavimentos,  o  qual  abrigaraó  vaó rios

laboratoó rios didaó ticos, salas de aulas e salas para o corpo docente, aleóm de biblioteca e

salas administrativas. A previsaão eó  que, em um futuro proóximo, o Campus  de Crateuó s

deveraó  contar com outros novos preódios.

a)  Biblioteca

Com o objetivo de propiciar atividades de pesquisa necessaó rias aà  compreensaão

dos  conteuó dos  ministrados  nas  disciplinas  ou  para  ir  aleóm  desses,  os  discentes

dispoã em  de  um  consideraóvel  acervo  bibliograó fico,  onde  constam  as  principais

refereências utilizadas nas disciplinas do curso.  Por fim, o  campus segue políóticas de

empreóstimos implementadas pela  instituiçaão,  viabilizando o acesso dos discentes  a

esse acervo que, sempre que possíóvel, eó  atualizado. Neste sentido, um dos papeó is do

corpo docente se define na busca contíónua em atualizar suas indicaçoã es bibliograó ficas,

de acordo com os objetivos do curso.

b)  Instalações para estudos

A sala de estudo em grupo, localizada no salaão da biblioteca, eó  climatizada e

possui  conjuntos  de  mesas  com  cadeiras,  para  melhor  acomodar  os  discentes.

Possibilita um ambiente agradaóvel e propíócio para a concentraçaão necessaó ria a todo

estudante em suas horas de estudo.
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c)  Salas de aulas

Atualmente,  o  Campus da  UFC  em  Crateuó s  dispoã e  de  seis  salas  de  aulas

climatizadas, com uma capacidade variaóvel de 35 a 50 discentes. Ao fim da conclusaão

da primeira etapa do projeto, no primeiro bloco didaó tico do campus, haveraão 8 salas de

aulas, as quais deveraão atender a nova demanda anual de ingressantes.

d) Sala de videoconferência e Sala de Reuniões

Uma das  instalaçoã es  do  Campus da UFC/Crateuó s  necessaó rias  para a logíóstica

interna,  eó  a  sala  de  videoconfereência,  ambiente  com estrutura adequada para  uma

conexaão  segura  com  instituiçoã es,  empresas,  outros  campns e  profissionais,

independentemente de sua localizaçaão. Esse espaço propicia a quebra das limitaçoã es

de  distaências  fíósicas,  amplia  fronteiras  didaó ticas  e  profissionais  dos  docentes  e,

consequentemente, expande as possibilidades discentes, fortalecendo conhecimentos

compartilhados dentro do curso.

A  sala  de  videoconfereência  eó  tambeóm  utilizada  pelo  curso  como  sala  de

reunioã es, seja do Colegiado, seja do NDE, ou ateó  mesmo reunioã es extraordinaó rias entre

a  coordenaçaão  de  Engenharia  Ambiental e  as  dos  demais  cursos  do  campus,  entre

membros  de  projetos  de  pesquisa  e  extensaão  e  outras  naão  previstas,  mas,  se

devidamente autorizadas, podem ocorrer neste espaço.

e) Laboratório de informática

Atualmente,  o  campus possui um Laboratoó rio de Informaó tica com capacidade

maóxima  para  25  alunos,  todos  instalados  em  computadores  de  mesa  de  forma

individualizada. Contudo, ao fim da execuçaão da atual fase do projeto de construçaão do

Campus, a previsaão eó  que este possuiraó  mais 2 (dois) Laboratoó rios de Informaó tica. 

Este tipo de laboratoó rio eó  imprescindíóvel como espaço de aprendizagem praó tica,

sobretudo para as disciplinas de Georreferenciamento, Programaçaão Computacional e

Desenho para Engenharia.

f) Laboratórios de Ensino e Pesquisa

O  parque  analíótico  estaó  previsto  com,  aproximadamente,  600  m2.  Possuiraó

infraestrutura  baó sica  para  possibilitar  anaó lises  em  amostras  de  ar,  aó gua,  solo  e
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resíóduos. Como as pesquisas ambientais possuem caraó ter interdisciplinar, a integraçaão

dos laboratoó rios  eó  indispensaóvel  e  praó tica  comum na unidade.  Os  laboratoó rios  teêm

como objetivo dar suporte aos servidores docentes e aos discentes, bem como, sempre

que possíóvel, aà  comunidade externa, por meio do desenvolvimento de aulas praó ticas, de

pesquisas  e  de  prestaçaão  de  serviços  aà  sociedade.  A  seguir  estaão  relacionados  os

laboratoó rios  previstos  para  atender aà s  disciplinas  especíóficas  do curso (Tabela  14).

Cada  um  possuiraó  vidrarias,  reagentes  e  meios  de  cultura  especíóficos  de  cada

laboratoó rio, conforme metodologias utilizadas. 

 Tabela 14-Laboratórios de Disciplinas Específicas do Curso.

NOME DISCIPLINA ASSOCIADA

Laboratoó rio de Fíósica*

Fíósica Experimental para Engenharia,
Eletromagnetismo, Resisteência dos
Materiais, Termodinaêmica Aplicada,

Eletroteócnica, Fíósica Ondulatoó ria e de
Partíóculas.

Laboratoó rio Fíósico-Quíómico*

Quíómica Geral, Quíómica Orgaênica
Aplicada, Quíómica experimental, Quíómica
Analíótica Aplicada, Qualidade da AÓ gua e

Controle da Poluiçaão e Quíómica
Ambiental

Laboratoó rio de Ecologia
Recuperaçaão de AÓ reas Degradadas,
Ecologia, Microbiologia, Gestaão de

Resíóduos Soó lidos e Biologia

Laboratoó rio de Geologia e Solos*
Geologia para Engenharia, Mecaênica dos

Soó lidos, Mecaênica dos Solos I e II e
Geotecnia

Laboratoó rio de Topografia* Topografia

Laboratoó rio de Hidraóulica*
Fenoê menos de Transportes, Mecaênica dos

Fluidos, Hidraóulica Aplicada e Recursos
Híódricos, Drenagem Urbana e Hidrologia

Laboratoó rio de Saneamento
Operaçoã es Unitaó rias, Sistemas de

Esgotamento e Tratamento de AÓ guas
Residuaó rias e Saneamento e Sauó de

Laboratoó rio de Microbiologia Biologia Geral e Microbiologia Aplicada

*Laboratoó rios compartilhados entre Engenharias do campus.
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 g) Segurança

A fim de manter a segurança do patrimoê nio da instituiçaão e proporcionar aos

estudantes  e  aos  servidores  um  ambiente  tranquilo  e  seguro,  propíócio  para  um

adequado  desenvolvimento  da  aprendizagem  e  da  profissaão,  respectivamente,  a

universidade manteóm conveênio com empresa terceirizada para prestaçaão de serviços

de segurança e vigilaência interna e externa.

A logíóstica interna da empresa e a escala dos funcionaó rios saão organizadas para

cumprir a demanda de sempre haver um vigia e um segurança por turno, durante as

24h do dia.

h) WIFI

Os discentes da UFC Crateuó s possuem acesso livre a uma rede WiFi exclusiva,

que  abrange  todos  os  espaços  do  campus,  o  que  facilita  o  desenvolvimento  das

atividades  propostas  em sala  de  aula,  o  acesso  ao SIGAA e  o  aprofundamento dos

conteuó dos, favorecendo a aprendizagem.

i) Acessibilidade

A  fim  de  possibilitar,  naão  somente  o  ingresso,  mas  uma  aprendizagem

compatíóvel entre todos os discentes, o campus, atendendo aà  políótica geral da UFC, conta

com  açoã es  e  estruturas  adaptadas  para  proporcionar  uma  irrestrita  locomoçaão  e

participaçaão  acadeêmica  de  estudantes  com  necessidades  especiais.  Dessa  forma,

promove  tambeóm  o  acesso  ilimitado  a  qualquer  pessoa  que  adentre  no  campus.

mobilidade essencial para usufruto dos direitos humanos.

j) Infra-estrutura de apoio

Como infra-estrutura de apoio aà s atividades no campus, pode-se citar:

 Restaurante  universitaó rio:  localizado,  atualmente,  em preódio adaptado

para esse fim, serve almoço e jantar, balanceado pela nutricionista da UFC, para

estudantes  e  servidores  que  opte  por  fazer  suas  refeiçoã es  na  universidade.

Infraestrutura essencial, sobretudo, aos estudantes, pois proporciona segurança

alimentar por toda semana a um preço simboó lico.

 Copa:  de  uso  exclusivo  de servidores  e  funcionaó rios  terceirizados,  na

qual  constam gelaó gua,  microondas,  liquidificador e  fogaão,  aleóm de utensíólios
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baó sicos  para  refeiçoã es  raópidas,  dando  o  apoio  logíóstico  necessaó rio,

principalmente, aàqueles em tempo integral.

k) Corpo Docente e técnico-administrativo

No que concerne ao corpo de servidores teócnico-administrativos, o Campus  da

UFC em Crateuó s conta com uma equipe variada de profissionais: uma nutricionista; um

bibliotecaó rio;  um  administrador;  uma  secretaó ria  executiva;  quatro  assistentes  em

administraçaão; um teócnico em laboratoó rio; um teócnico em Tecnologia da Informaçaão e

um analista de Tecnologia da Informaçaão. 

Atualmente,  o  campus tem um quadro docente que totaliza 36 professores e

professoras  em exercíócio  de  caraó ter  efetivo.  Por  possuíórem disciplinas  comuns  nos

primeiros anos de seus cursos,  as  Engenharias do  campus compartilham seu corpo

docente, realidade que contribui para a racionalizaçaão de custos do campus, mas naão

compromete  o  exercíócio  profissional  dos  docentes.  Seus  planos  de  trabalhos  saão

elaborados em conformidade com um modelo sugerido pela coordenaçaão, devendo ter,

obrigatoriamente,  a  carga  horaó ria  dividida  em  atividades  de  ensino,  pesquisa  e

extensaão.

O  corpo  docente  do  curso  de  Engenharia  Ambiental  deve  ser  composto,

prioritariamente, por profissionais contratados atraveós de concurso puó blico para níóvel

de  doutorado,  com  regime  de  trabalho  de  40  horas  e  dedicaçaão  exclusiva,  em

conformidade com a legislaçaão vigente. Contudo, quando se tratar de provimento para

aó rea de conhecimento ou em localidade com grave careência de detentores do tíótulo de

doutor a instituiçaão poderaó  diminuir a exigeência de titulaçaão. 

O atual quadro docente das Engenharias eó  composto por 8 (oito) doutoras(es) e

10 (dez) mestras(es), sendo todo 40h/Dedicaçaão Exclusiva. A seguir, essas informaçoã es

saão  apresentadas  na  Tabela  15,  com  o  nome  de  cada  membro  (no  períóodo  de

elaboraçaão deste documento). 

 Tabela 15 – Membros do corpo docente de Engenharia UFC Crateús

NOME TITULAÇÃO 

Alan Michell Barros Alexandre Doutorado

Antoê nio Francisco Gomes Furtado Filho Doutorado
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Carlos David Rodrigues Melo Mestrado

Faóbio da Costa Ribeiro Mestrado

Francisco Yure Santos do Nascimento Mestrado

Giannini Italino Alves Vieira Doutorado

Janaina Lopes Leitinho Doutorado

Jorge Luis Santos Ferreira Mestrado

Laise Lima de Carvalho Sousa Mestrado

Leandro Soares Moreira Mestrado

Luana Viana Costa e Silva Doutorado

Luisa Gardeênia Alves Tomeó  Farias Doutorado

Luiz Felipe Caêndido Mestrado

Marciel Barros Pereira Mestrado

Maó rcio de Melo Freire Doutorado

Rafael dos Santos Silva Mestrado

Raulim de Oliveira Galvaão Mestrado

Raimunda Moreira da Franca Mestrado

Sandro Vagner de Lima Doutorado

Sebastiaão Rodrigo Cortez de Souza Mestrado

Vale ressaltar, que aleóm dos efetivos, para complementar o quadro de docentes,

por  motivos  de  afastamento,  o  curso  pode  contar  com  o  apoio  de  professores

visitantes, substitutos e bolsistas de diferentes níóveis.
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7. ANEXOS
____________________________________________________________________________________________________
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7.1 ANEXO A – MANUAL DE NORMATIZAÇÃO DO ESTÁGIO CURRICULAR
SUPERVISIONADO
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APRESENTAÇÃO
____________________________________________________________________________________________________

O  Estaógio  Curricular  Supervisionado  eó  o  desenvolvimento  do  aprendizado
acadeêmico fora dos limites da universidade. EÓ  uma atividade indispensaóvel aà  formaçaão
do discente, proporcionando-lhe oportunidades de aprendizagem por meio da viveência
da profissaão,  em variados  campos  de  trabalho,  permitindo que  o  processo  ensino-
aprendizagem se suceda de maneira otimizada, na integralizaçaão do indivíóduo com o
meio, efetivando a interface entre teoria e praó tica. 

Os espaços designados para os estaó gios devem proporcionar aos acadeêmicos a
oportunidade  de  alicerçar  seus  conhecimentos,  inclusive  ao  vivenciarem  os
imprevistos que a praó tica no dia-a-dia pode oferecer. Nesta configuraçaão, a troca de
experieências faraó  com que os futuros profissionais adquiram habilidades para atuarem
em aó reas especíóficas e lidarem com a complexidade da realidade efeêmera.

O estaó gio, segundo a Lei Nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, eó  definido, em
seu Art. 1º, como ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido em ambiente de
trabalho, que visa a preparaçaão para o trabalho produtivo de educandos que estejam
frequentando,  regularmente,  o  ensino  em  instituiçoã es  de  educaçaão  superior,  de
educaçaão  profissional,  de  ensino meódio,  da  educaçaão  especial  e  dos  anos  finais  do
ensino fundamental, na modalidade profissional da educaçaão de jovens e adultos.  

O  presente  manual  estabelece  as  competências  e  atribuições  dos
estagiários, da coordenação do curso, da coordenação de estágio e de discentes
orientadores,  bem  como  a  sistemática  implantada  pelo  Curso  de  Engenharia
Ambiental do campus da UFC, em Crateús, para operacionalização dos estágios.
Outrossim,  o  manual  de  estágio  busca,  de  modo  objetivo,  expor  às  partes
interessadas o  conjunto de normas  e princípios  para  a  realização do Estágio
Curricular  Supervisionado.  O  Estágio  Curricular  Supervisionado  do  Curso  de
Engenharia  Ambiental  da  UFC,  campus  Crateús,  será  realizado  conforme  as
exigências da Lei N.º 11.788, de 25 de setembro de 2008, e da Resolução N.º 32
de  30/10/2009  do  CEPE/UFC.  O  estágio  terá  caráter  obrigatório  e  será
denominado de Estágio Curricular Supervisionado.
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1.0. INTRODUÇÃO
____________________________________________________________________________________________________

Em consonaência com as Diretrizes Curriculares Nacionais e o Projeto Políótico-
Pedagoó gico  do  curso  de  Engenharia  Ambiental  da  Universidade  Federal  do  Cearaó ,
campus Crateuó s,  uma das atividades necessaó rias para a conclusaão do curso, ou seja,
obrigatoó ria, eó  o Estaó gio Curricular Supervisionado (ECS).

Entende-se por ECS a(s) atividade(s) desenvolvida(s) pelos discentes do curso,
as quais  proporcionem seu contato direto com possíóvel(is)  ambiente(s)  de atuaçaão
profissional,  atraveós  da  execuçaão  de  atividades  programadas,  supervisionadas  e
avaliadas, visando a aprendizagem de competeências proó prias da atividade profissional
e aà  contextualizaçaão curricular, auxiliando seu desenvolvimento acadeêmico e cidadaão.

Deve ser desenvolvido em observaência ao seu campo de formaçaão profissional,
aà  legislaçaão pertinente e aos objetivos curriculares do curso. Considera-se como campo
de  atuaçaão  profissional,  para  efeito  de  estaó gio,  as  atividades  regulamentadas  pelo
CONFEA/CREA, como gestaão ambiental e saneamento baó sico.

2.0. OBJETIVO DO MANUAL DE ESTÁGIO
____________________________________________________________________________________________________

Regulamentar  a  atividade  de  ECS,  componente  do  curríóculo  do  Curso  de
Engenharia  Ambiental  do  campus  da  Universidade  Federal  do  Cearaó  em  Crateuó s,
estabelecendo os paraêmetros para o planejamento das praó ticas a serem desenvolvidas
pela(o) estagiaó ria(o), com o devido acompanhamento de sua execuçaão por profissional
habilitado, e para o relatoó rio final, no qual deveraó  constar as praó ticas desenvolvidas
durante o estaó gio. 

3.0. OBJETIVOS DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO
____________________________________________________________________________________________________

O  ECS  do  Curso  de  Engenharia  Ambiental  eó  uma  atividade  curricular
obrigatoó ria,  integrante  do  Projeto  Políótico  Pedagoó gico  do  Curso,  que  possibilita  a
relaçaão teoria/praó tica, integrando o itineraó rio formativo do discente.

O  ECS  deve  ajustar-se  aos  dispositivos  da  Resoluçaão  CEPE  nº  32,  de  30  de
outubro de 2009, a qual disciplina o Programa de Estaógio Curricular Supervisionado
para os estudantes dos cursos regulares  da UFC,  conforme as exigeências da Lei  Nº
11.788, de 25 de setembro de 2008.
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A atividade de ECS seraó  obrigatoó ria, ofertada a partir do penuó ltimo semestre do
curso (9° períóodo) e deveraó  ter uma carga horaó ria míónima de 160 horas e um períóodo
míónimo de 4 (quatro) meses para o cumprimento das atividades. O discente soó  estaraó
apto a cursar esta atividade apoó s conclusaão das disciplinas ateó  o oitavo semestre do
curso.  Conveóm ressaltar  que a observaência  dos  requisitos  ao ECS naão  impede que,
anteriormente, os discentes realizem outras atividades tipificadas como estagiaó rias, no
entanto, deveraão estar cientes que as mesmas naão poderaão ser integralizadas como
ECS.

3.1. Objetivo Geral do Estágio Curricular  Supervisionado

A atividade de estaó gio supervisionado visa oportunizar um processo avaliativo e
inventivo, destinado a articular a teoria aà  praó tica, dentro do tripeó  ensino, pesquisa e
extensaão, podendo constituir-se numa atividade de investigaçaão, reflexaão, explicaçaão,
interpretaçaão,  criaçaão  e  intervençaão  na  realidade,  aleóm  de  contribuir  no
enriquecimento da formaçaão profissional do discente, permitindo-o vivenciar a rotina
do mercado de trabalho da aó rea em que pretende atuar. 

3.2 Objetivos Específicos do Estágio Curricular Supervisionado

oGarantir  a  obedieência,  por  todos  os  envolvidos,  aà  legislaçaão  vigente  que

regulamenta os estaó gios supervisionados nas instituiçoã es de ensino superior;
oAplicar,  ampliar  e  adequar  aà  realidade  conhecimentos  teócnico-cientíóficos,

visando a  integraçaão  entre  a  teoria  e  a  praó tica  no  desenvolvimento  de habilidades
discentes, requeridas para a formaçaão de seu perfil profissional;

oComplementar  o  processo  ensino-aprendizagem,  incentivando  o  discente  aà

busca constante do aperfeiçoamento pessoal e profissional;
oExercitar a perspectiva da praó tica profissional atraveós da inserçaão discente em

situaçaoã es reais de trabalho;
oDesenvolver  a  capacidade  de  críótica  e  percepçaão  humaníóstica  da  realidade,

identificando seu potencial como elemento de transformaçaão da sociedade;
oIncentivar  o  desenvolvimento  das  potencialidades  individuais,  inclusive  o

desenvolvimento e instigaçaão ao empreendedorismo;
oPossibilitar a autonomia estudantil na escolha de seus caminhos acadeêmicos-

profissionais, com observaência e atendimento das normas especíóficas do estaó gio;
oPromover  a  integraçaão  universidade-empresa/instituiçaão,  buscando  a

superaçaão da fragmentaçaão e transitoriedade da dicotomia entre teoria e praó tica;
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4.0 PROCEDIMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO CURRICULAR
SUPERVISIONADO

____________________________________________________________________________________________________

4.1. Matrícula

Caberaó  aà  Coordenaçaão  do  Curso  de  Engenharia  Ambiental  realizar  um
levantamento  preóvio  dos  discentes  aptos  a  cursar  a  atividade  de  ECS  no  períóodo
subsequente, a fim de subsidiar:

• Sua demanda, com antecedeência, de docentes para orientaçaão das turmas de
ECS;

• Sua  previsaão  quanto  ao  nuó mero  de  turmas  necessaó rias  para  suprir  a
demanda do períóodo;

• O  corpo  discente  na  articulaçaão  e  viabilizaçaão,  junto  aà  Coordenaçaão  de
Estaógios e aà  Coordenaçaão do Curso, das oportunidades de estaó gio;

• O corpo discente na escolha, com antecedeência, de um(a) docente para ser
seu(sua)  orientador(a),  dando-lhe  tempo  haóbil  para  a  providenciaçaão  da
documentaçaão necessaó ria para formalizaçaão do estaó gio.

A(O) discente poderaó  iniciar o ECS (obrigatoó rio) a partir do 9º períóodo letivo,
desde que jaó  tenha sido aprovada(o),  obrigatoriamente,  nas disciplinas do 1º ao 8º
períóodo  letivo,  com toleraência  de  pendeência  de  2  (duas)  disciplinas  aà  cursar  e/ou
reprovadas dentro do períóodo supracitado. Conveóm ressaltar que o iníócio do estaó gio
estaó  condicionado aà  formalizaçaão preóvia de conveênio com empresa/ONG/instituiçaão e
aà  entrega do Termo de Conveênio e do Termo de Compromisso de estaó gio obrigatoó rio.

4.2. Campos de Estágio

Consideram-se campos de estaógios  as  Instituiçoã es  de  Pesquisa  ou de Ensino
Superior,  Empresas  Puó blicas,  Mistas  ou Privadas,  ONGs e Profissionais liberais,  que
apresentem condiçoã es  fíósicas  e  de  teócnicas,  para  o  suporte  e  a  viveência  da  praó tica
profissional  compatíóvel  com  o  curso.  Os  discentes  saão  co-responsaóveis  pela
formalizaçaão do víónculo de estaó gio, mediante apresentaçaão de documento fornecido
pela  Coordenaçaão  de  Estaógio  do  campus  da  UFC  em  Crateuó s  ao  responsaóvel  pelo
estaógio.

Os campos de estaó gios poderaão ser identificados pelos seguintes envolvidos no
processo: 

6. Discentes;
7. Docentes orientadoras(es) da atividade de ECS;
8. Coordenador(a) da unidade curricular de estaó gio supervisionado (UCES);
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9. Coordenaçaão do curso, ao encaminhar discentes interessados aà  ageência de estaó gios.

4.3. Carga Horária

A jornada de atividades desenvolvidas pela(o) estudante estagiaó ria(o) deve ser
compatíóvel com seu horaó rio acadeêmico, naão ultrapassando 6 (seis) horas de atividades
diaó rias e 30 (trinta) horas semanais, nos termos do Art. 10, da Lei Nº 11.788, de 25 de
setembro de 2008. Cabe ressaltar que nos períóodos de avaliaçaão, a carga horaó ria do
estaógio poderaó  ser reduzida ateó  pela metade, se assim as partes acharem necessaó rio,
cessando esta exceçaão logo em seguida.

4.4. Documentos Necessários 

A  formalizaçaão  do  estaó gio,  parceria  entre  universidade-
empresa/ONG/instituiçaão/profissional  liberal,  poderaó  ser  realizada  apenas  apoó s
apresentaçaão e anaó lise dos seguintes documentos:

4.4.1. Termo de Convenio

A  celebraçaão  do  Termo  de  Conveênio  dar-se-aó   entre  as  partes  convenentes
(universidade  -  empresa;  instituiçoã es  de  pesquisa;  instituiçoã es  de  ensino  superior;
ONGs e profissionais liberais),   conforme o que determina o Art.  5º,  do Decreto Nº
87.497, de  18/08/92, em documento elaborado para este fim denominado termo.

O  supracitado  termo  (Anexo  A)  deveraó  ser  impresso  em  3  (treês)  vias,
preenchido, datado, carimbado e assinado pelo representante do oó rgaão concedente do
estaógio (orientador(a) profissional), conforme as normas estabelecidas pelo Manual do
Estaógio  da  UFC,  devendo  ser  entregue  aà  coordenaçaão  de  estaó gio  do  curso  de
Engenharia Ambiental - UFC Crateuó s.

4.4.2. Termo de Compromisso de Estágio Obrigatório

Com  a  definiçaão  das  linhas  gerais  de  metodologia  do  estaó gio,  o  Termo  de
Compromisso  de  Estaógio  Obrigatoó rio  da(o)  estagiaó ria(o)  (contrato  que  oficializa  a
iníócio  da  realizaçaão  do  Estaógio)  (Anexo  B)  deveraó  ser  impresso  em  3  (treês)  vias,
preenchido,  carimbado  e  assinado  pelo  orientador(a)  profissional,  pela(o)  docente
orientadora(o) do corpo docente do curso, aleóm do discente, sendo encaminhado, em
seguida, para assinatura da Coordenaçaão de Estaógios do curso, a qual se atentaraó  para
as seguintes informaçoã es:

o dados da(o) concedente;

o dados da(o) estagiaó ria(o);

o dados da(o) docente orientadora(o);
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o dados da(o) orientador(a) profissional da unidade concedente;

o horaó rio e períóodo de realizaçaão do estaó gio;

o atividades a serem desenvolvidas;

o valor da bolsa ou outra forma de contraprestaçaão acordada;

o seguro contra acidentes pessoais em favor do discente.

Apoó s  assinar o Termo de Compromisso de Estaógio Obrigatoó rio,  a(o) discente
deveraó  anexar seu histoó rico escolar atualizado e o comprovante de matríócula com as
disciplinas e seus respectivos horaó rios,  referentes ao semestre de iníócio do estaó gio,
ressaltando que naão seraó  permitido choque de horaó rio entre o estaó gio e as disciplina
nas quais a(o) discente esteja matriculada(o), a fim de se averiguar possíóveis conflitos
de horaó rio entre as atividades acadeêmicas e as de estaó gio.

Requere-se,  ainda,  para  aprovaçaão  do  Termo  de  Compromisso  de  Estaógio
Obrigatoó rio  que seja  previsto  pelo  menos 30 (trinta)  minutos  de diferença entre  o
horaó rio do estaógio e das aulas, para fins de deslocamento da(o) discente.

Vale informar que, sob orientaçaão da Coordenaçaão de Estaógio da UFC Crateuó s,
quando, excepcionalmente, houver necessidade de assinatura de um TERMO ADITIVO
(Anexo C) ao TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAÓ GIO, aquele seraó  preenchido em treês
vias, com carimbo e assinatura do(a) orientador(a) profissional e da (o) discente. Seraó
preciso, tambeóm, anexar novamente o comprovante de matríócula e o histoó rico escolar,
atualizados na data.  O Termo Aditivo deveraó  ser entregue,  entaão,  aà  Coordenaçaão de
Estaógio  do  curso,  juntamente,  obrigatoriamente,  com  a  coó pia  do  Termo  de
Compromisso de Estaógio Obrigatoó rio ao qual se refere.

4.4.3. Plano Individual de trabalho

Todas  as  atividades  previstas  para  serem  desenvolvidas  durante  o  estaó gio
devem  estar  definidas  no  Plano  de  Trabalho  Individual  de  Estaógio,  informando  a
metodologia a ser realizada e as inter-relaçoã es entre teoria e praó tica. Este plano deve
ser  elaborado  pelo(a)  discente,  pelo(a)  orientador(a)  profissional
(empresa/instituiçoã es/ONGs/profissionais  liberais)  e  pelo(a)  orientador(a)
pedagoó gico (a) (universidade). Uma via deve ser encaminhada aà  Coordenaçaão do Curso
para ser arquivada.

De acordo com a Resoluçaão do CEPE nº 32/ 2009, no Art. 8º, o Plano Individual
de Trabalho (ANEXO D) a ser anexado ao Termo de Compromisso de Estaógio, deveraó
ser elaborado atendendo aà s especificidades do Curso, em consonaência com o disposto
nos  seus  Projetos  Políóticos  Pedagoó gicos  e  deveraão  constar  os  seguintes  requisitos
míónimos:

a) local e caracterizaçaão do concedente;
b) objetivos (geral e especíóficos);
c) atividades previstas e local(is) de sua realizaçaão;
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d) períóodo (iníócio e teórmino do tempo total de estaó gio); 
e) horaó rio de iníócio e teórmino da jornada diaó ria de estaó gio;
f) nome do(a) Orientador(a) Pedagoó gico
g) nome, formaçaão e funçaão do Orientador(a) Profissional.

4.5. Coordenação de Estágio Curricular Supervisionado

A  Coordenaçaão  de  Estaógio  Curricular  Supervisionado  eó  uma  unidade
operacional  que  integra  o  conjunto  de  atividades  didaó tico-pedagoó gicas  relativo  ao
Estaógio Curricular Supervisionado, do curso de Engenharia Ambiental do campus da
UFC em Crateuó s.

Esta  Coordenaçaão  visa  propor  ao  estagiaó rio  o  aperfeiçoamento  e  a
complementaçaão  de sua formaçaão  profissional,  social  e  cultural,  mantendo relaçoã es
permanentes com a coordenaçaão do curso e outras instituiçoã es de ensino, bem como
com entidades que oferecem oportunidades e campos de estaó gio e outras formas de
colaboraçaão com o processo formativo dos discentes.

A  Coordenaçaão  de  Estaógio  Curricular  Supervisionado eó  composta  por  um(a)
docente  nomeado(a)  pela  coordenaçaão  do  curso,  auxiliada  sempre  pelo(a)
coordenador(a) do curso, que reportaraó  aos discentes as questoã es especíóficas de seus
conteuó dos.

As atribuiçoã es da Coordenaçaão de Estaógio Curricular Supervisionado:

o Organizar  seminaó rios  para  orientaçaoã es  sobre  a  temaó tica  estaó gios  obrigatoó rios

supervisionados;
o Orientar os discentes e concedentes  sobre o conteuó do do termo de compromisso e

normas legais de estaó gio;
o Elaborar  cartas,  ofíócios,  termos  de  compromissos,  projetos  e  relatoó rios  para

encaminhamento aos interessados; 
o Definir junto aà s concedentes dias, horaó rios e duraçaão de estaó gio;

o Informar e orientar a políótica e cultura do estaógio;

o Realizar atendimento individual e/ou coletivo dos discentes estagiaó rios do curso;

o Promover eventos e buscar novas oportunidades de estaó gio;

o Promover  a  integraçaão  acadeêmica  entre  o  curso  de  Engenharia  Ambiental  e  a

sociedade;
o Solicitar aos grupos de pesquisa do campus de Crateuó s  a indicaçaão de docentes

para orientar os discentes na atividade de ECS, conforme atuaçaão profissional;
o Cumprir  e  fazer  cumprir  as  exigeências  legais  e  regulamentares  do  estaó gio

obrigatoó rio supervisionado.
o Manter contato permanente com os(as) orientadores(as), procurando dinamizar o

funcionamento do estaógio;
o Avaliar  as  condiçoã es  de  exequibilidade  do  estaó gio,  bem  como  as  atividades

conjuntas (orientador/estagiaó rio) em andamento;
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o Analisar documentos de forma a reforçar aspectos positivos e corrigir  possíóveis

erros de registro;
o Promover seminaó rio final de encerramento do estaó gio para integraçaão e troca de

experieências.

4.6. Competências do(a) Orientador(a) Pedagógico(a)

O papel do Orientador Pedagoó gico eó  fulcral no progresso da(o) estagiaó ria(o),
sendo suas competeências elencadas como segue:

o Cumprir as normas estabelecidas neste manual;

o Orientar  estagiaó rios(as)  que pretende(m) atuar  em aó reas  compatíóveis  com suas

atividades acadeêmicas;
o Orientar o(a) estagiaó rio(a) na elaboraçaão de seu Plano Individual de Estaógio e no

processo de desenvolvimento do estaó gio.
o Reunir-se, mensalmente, com a(o) estagiaó ria(o), em datas preó -agendadas desde o

iníócio do semestre, para discussaão do desenvolvimento das ativiades;
o Comparecer ao ambiente de estaógio pelo menos uma vez por períóodo letivo;

o Comparecer  aà s  reunioã es  e  demais  promoçoã es  de  interesse  do  estaó gio,  quando

convocado por qualquer uma das partes envolvidas;
o Efetuar  a  avaliaçaão  final  da(o)  estagiaó ria(o)  e  encaminhar  os  resultados  aà

Coordenaçaão de Estaógio do curso de Engenharia Ambiental/UFC Crateuó s.

4.7. Competências do(a) Orientador(a) Profissional

O(A)  orientador(a)  profissional  desempenha  uma  atribuiçaão  extremamente
importante  na formaçaão  profissional  do estagiaó rio,  visto  que seraó  o  principal  e,  na
maioria  das  vezes,  o  primeiro  responsaóvel  em  compartilhar  as  experieências,
articulando  o saber e o fazer. Compete ao(aà ) Orientador(a) Profissional:

o Estar  junta(o)  aà (ao)  estagiaó ria(o)  orientando-a(o)  em  todas  as  atividades

desenvolvidas;
o Avaliar o desempenho da(o) estagiaó ria(o), atraveós do preenchimento e da entrega

do  documento  ao  (aà )  cordenador  (a)  de  estaó gio:  “Ficha  de  Avaliaçaão  do(a)
Orientador(a) Profissional” (ANEXO H).

4.8. Atribuições da(o) discente estagiária(o)

o Entregar os documentos necessaó rios para a formalizaçaão do estaógio;

o Apresentar Plano Individual de Trabalho no iníócio das atividades de estaó gio;
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o Comparecer  aà s  reunioã es  e  aulas  programadas  por  seu(ua)  orientador(a)

Pedagoó gico(a);
o Informar, imediatamente, ao(aà ) seu(ua) orientador(a), qualquer impossibilidade de

cumprir os prazos e procedimentos previstos nesse manual  e  alteraçoã es  no seu
Plano Individual de Trabalho;

o Manter atualizada as informaçoã es referentes ao seu plano individual de trabalho,

junto ao(aà ) seu(ua) orientador(a); 
o Cumprir as regulamentaçoã es previstas nesse manual;

o Representar, condignamente, a Instituiçaão juntos aos oó rgaãos conveniados;

o Comparecer,  assíódua  e  pontualmente  ao  estaó gio,  respeitando  o  planejamento

elaborado;
o Zelar pela conservaçaão  dos materiais,  instalaçoã es  ou equipamentos,  nos campos

onde desenvolve o ECS.
o Apresentar Seminaó rio de Relato de Experieência ao teórmino do períóodo de estaó gio;

o Entregar o Relatoó rio Final redigido segundo as normas graó ficas estabelecidas pelo

Guia de Normalizaçaão da UFC.

4.9. Frequência

Um  dos  criteórios  obrigatoó rios  do  Estaógio  Obrigatoó rio  Supervisionado  eó  a
assiduidade. Somente seraó  aprovado(a) por este requisito o(a) discente que cumprir,
no míónimo, 90% da Carga Horaó ria total prevista para essa atividade, justificando suas
faltas  previamente,  sempre  que  possíóvel,  ao(aà )  Orientador(a)  Profissional.
Mensalmente o discente deveraó  entregar ao(aà ) Orientador(a) Pedagoó gico(a) o controle
de frequeência do estaó gio (Anexo E).

4.10. Forma de Avaliação 

A nota final da atividade de ECS se faraó  a partir dos seguintes instrumentos:

1. Avaliaçaão do(a) Orientador(a) Profissional;
2. Avaliaçaão do(a) Orientador(a) Pedagoó gico;
3. Avaliaçaão do(a) Coordenador(a) de Estaógio.

O(A) Orientador(a) Pedagoó gico(a) atribuiraó  uma nota aà (ao) discente (NOPE –
Nota do Orientador Pedagoó gico) levando em consideraçaão o Relatoó rio Final e o seu
desempenho durante o estaó gio atraveós da ficha de avaliaçaão de estaó gio (Anexo G), que
deve ser anexada ao relatoó rio final. Esta nota vale 10,0 pontos.

O(A)  Orientador(a)  Profissional  (responsaóvel  da  concedente)  iraó  avaliar  o(a)
estagiaó rio(a) mediante o preenchimento da ficha de avaliaçaão de estaó gio (Anexo H),
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anexada ao relatoó rio final. Esta nota (NOP – Nota do Orientador Profissional) vale 10,0
pontos.

A(O) discente deveraó  entregar um Relatoó rio Final em data previamente marcada
pelo(a)  orientador(a)  pedagoó gico(a)  (NOPE),  juntamente  aà s  fichas  de  avaliaçaão  jaó
citadas. O Relatoó rio Final deve conter no míónimo os seguintes itens:

o Introduçaão;

o Caracterizaçaão do Estaógio; 

o Atividades e metodologias desenvolvidas;

o Resultados alcançados; 

o Consideraçoã es Finais;

o Refereências Bibliograó ficas.

Os documentos referentes aos itens: termo de conveênio, termo de compromisso,
plano individual de estaó gio, ficha mensal de frequueência de estaó gio e relatoó rio final,
deveraão ser entregues dentro do prazo. Esta nota (NPT - Nota de  pontualidade) vale
10 pontos. 

O cumprimento destas atividades e a entrega dos relatoó rios bimestrais (RB) e
final (RF), conforme modelos, seraão analisados pelo Coordenador de Estaógio e geraraó  a
nota NCE (Nota do Coordenador de Estaógio). Esta nota vale 10,0 pontos.

As  entregas  do  relatoó rio  bimestral,  bem  como  do  relatoó rio  final,  seraão
acompanhadas  de  apresentaçoã es  orais,  em  datas  previamente  marcadas,
respectivamente. A meódia final seraó  assim composta:

MÉDIA FINAL = 0,35*NOPE + 0,35*NOP + 0,3*NCE

Considere: NCE = 0,8*(0,5*[NRB ] + 0,5*[NRF]) + 0,2*NPT

Ressalta-se que o discente deve utilizar, como orientaçaão para a formataçaão do
Relatoó rio Final, o Guia de Normalizaçaão para Trabalhos Acadeêmicos da UFC que estaó
disponíóvel no endereço eletroê nico abaixo:

 http://www.biblioteca.ufc.br/servicos-e-produtos/normalizacao-de-trabalhos-
academicos/

EÓ  condiçaão baó sica para aprovaçaão:

o Meódia igual ou superior a 7,0;

o Cumprimento  de 90% da carga  horaó ria  míónima  destinada ao estaó gio,  conforme

estabelecido no Projeto Pedagoó gico do Curso.
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Os discentes que naão obtiverem meódia e/ou frequeência de aprovaçaão deveraão
efetuar  novo  processo  de  matríócula,  podendo  continuar  alocados  na  mesma
concedente, caso haja aceitaçaão das partes envolvidas.

4.11. Requisitos para a conclusão do estágio curricular supervisionado 

O discente teraó  concluíódo o estaó gio quando atender aos requisitos abaixo na
data previamente determinada pela(o) orientador(a) pedagoó gico(a):

o Obter meódia final igual ou superior a 7,0;

o Cumprir a frequeência míónima de 90% ;

o Entregar os documentos obrigatoó rios para a formalizaçaão  do estaó gio  (Termo de

Conveênio, Termo de Compromisso e Plano Individual de estaó gio);
o Entregar os Relatoó rios Parciais e Final;

o Entregar o Termo de realizaçaão de estaó gio (Anexo F) devidamente preenchido;

o Entregar as Fichas de controle de frequeência de estaó gio devidamente preenchidas e

assinadas;
o Entregar  a  Ficha  de  avaliaçaão  de  estaó gio  devidamente  preenchida  e  assinada

(Orientador(a) Profissional);
o Entregar  a  Ficha  de  avaliaçaão  de  estaó gio  devidamente  preenchida  e  assinada

(Orientador(a) Pedagoó gico(a)).

5.0. DISPOSIÇÕES GERAIS 
____________________________________________________________________________________________________

o O  presente  manual  seraó  fornecido  aos  discentes  matriculados  na  Atividade  de

Estaógio Curricular Supervisionado;
o Estaógios em Empresas seraão  realizados mediante a celebraçaão  de um Termo de

Conveênio  entre  a  UFC  e  a  Instituiçaão/Empresa  interessada,  com  assinatura  do
Termo  de  Compromisso  de  Estaógio  e  do  Plano  de  Trabalho.  A  referida
documentaçaão  poderaó  ser  obtida  no  site  www.estagios.ufc.br  ou  fornecida
pelos(as)  orientadores(as)  acadeêmicos(as)  e  encaminhada  aà  Coordenaçaão  de
Estaógios do campus da UFC em Crateuó s;

o O manual  de estaó gio poderaó  ser modificado por iniciativa do Colegiado ou pelo

Nuó cleo  Docente  Estruturante  (NDE)  do  Curso  de  Engenharia  Ambiental,
obedecendo aos traêmites legais e vigentes na UFC;

o Em caso de reprovaçaão, o discente deveraó  solicitar matríócula no componente no

semestre  subsequente.  Neste  caso,  a(o)  orientador(a)  pedagoó gico(a)  deveraó
registrar  a  nota  no  sistema,  obedecendo  ao  prazo  definido  pelo  Calendaó rio
Acadeêmico da Universidade.
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o Os  casos  omissos  seraão  analisados  e  julgados  pela  UCES  juntamente  com  a

Coordenaçaão  do  Curso  de  Engenharia  Ambiental  e  encaminhado  aos  oó rgaãos
competentes para soluçaão;

o Os estaógios SOMENTE poderaão ser iniciados APOÓ S aprovaçaão pela Coordenaçaão de

Estaógios  da  UFC/Crateuó s,  conforme  legislaçaão  a  respeito,  o  que  se  verifica  pela
assinatura do Termo de Compromisso de Estaógio. 
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ANEXO A – Termo de Convênio
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TERMO DE CONVÊNIO

TERMO  DE  CONVEÔ NIO  QUE  ENTRE  SI
CELEBRAM,  DE  UM  LADO  A
UNIVERSIDADE  FEDERAL  DO  CEARAÓ ,
CAMPUS  CRATEUÓ S  E  DE  OUTRO  A
(O) ................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........

A Universidade Federal do Cearaó , campus Crateuó s, com sede na BR 226, Km 04,
CEP: 63.700-000, bairro do Venaêncios, com sede na cidade de Crateuó s, Estado do Cearaó ,
CGC 07.272.636/0001-31, doravante denominada Convenente, neste ato representada
pelo sua Proó -Reitora de Extensaão, conforme delegaçaão de competeência concedida em
22/03/2013, pela Portaria No 1.007 do Magníófico Reitor, Prof. Henry Campos, e, de
outro  lado,  a(o)  ........................................................................................................................  daqui  em
diante  denominado(a)  Conveniada,  pessoa  juríódica  de
direito  .......................................................  desenvolvendo  atividade  no  ramo
de  ........................................................................  sediada  na  Rua
(Av.).................................................................................................................Bairro ............................................
.  CEP...........................................Fone.....................................E-
mail.......................................................................Fortaleza,  Estado  do  Cearaó ,  CGC
no....................................................................  neste  ato  representado  pelo  seu
Diretor.......................................................................................  e  tendo em vista  as  disposiçoã es  da
Lei n.o 11.788 de 25 de setembro de 2008 e, de conformidade com outros dispositivos
legais, resolvem celebrar este Conveênio nas seguintes bases e condiçoã es:

Dos Objetivos do Estágio:

CLAÓ USULA PRIMEIRA - O Conveênio tem por objetivos:

a) Estabelecer, por via de Estaógio Curricular Supervisionado, a cooperaçaão muó tua
entre a Convenente e a Conveniada,  no sentido de propiciarem ao aluno estagiaó rio,
oportunidade para aprofundar conhecimentos e desenvolver habilidades significativas
para a formaçaão profissional a um soó  tempo teoó rica e praó tica;

b) Possibilitar, aà  Convenente, atraveós do Estaógio Curricular Supervisionado, mais
um caminho para a obtençaão de subsíódios necessaó rios aà  permanente e atualizaçaão de
seus  curríóculos,  bem  como,  aà  Conveniada,  mais  um  canal  de  informaçoã es
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indispensaóveis  aà  sua constante aproximaçaão  aà s  fontes  de  conhecimentos teócnicos  e
cientíóficos.

as AÓ reas Profissional e Curricular do Estaógio:

CLAÓ USULA SEGUNDA - As oportunidades de estaó gio oferecidas pela Conveniada
estaraão  voltadas,  coincidente  e  simultaneamente,  tanto  para  as  necessidades  e
especialidades do campo de açaão e do ramo empresarial desta, como, ainda, para as
necessidades e os interesses curriculares estabelecidos pela Convenente.

Da Competência da Universidade:

CLAÓ USULA TERCEIRA - Compete aà  Convenente, por intermeódio da Proó -Reitoria
de Graduaçaão (no caso de Estaógio Curricular Supervisionado Obrigatoó rio) e da Proó -
Reitoria de Extensaão (no caso de Estaógio Curricular Supervisionado naão Obrigatoó rio),
por  seus  oó rgaãos  competentes,  que  tambeóm  firmam  o  presente  conveênio  e,  por
intermeódio de outras instaências, por esta determinadas:

a)  promover  o  cadastramento  e  a  seleçaão  de  candidatos  a  estaó gios,  segundo
criteórios fixados previamente e que propiciem a todos a igualdade de oportunidades;

b)  designar  professor  orientador  entre  docentes  com  experieência  na  aó rea  de
especializaçaão do treinando;

c) encaminhar, aà  Conveniada, os estudantes por esta solicitados;
d) preparar,  em níóvel preliminar,  os universitaó rios para o estaó gio, alertando-os

para a oportunidade que teraão de aprender novos conhecimentos praó ticos que lhes
seraão apresentados,  de compreender esses conhecimentos no contexto da atividade
produtiva,  e  preparaó -los,  em  instaência  preliminar,  para  sua  inserçaão  na  hierarquia
empresarial e para a praó tica da disciplina na Conveniada, entendidas a hierarquia e a
disciplina como meios de que os grupos humanos se utilizam para alcançar objetivos
sociais;

e) articular-se, junto aà  Conveniada, com objetivo de compatibilizar a orientaçaão
decorrente da oó tica do ensino com a orientaçaão oriunda do ponto de vista da produçaão,
mediante entrosamento entre o Supervisor Didaó tico-Pedagoó gico,  quando for o caso,
designado  pela  Convenente,  e  a  pessoa  designada  pela  Conveniada  para  assistir  o
estagiaó rio;

f)  promover  avaliaçoã es  perioó dicas  do  sistema  de  estaó gio  devendo,  para  isso,
realizar visitas atraveós de preposto designado para esse fim, a postos de trabalho de
estagiaó rios,  segundo  periodicidade  a  ser  estabelecida  de  comum  acordo  com  a
Conveniada; articular-se com a Conveniada, a fim de obter subsíódios para avaliaçaão;
ouvir os estagiaó rios, sempre com esse mesmo objetivo;

g)  firmar,  com  a  Conveniada  e  o  educando(a),  em  cada  caso,  os  Termos  de
Compromisso de Estaógio,  para que,  soó  entaão,  possam ser iniciadas as atividades de
estaógio;
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h) exigir, do educando, a apresentaçaão perioó dica, em prazo naão superior a 6 (seis)
meses, relatoó rio das atividades.

i) o plano de atividade do estagiaó rio, elaborado em acordo das (treês) partes a que
se refere o inciso II do caput do Art. 3o da Lei no 11.788, de 25 de setembro de 2008,
seraó  incorporado ao Termo de Compromisso por meio de aditivos aà  medida que for
avaliado, progressivamente, o desempenho do estudante;

j) no caso de Estaógio Obrigatoó rio, a responsabilidade pela contrataçaão do seguro
de que trata o inciso IV, do artigo 9o da Lei no 11.788/08, poderaó , alternativamente, ser
assumida pela instituiçaão de ensino.

l)  avaliar  as  instalaçoã es  da  parte  concedente  do  estaó gio  e  sua  adequaçaão  aà
formaçaão cultural e profissional do educando;

m) comunicar aà  parte concedente do estaó gio, no iníócio do períóodo letivo, as datas
de realizaçaão de avaliaçoã es escolares ou acadeêmicas.

Da Competência da Conveniada:

CLAÓ USULA QUARTA - Compete aà  Conveniada:

a)  fazer  ocupar  as  vagas  para  estaó gio  por  universitaó rios  que  tenham  sido
indicados e encaminhados pela Convenente, assistindo aà  Conveniada o direito de, se
assim  entender,  fazer  entre  aqueles  universitaó rios  encaminhados,  a  sua  proó pria
seleçaão;

b) definir, em cooperaçaão com a Convenente, previamente, as tarefas expressivas
do  conteuó do  do  estaó gio  e  o  calendaó rio,  ao  longo  do  qual  essas  tarefas  devem  ser
realizadas;

c) supervisionar as tarefas e avaliar o desempenho dos estagiaó rios;
d) articular-se com a Convenente, no sentido de conciliar a orientaçaão pertinente

ao ensino
com  a  perspectiva  da  produçaão,  mediante  a  interaçaão  entre  o  competente

representante  da  Conveniada e  o  professor  universitaó rio,  que tem como encargo  a
supervisaão do estaó gio e a quem seraó  autorizado o ingresso aos postos de trabalho dos
treinandos,  conforme  períóodo  determinado  em  comum  acordo  com  a  Convenente,
objetivando o acompanhamento e a subsequü ente avaliaçaão do sistema;

e) Indicar funcionaó rio do seu quadro de pessoal, com formaçaão ou experieência
profissional  na  aó rea  de  conhecimento  desenvolvida  no  curso  do  estagiaó rio,  para
orientar e supervisionar ateó  10 (dez) estagiaó rios simultaneamente;

f) conceder bolsa ou outra forma de contraprestaçaão que venha a ser acordada,
sendo compulsoó ria a sua concessaão, bem como a do auxíólio transporte na hipoó tese de
estaógio  naão  obrigatoó rio  conforme  o  Art.  12  e  de  recesso  a  ser  gozado,
preferencialmente, durante as feórias escolares nos termos do Art. 13 da Lei no 11.788,
de 25 de setembro de 2008.
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g) realizar, obrigatoriamente, em favor dos estagiaó rios, seguro contra acidentes
pessoais,  conforme preconizado no inciso IV,  do Art. 9o, da Lei no 11.788 de 25 de
setembro de 2008;

h)  o  estagiaó rio  naão  teraó  víónculo  empregatíócio  com  a  Conveniada,  conforme
determina o § 1o do Art. 10 da Lei no 11.788, de 25 de setembro de 2008;

i)  Por ocasiaão do desligamento do estagiaó rio,  entregar termo de realizaçaão  do
estaógio  com  indicaçaão  resumida  das  atividades  desenvolvidas,  dos  períóodos  e  da
avaliaçaão de desempenho;

j) manter, aà  disposiçaão da fiscalizaçaão, documentos que comprovem a relaçaão de
estaógio;

l) enviar, aà  instituiçaão de ensino, com periodicidade míónima de 6 (seis) meses,
relatoó rio de atividades, com vistas obrigatoó rias ao estaó gio.

CLAÓ USULA  QUINTA  -  A  Conveniada  poderaó  solicitar,  a  qualquer  tempo,  o
desligamento  e/ou  a  substituiçaão  de  Estagiaó rios,  nos  casos  previsto  na  legislaçaão
vigente, dando cieência da ocorreência aà  Convenente.

CLAÓ USULA SEXTA - Assiste aà s partes signataó rias deste conveênio a prerrogativa de
o  denunciarem,  mediante  correspondeência  que  antecederaó  de  30  (trinta)  dias  a
vigeência da cessaçaão do presente pacto e que indicaraó  as razoã es da denuó ncia.

CLAÓ USULA SEÓ TIMA -  O presente conveênio seraó  publicado no Diaó rio Oficial  da
Uniaão e vigoraraó  por 04 (quatro) anos, podendo ser rescindido, desde que quaisquer
das partes convenentes notifique a outra, com antecedeência de 30 (trinta) dias.

CLAÓ USULA OITAVA - Fica eleito o foro da cidade de Fortaleza, Estado do Cearaó ,
para dirimir quaisquer duó vidas oriundas deste Conveênio.

E por estarem de pleno acordo, foi o presente Termo de Conveênio, depois de lido
e achado conforme, assinado pelas partes e testemunhas, dele extraindo 04 (quatro)
vias de igual teor, para que produzam todos os efeitos legais.

Crateuó s ,______ de ____________ de ________

________________________________________                          _________________________________________
      Coordenaçaão de Estaógio                                                              Representante
         Carimbo e Assinatura                                                       Carimbo e Assinatura                     
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ANEXO B – Termo de Compromisso de Estágio Obrigatório
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Universidade Federal do Ceará - Campus Crateús

Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Ambiental

Coordenação de de Estágios

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO

UNIDADE CONCEDENTE

Razaão Social: CNPJ:

Endereço: Cidade/UF: 

Representante: Supervisor:

Setor: Fone/Fax

Definiçaão da aó rea de estaó gio:

INSTITUIÇÃO DE ENSINO

Razaão Social: CNPJ:

Endereço: Cidade/UF: 

Representante legal: Fone/Fax

Coordenadora (o) de Estaógio:

ESTAGIÁRIA (O)

Nome: Data de Nascimento:

Nome da Maãe: Cidade/UF: 

Endereço: Email:

CEP: Fone/Fax

CPF: No PIS/PASEP/NIS/NIT:

Curso: Nº Matríócula:

Semestre: Orientador Pedagoó gico:

Celebram entre si  este  TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO,  de acordo com o
estabelecido na Lei N.o 11.788, de 25 de setembro de 2008, com o Termo de Conveênio
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jaó  firmado  entre  as  duas  partes  em  ____/____/_____  e  com  a  Resoluçaão  No  32,  de
30/10/2009, do CEPE/UFC, obedecendo, tambeóm, as seguintes claóusulas e condiçoã es:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A CONCEDENTE  se  compromete  a  conceder,  a  estudantes
previamente selecionados, matriculados e com frequü eência efetiva no curso ao qual estaó
vinculado,  estaó gio  em suas  dependeências,  visando a complementar e consolidar,  na
praó tica, os conhecimentos ministrados na INSTITUIÇÃO DE ENSINO.

CLÁUSULA SEGUNDA – No presente ESTÁGIO OBRIGATÓRIO o estudante se obriga a
estagiar  ateó  (......)  horas/dia,  no  horaó rio  de..........  h  aà s.........h,  nos  dias  da  semana......,
totalizando..............  (............)  horas/semanais,  naão  podendo prejudicar  suas  atividades
curriculares e nem ultrapassar, 6 (seis) horas diaó rias e 30 (trinta) horas semanais, em
cumprimento ao inciso II do art.10 da Lei no 11.788/08, com duraçaão de ....................
(meses/anos) de __/__/__ a __/__/__. Em períóodo de avaliaçoã es institucionais, a carga
horaó ria  do  estaógio  seraó  reduzida  pelo  menos  aà  metade,  para  garantir  o  bom
desempenho do estudante, o qual fica responsaóvel pela comprovaçaão deste períóodo de
avaliaçaão institucional.

CLAUSULA  TERCEIRA  –  O  ESTAGIÁRIO deveraó  cumprir  as  normas  internas  da
CONCEDENTE, especialmente as de orientaçaão do plano de atividades, possibilitando
aquisiçaão de conhecimentos profissionais, culturais e o treinamento na CONCEDENTE,
devendo apresentar a  INSTITUIÇÃO DE ENSINO,  em prazo naão superior a 6 (seis)
meses, o relatoó rio das atividades desenvolvidas.

CLAUSULA QUARTA – O ESTAGIÁRIO poderaó  ser responsabilizado pela CONCEDENTE
por perdas e danos a que der causa ou em cuja açaão  se identifique dolo ou culpa,
quando, entaão, aleóm do ressarcimento devido aà  CONCEDENTE, importaraó  na imediata
rescisaão do presente Termo.

CLÁUSULA QUINTA  – - Naão seraó  permitido ao  ESTAGIÁRIO, em nenhuma hipoó tese,
continuar na CONCEDENTE, na condiçaão de estaó gio obrigatoó rio nos seguintes casos;
colaçaão  de  grau,  trancamento  de  matríócula,  abandono,  infrequeência  de  qualquer
natureza ou uma vez vencido o prazo apontado na claóusula 2a deste termo.

CLÁUSULA SEXTA - O ESTAGIÁRIO deveraó  comunicar aà  CONCEDENTE sempre que,
por  necessidade  devidamente  comprovada,  tiver  de  ausentar-se  para  atender  a
compromissos escolares. O naão cumprimento dessa obrigaçaão acarretaraó , a criteório da
CONCEDENTE, suspender, imediatamente, o contrato de estaó gio que seraó  informado no
relatoó rio das atividades.

CLÁUSULA SÉTIMA - O ESTAGIÁRIO compromete-se, formalmente, em manter sigilo
sobre informaçoã es, dados ou trabalhos reservados da CONCEDENTE aos quais tenha
acesso, constituindo em falta grave a quebra de sigilo.
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CLÁUSULA  OITAVA  –  A INSTITUIÇÃO  DE  ENSINO oferece  seguro  contra  acidente
pessoal a todos os seus estudantes devidamente matriculados contemplando nele o
ESTAGIÁRIO beneficiado neste contrato, durante a vigeência do presente.
1- Vigeência do Seguro de: 24/08/2013 ateó  24/02/2014
2-  Apoó lice  de  Seguro  no:  4251.2010.105.82.285217.38.3.000-0  Nome  da  Empresa
Seguradora: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDEÔ NCIA S/A.
3- Morte Acidental = R$ 5.000,00 Invalidez Permanente = R$ 5.000,00;

CLÁUSULA  NONA  -  A  concessaão  do  estaó gio  obrigatoó rio  naão  cria  nenhum  tipo  de
víónculo empregatíócio entre a CONCEDENTE e o ESTAGIÁRIO, exceto nos casos em que
descumprir o art. 3o da Lei no 11.788/08.

CLÁUSULA DÉCIMA - Por deliberaçaão da CONCEDENTE o valor da bolsa auxíólio seraó
de R$.................................... mensais e os seguintes benefíócios .......................

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Na hipoó tese de descumprimento, pelo ESTAGIÁRIO,
do  disposto  neste  instrumento,  a  CONCEDENTE se  reserva  o  direito,
independentemente de comunicaçaão preóvia, de suspender, imediatamente, o contrato
de estaó gio, comunicando aà  INSTITUIÇÃO DE ENSINO o desligamento do ESTAGIÁRIO,
desobrigando-se, ainda, para todos os efeitos, do presente Termo de Compromisso.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – O Plano de Atividades seraó  incorporado por meio de
aditivos ao presente Termo de Compromisso de Estaógio, elaborado de acordo com as
treês partes.

CLÁUSULA  DÉCIMA  TERCEIRA  –  O  aluno  naão  poderaó  acumular  estaó gio  com
recebimento de qualquer outra modalidade de bolsa da Universidade Federal do Cearaó .

E, por estarem de acordo, firmam o presente instrumento, em no míónimo de 3 (treês)
vias de igual  teor e forma,  na presença das testemunhas maiores e capazes a tudo
viram, presenciaram e daão feó .

Crateuó s , ............. de ....................... de ........

______________________________________                               ________________________________________
Estagiaó rio                                                                         Representante da Unidade Concedente

_____________________________________
Coordenador de Estaógio
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ANEXO C – Termo de Aditivo ao Termo
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Universidade Federal do Ceará - Campus Crateús

Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Ambiental

Coordenação de de Estágios

ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO

Aditamento ao TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAÓ GIO firmado em _____/_____/____, em
que figuram, como INSTITUIÇAÃ O DE ENSINO, a UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARAÓ
(UFC),  campus  Crateuó s  como  CONCEDENTE a  empresa,  <NOME  DA
EMPRESA/CNPJ>________________________________________________________________  e  como
ESTAGIAÓ RIO__________________________________________________________,CPFno___________________
_,  residente  aà  Rua  ou  Av.  __________________________________________,n.o________bairro:
_____________  CEP:  __________________,  telefone:  _______________________________,
email:______________________, aluno(a) regularmente matriculado(a) no __________ semestre
do  Curso  de  _______________________________  da  INSTITUIÇÃO  DE  ENSINO,  todos
devidamente qualificados no instrumento ora aditado:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO.

Este termo aditivo estaó  alicerçado na Lei no 11.788 de 25 de setembro de 2008.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETIVO.

Fica prorrogada a vigeência do Termo de Compromisso de Estaógio retro mencionado,
passando o mesmo a vigorar de _____/_____/_____ ateó  _____/_____/_____, no horaó rio______ aà s
________, totalizando _________horas semanais e com remuneraçaão mensal de R$________ a
tíótulo de bolsa de complementaçaão educacional e auxíólio transporte no valor de R$
____________, por dia uó til, permanecendo segurado na vigeência de estaó gio, em apoó lice de
seguro de no _____________ emitida pela Seguradora _______________ sob a responsabilidade
da <NOME DA EMPRESA ______________________________________

CLÁUSULA TERCEIRA – DO (A) ESTAGIÁRIO (A).

O estagiaó rio desenvolveraó  as  seguintes  atividades:  _______________________________________
_________________________________________________________________________________  Permanecem,
inalteradas e em vigor as demais claóusulas do Termo de Compromisso de Estaógio.

E, por estarem, as partes, de comum acordo e aditados, firmam o presente documento
em 3 (treês) vias de igual teor e forma perante as testemunhas abaixo.
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Crateuó s , ............. de ....................... de ........

______________________________________                               ________________________________________
Estagiaó rio                                                                         Representante da Unidade Concedente

_____________________________________
Coordenador de Estaógio
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ANEXO D – Plano Individual de Trabalho
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Universidade Federal do Ceará - Campus Crateús

Coordenação de de Estágios

PLANO INDIVIDUAL DE TRABALHO

Nome do Estagiária (o):

a) Objetivos

b) Atividade Previstas:

c) período (início e término do estágio):
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d) local e caracterização da Empresa que receberá a (o) estagiária (o):

e) horário do estágio:

f) Nome do Orientador Pedagógico:

g) Nome do Orientador Profissional:
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ANEXO E – Ficha de controle de frequência
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
CAMPUS CRATEÚS

CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL
 COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO

CONTROLE DE FREQUÊNCIA DE ESTÁGIO

Estagiário: __________________________________________________________ Mês: ____________________

Data Hora Entrada Hora Saíóda Atividades Desenvolvidas
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Horas Trabalhadas
______________________________
Orientador Profissional
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ANEXO F – Termo de realização de Estágio
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Universidade Federal do Ceará - Campus Crateús

Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Ambiental

Coordenação de de Estágios

TERMO DE REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO

Nome da Empresa: CNPJ:

Endereço:

Telefone:

Supervisor de Estaógio:

Nome do Estagiaó rio: Curso:

Matríócula:

Tarefas realizadas pelo estagiaó rio:

Avaliaçaão de Desempenho:
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Períóodo de estaó gio: ___/___/___ a ___/___/___ Carga Horaó ria: _____horas/semanais

Declaro, para fins de comprovaçaão junto ao Setor de Estaó gios, da Universidade Federal do 
Cearaó , que o aluno acima indicado realizou seu Estaó gio, sob minha responsabilidade.

Crateuó s, ____ de _________ de 201__

________________________________________________________ 
Assinatura e carimbo do Orientador Profissional
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ANEXO G – Relatório das Atividades (Ficha de Avaliação do Orientador
Pedagógico)
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Universidade Federal do Ceará - Campus Crateús

Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Ambiental

Coordenação de de Estágios

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DE ESTÁGIO - ORIENTADOR PEDAGÓGICO

ESTAGIÁRIA (O)

Nome:

Curso/Semestre:

Matríócula:

Empresa:

Data da Contrataçaão: __/__/__   

AÓ rea de Atuaçaão:

Supervisor:

Fone: 

E-mail:

Conforme Artigo 9o da Lei 11.788 de 25 de setembro de 2008 claóusulas V e VII cabe as
organizaçoã es que manteóm víónculo com a UFC a entrega do relatoó rio de avaliaçaão do
estagiaó rio  referente aà  desenvoltura do Estagiaó rio,  quanto ao aprendizado adquirido
mediante orientaçaão do supervisor de estaó gios e pela Unidade Concedente.

Este Formulaó rio seraó  entregue a cada seis meses de atividades e deveraó  ser devolvido aà
Coordenaçaão de Estaógio do Curso de Engenharia Ambiental o mais breve possíóvel.

1. O estaó gio tem fornecido subsíódios necessaó rios para sua formaçaão profissional?

⎕  Sim                                   
⎕ Naão

2. As atividades desempenhadas possuem afinidade com o seu curso?
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⎕  Sim                                   
⎕ Naão

3. Como voceê  avalia o andamento do seu Estaógio?

⎕ Excelente                                       
⎕ Bom
⎕ Satisfatoó rio                                     
⎕ Insatisfatoó rio

4. As atividades executadas durante o estaó gio refletem ao semestre vigente no curso?

⎕  Sim                                   
⎕ Naão

5. O supervisor de seu estaó gio fornece retorno sobre suas atividades e desempenho?

⎕  Sim                                   
⎕ Naão

6. A carga horaó ria estipulada no Termo de Compromisso estaó  sendo devidamente respeitada?

⎕  Sim                                   
⎕ Naão

7. O estaó gio lhe propicia o progresso de suas habilidades interpessoais?

⎕  Sim                                   
⎕ Naão

8. A empresa lhe concede espaço para elaboraçaão ou reciclagem de ideó ias?

⎕  Sim                                   
⎕ Naão

9. Quanto ao ambiente fíósico, materiais e equipamentos de apoio a empresa tem lhe amparado 
nesse aspecto?

⎕  Sim                                   
⎕ Naão

10.  Especifique 3 (treês) das atividades exercidas durante o estaó gio. (item obrigatoó rio a ser 
respondido).
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I. _________________________________________________________________________ 

II. _________________________________________________________________________ 

III.
_______________________________________________________________________ 

11. Que nota, de zero a dez, com uma casa decimal, voceê  atribui ao estagiaó rio pelo desempenho
de suas funçoã es na empresa, considerando naão somente a atuaçaão do mesmo na empresa, mas
tambeóm  a  presteza  e  o  esmero  na  elaboraçaão  do  relatoó rio  e  outros  itens  que  voceê  julga
importante? Favor colocar a nota por extenso e justificaó -la com um breve comentaó rio.

Data __/__/__

NOTA (NOPE) =

                                           

_______________________________________________
Estagiaó rio

_______________________________________________
Orientador Pedagoó gico
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ANEXO H – Relatório de Atividades (Ficha de Avaliação do Orientador
Profissional)
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Universidade Federal do Ceará - Campus Crateús

Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Ambiental

Coordenação de de Estágios

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DE ESTÁGIO - ORIENTADOR PROFISSIONAL

ESTAGIÁRIA (O)

Nome:

Curso/Semestre:

Empresa:

Data da Contrataçaão: __/__/__   

AÓ rea de Atuaçaão:

Supervisor:

1. Tendo em vista o cumprimento das atividades pelo estagiaó rio, qual a sua anaó lise?

⎕ Excelente                                       
⎕ Bom
⎕ Satisfatoó rio                                     
⎕ Insatisfatoó rio

2.  O  estagiaó rio  demonstra  uma  postura  proativa  na  captaçaão  das  informaçoã es
necessaó rias ao desenvolvimento das atividades do estaó gio?

⎕  Sim                                       
⎕ Naão

3. Na sua concepçaão o relacionamento do estagiaó rio junto da gereência e dos demais 
funcionaó rios estaó :

⎕  Excelente                                   
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⎕ Bom
⎕  Satisfatoó rio                                 
⎕ Insatisfatoó rio

4. O estagiaó rio agrega qualidades que ocasionam melhorias no desempenho da equipe?

⎕  Sim                                   
⎕ Naão

5. O estagiaó rio administra adequadamente o tempo, bem como a definiçaão e execuçaão
de metas na empresa?

⎕  Sim                                   
⎕ Naão

6.  O  estagiaó rio  progride  em  suas  competeências  atraveós  da  viveência  de  praticas
profissionais?

⎕  Sim                                   
⎕ Naão

7.  Em  caso  de  resposta  positiva  na  questaão  anterior,  essas  novas  competeências
favorecem- no em sua inserçaão no mercado de trabalho?

⎕  Sim                                   
⎕ Naão

8. Em caso de oportunidade de prosseguimento na empresa, voceê  o indicaria?

⎕  Sim                                   
⎕ Naão

9.  Que nota,  de  zero a  dez,  com uma casa  decimal,  voceê  atribui  ao estagiaó rio  pelo
desempenho  de  suas  funçoã es  na  empresa,  englobando  pontualidade,  assiduidade,
tempo de resposta e qualidade das respostas aà s atividades atribuíódas e outros itens
que voceê  julga  importante?  Favor colocar a nota  por extenso e justificaó -la  com um
breve comentaó rio.

NOTA (NOP) =

Data __/__/__                                        ____________________                          _______________________ 
                                                                       Estagiaó rio                                Orientador Profissional
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7.2 ANEXO B – MANUAL DE NORMATIZAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE
CURSO
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Manual de 
Normatização do 
Trabalho de Conclusão 
de Curso

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
CAMPUS CRATEÚS

COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL
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CURSO
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2018
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APRESENTAÇÃO
____________________________________________________________________________________________________

As  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  o  Ensino  de  Graduaçaão  em
Engenharias, estabelecidas pela Caêmara de Educaçaão Superior do Conselho Nacional
de Educaçaão, definem os princíópios, os fundamentos, as condiçoã es e os procedimentos
a serem aplicados na formaçaão de Engenheiros em aêmbito nacional.

Conforme  estas  diretrizes,  o  processo  de  formaçaão  do  profissional  em
Engenharia objetiva dotaó -lo de conhecimentos requeridos para o exercíócio de diversas
competeências e habilidades, com formaçaão generalista, humanista, críótica e reflexiva.
Definem, ainda, que, para a conclusaão do curso, o graduando em Engenharia deveraó
elaborar um trabalho de final de curso sob orientaçaão de um docente (BRASIL, 2002).

De  acordo  com  a  Associaçaão  Brasileira  de  Normas  Teócnicas  (ABNT),  o
Trabalho de Conclusaão de Curso (TCC) de graduaçaão eó  um documento que apresenta o
resultado de estudo, devendo expressar conhecimento do assunto escolhido, que deve
ser  obrigatoriamente  emanado  de  disciplina,  moó dulo,  curso,  programa  e  outros
ministrados,  devendo ser  feito  sob  a  coordenaçaão  de  um orientador  (ASSOCIAÇAÃ O
BRASILEIRA DE NORMAS TEÓ CNICAS, 2011).

Considerando o atendimento destas prerrogativas e em conformidade com
a Projeto Pedagoó gico do Curso (PPC) de Engenharia Ambiental, o qual dispoã e sobre as
normas  das  atividades  de Projeto  de  Graduaçaão  I  e  II  do campus  da Universidade
Federal do Cearaó  em Crateuó s, este manual foi elaborado para orientar os discentes na
elaboraçaão  do  trabalho  de  conclusaão  de  curso,  promovendo  maior  padronizaçaão  e
sistematizaçaão no desenvolvimento desta atividade.
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1.0 INTRODUÇÃO
____________________________________________________________________________________________________

O TCC do curso de bacharelado da Engenharia Ambiental do campus da UFC em
Crateuó s eó  a atividade que confere aprovaçaão, ou naão, dos componentes obrigatoó rios
Projeto  de  Graduaçaão  I  e  II,  cuja  culminaência  eó  um  documento  elaborado
individualmente, na forma de projeto de pesquisa e monografia, ou artigo cientíófico,
sob orientaçaão de pelo menos um(a) docente, configurando-se como requisitos para
obtençaão do grau de Engenheira(o) Ambiental.

O  curso  de  Engenharia  Ambiental  conta  com  a  previsaão  de  componentes
curriculares , ofertados no 5º Ano do curso: Projeto de Graduaçaão I (9º semestre), com
uma carga horaó ria de 32 horas,  e Projeto de Graduaçaão II  (10º semestre),   com 32
horas tambeóm, totalizando 64 horas. Suas atividades deveraão subsidiar todas as etapas
do desenvolvimento do TCC, desde a escolha do tema e objeto de pesquisa, elaboraçaão
do projeto de pesquisa, sua execuçaão, ateó  a apresentaçaão da qualificaçaão e defesa final
do trabalho. 

Durante  todo  o  períóodo  de  realizaçaão  dessas  atividades,  desde  seu
planejamento, indicaçoã es de bibliografias, supervisaão de experimentos/trabalhos em
campo ateó  o apoio na apresentaçaão final, o(a) discente deveraó  ser acompanhado(a) por
um(a)  docente,  o(a)  qual  seraó  cadastrado(a)  como  seu(ua)  orientador(a),  sendo
prevista  tambeóm  a  possibilidade  de  ser  incluíóda  uma  co-orientaçaão,  conforme
constataçaão dessa necessidade pelo(a) orientador(a) e discente.

2.0 OBJETIVOS DO TCC
____________________________________________________________________________________________________

O TCC tem por objetivo consolidar e aprimorar os conhecimentos adquiridos
durante  a  vida  acadeêmica,  contribuir  para  a  formaçaão  pessoal,  acadeêmica  e
profissional, aleóm de desenvolver a capacidade de abordagem, anaó lise, sistematizaçaão e
formulaçaão  de  soluçoã es  no  rol  de  temas  possíóveis  das  diversas  aó reas  do  curso  de
Engenharia Ambiental, por meio de atividades de direcionamento e afunilamento de
conhecimentos  adquiridos  ao  longo  do  curso,  sendo  componente  curricular
obrigatoó rio para a sua integralizaçaão.

3.0 ESTRUTURA DO TCC
____________________________________________________________________________________________________

A elaboraçaão do TCC do curso de Engenharia Ambiental perpassa desde a
elaboraçaão do projeto de pesquisa ateó  seu desenvolvimento e defesa final. O trabalho
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pode  contemplar  uma  intervençaão,  uma  pesquisa  experimental,  uma  pesquisa
descritiva ou um relato de caso/experieência, nos seus vaó rios eixos metodoloó gicos.

O  TCC  do  curso  de  bacharelado  em  Engenharia  Ambiental  da  UFC  em
Crateuó s  deveraó  ser  redigido,  em sua  versaão  final,  no  formato  de monografia 2 e/ou
artigo3, de forma individual, com o rigor cientíófico necessaó rio para a apresentaçaão de
um bom trabalho acadeêmico. Na formataçaão deveraó  respeitar rigorosamente as normas
teócnicas de elaboraçaão e de apresentaçaão de trabalhos da UFC (Guia de Normalizaçaão
de Trabalhos Acadeêmicos da UFC e Guia de Normalizaçaão  de Artigo em Publicaçaão
Perioó dica Cientíófica da UFC), disponíóveis no lnnk, www.biblioteca.ufc.br, assim como as
normas especíóficas do curso de Engenharia Ambiental UFC Crateuó s estabelecidas neste
dispositivo, quesito indispensaóvel na avaliaçaão do trabalho.

Os  componentes  curriculares  Projeto  de  Graduaçaão  I  e  II,  os  quais
subsidiam o TCC, possuem carga horaó ria total de 64 horas, distribuíódas igualmente nos
dois uó ltimos semestres da matriz curricular do curso. Dessa forma, deve-se atribuir
como  conclusaão  das  atividades  do  Projeto  de  Graduaçaão  I  a  defesa  do  Projeto  de
Pesquisa e para o Projeto de Graduaçaão II,  a qualificaçaão do TCC e a defesa de sua
versaão  final,  em  forma  de  monografia  e/ou  artigo  cientíófico.  Ressalta-se  que  a(o)
discente  que  naão  apresentar  ou  naão  receber  nota  satisfatoó ria  para  sua  aprovaçaão
nestas atividades estaraó , automaticamente, reprovada(o) em Projeto de Graduaçaão I e
II. Lembrando que a aprovaçaão da defesa final deveraó  deveraó  ocorrer dentro do prazo
estabelecido como maóximo no PPC do curso.

3.1 Projeto de Pesquisa

Conforme NBR 15287 (2011b), o projeto de pesquisa eó  um documento que
compreende uma das fases da pesquisa. EÓ  a preóvia de uma pesquisa, onde se tem a
descriçaão de sua estrutura e, para tanto, deve prever as atividades a serem realizadas
durante a pesquisa e apresentar o planejamento de seu desenvolvimento.

A  estrutura,  formataçaão  e  apresentaçaão  do  Projeto  de  Pesquisa  do  TCC
devem seguir as Normas para Apresentaçaão dos Trabalhos Teócnicos Cientíóficos da UFC,
a  NBR  15287 (ABNT,  2011b)  e  as  normas  especíóficas  para  o  curso  de Engenharia
Ambiental da UFC Crateuó s, descritas neste manual.

O  nuó mero  míónimo  de  laudas  do  Projeto  de  Pesquisa,  destinadas  aos
elementos textuais, deve ser 12 (doze). Jaó  o limite maóximo de laudas ficaraó  a criteório
do(a) orientador(a).

O Projeto de Pesquisa, primeira etapa do TCC, quando dentro dos padroã es e
normas  supracitadas,  obedecendo  os  prazos  estipulados,  deveraó  ser  enviado,  via

2
 1 Monografia é um item não seriado, isto é, item completo, constituído de uma só parte, ou 

que se pretende completar em um número preestabelecido de partes separadas (ABNT, 2002).

3
 Artigo científico: Parte de uma publicação com autoria declarada, que apresenta e discute 

ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento.
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endereço eletroê nico, pelo discente do curso de Engenharia Ambiental, com coó pia para
o(a) orientador(a), para os membros de sua banca examinadora, especialmente criada
para avaliaçaão do Projeto de Pesquisa, com, ao menos, uma semana de antecedeência
desta apresentaçaão oral.

A Banca Examinadora do Projeto de Pesquisa seraó  composta pelos seguintes
membros:

❏ Presidente: orientador(a) do TCC;
❏ 1º Membro: docente do componente curricular Projeto de Graduaçaão;
❏ 2º  Membro:  docente  do  quadro  efetivo  do  curso  de  Engenharia

Ambiental da UFC Crateuó s com atuaçaão na aó rea de desenvolvimento do
TCC e/ou afinidade pela temaó tica. Caso o Projeto de Pesquisa jaó  conte
com  um(a)  co-orientador(a),  este  poderaó  participar  da  banca
examinadora como 2º membro.

A apresentaçaão do Projeto de Pesquisa do TCC seraó  realizada em local e
data, previamente definidos em cronograma, estabelecidos em acordo entre Docente
da componente curricular Projeto de Graduaçaão I,  Orientador(a) do TCC e discente,
tendo 15 minutos para apresentaçaão, com toleraência de 5 minutos, aleóm do tempo de
arguiçoã es e sugestoã es.

A  presença  do(a)  presidente  da  banca  examinadora,  orientador(a),  eó
obrigatoó ria durante a apresentaçaão do Projeto de Pesquisa, jaó  os membros (1º e 2º)
naão precisam estar presentes, mas devem enviar seus pareceres sobre o trabalho para
o presidente da comissaão, o qual deve efetuar a leitura dos pareceres no dia combinado
para  a  apresentaçaão  e  proceder  com  as  arguiçoã es  e  sugestoã es.  O(A)  orientador(a)
decidiraó ,  juntamente  com  o(a)  orientando(a),  se  iraó  acatar  ou  naão  as  alteraçoã es
sugeridas,  pela  banca  examinadora,  ao  Projeto  de  Pesquisa  do  TCC.  Os  elementos
textuais sugeridos para a elaboraçaão do Projeto de Pesquisa estaão elencados no ANEXO
1.

3.2. Texto técnico-científico

O PPC do Curso de Engenharia Ambiental determina que o cumprimento
das atividades do componente curricular Projeto de Graduaçaão II poderaó  ser alcançado
tanto no formato monografia quanto na forma de um artigo cientíófico.

Seja qual for a escolha, o trabalho deveraó  seguir as seguintes diretrizes aleóm
das contidas nas normas da UFC e no PPC do curso:

1. Ser realizado individualmente;
2. Ter conteuó do que se remeta a alguma grande aó rea do curso, afunilando

para aó reas afins que façam interfaces com esta, buscando contribuir com a reflexaão
teoó rica  sobre  as  realidades  e  os  problemas  que  constituem  parte  do  contexto  da
sociedade local, nacional e/ou internacional, e, sempre que possíóvel, procurar incluir
praó ticas que se relacionem.
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3. Ser escrito de acordo com as Normas Ortograó ficas da Líóngua Portuguesa,
em linguagem formal, mas de faó cil entendimento e objetiva

4. Levar em consideraçaão os elementos de um texto cientíófico: objetividade,
precisaão,  fidelidade  aà s  fontes  consultadas,  concisaão,  clareza  e  coereência  e
impessoalidade. O texto deve ter uma sequeência loó gica, apresentando com precisaão as
ideias, as pesquisas, os dados e os resultados dos estudos. 

5.  Ser  submetido  aà  revisaão  do  abstract,  da  formataçaão  e  da
ortografia/gramaó tica, preferencialmente, por profissional habilitado(a). 

6. Deveraó  ser desenvolvido dentro de uma das tipologias abaixo:
a) Original: quando se deseja relatar pesquisa ou estudo de caso, de acordo

com  as  diretrizes  metodoloó gicas  da  pesquisa  cientíófica,  de  maneira  interpretativa,
apreciativa,  dissertativa  e  argumentativa.  Apresenta  temas  ou abordagens  originais
que envolvem trabalhos teoó rico-praó ticos referentes a pesquisas, indicando resultados
conclusivos e significativos.

b) Revisaão: quando se propoã e analisar, interpretar, sistematizar e discutir
conhecimentos  disponíóveis  relacionados  a  um  tema  especíófico  em  bibliografias  jaó
publicadas.

Como o(a) orientador(a) e discente podem optar por monografia ou artigo
cientíófico,  conforme  preveê  o  PPC  do  curso,  faz-se  necessaó rio  estabelecer  algumas
diretrizes  complementares  ao  determinado  acima  para  textos  teócnicos-cientíóficos,
considerando cada opçaão, conforme apresentado nos subitens 3.2.1 e 3.2.2 a seguir.

3.2.1 Monografia

Entende-se por monografia todo trabalho realizado, necessariamente, por
uma uó nica pessoa, mesmo que com orientaçaão de outra, como uma das exigeências para
obtençaão de titulaçaão acadeêmica de níóvel de graduaçaão ou poó s-graduaçaão  lato sensu.
Enquanto uó ltima atividade a anteceder a formaçaão de um(a) profissional, reveste-se de
grande notoriedade.  Naão  se  trata,  portanto,  de uma elementar  pesquisa,  e,  sim,  de
estudo que deve promover discussoã es plausíóveis e consideraçoã es finais pertinentes e
relevantes,  levando  a  contribuiçoã es  teoó ricas  e,  sempre  que  possíóvel,  praó ticas  nos
campos cientíóficos, sociais e tecnoloó gicos.

A estrutura,  a formataçaão  e a apresentaçaão  da monografia devem seguir,
criteriosamente, as normas para Apresentaçaão dos Trabalhos Teócnicos Cientíóficos da
UFC, referentes ao relatoó rio de trabalhos cientíóficos, as normas da ABNT e aà s normas
especíóficas definidas para o TCC do curso de Engenharia Ambiental da UFC Crateuó s,
descritas neste manual. 

O  nuó mero  míónimo  de  laudas  da  monografia,  destinadas  aos  elementos
textuais, deve ser de 30 paóginas. Jaó  o limite maóximo de laudas ficaraó  a criteório do(a)
orientador(a). Os elementos textuais sugeridos para a elaboraçaão da monografia estaão
elencados no ANEXO 2.
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3.2.2 Artigo científico

Para  a  Associaçaão  Brasileira  de  Normas  Teócnicas  (ABNT),  em  sua  NBR
6022/2003, artigo cientíófico pode ser definido como “parte  de  uma  publicaçaão  com
autoria  declarada,  que  apresenta  e  discute  ideó ias,  meó todos,  teócnicas, processos e
resultados nas diversas aó reas do conhecimento.”

3.3 Qualificação e Defesa final

O texto teócnico-cientíófico, tanto no formato de monografia quanto de artigo
cientíófico,  deveraó  ser  submetido  aà  apreciaçaão  de  uma  banca  examinadora,  em  sua
versaão preliminar, no momento da qualificaçaão,  podendo ser composta somente por
membros  internos,  preferencialmente  os  mesmos  da  apresentaçaão  do  Projeto  de
Pesquisa, e em sua versaão definitiva, no momento da defesa final,  obrigatoriamente,
por pelo menos um membro externo ao campus.

No míónimo 15 dias antes do dia da apresentaçaão oral de cada um desses
dois  documentos  a  ser  avaliado,  uma  via  deve  ser  entregue  para  cada  membro da
Banca Examinadora, inclusive orientador(a) e co-orientador(a), se for o caso, digitada,
de forma impressa ou digitalizada, conforme acordado previamente com os membros
da banca.

Na  qualificaçaão  da  versaão  preliminar,  a  Banca  Examinadora  deveraó  ser
composta por, no míónimo, 3 membros titulares e 1 suplente, todos internos ao campus,
sendo o  presidente  o(a)  orientador(a),  o  1º  membro o(a)  docente  do componente
curricular e o 2º membro e o suplente docentes internos ao campus Crateuó s da UFC,
escolhidos pelo(a) orientador(a) e orientando(a).

A Banca Examinadora da defesa final deveraó  ser composta por, no míónimo, 3
membros  titulares  e  1  suplente,  sendo  um  deles  o(a)  orientador(a)  e  os  demais
indicados por este, em concordaência com o(a) orientando(a). Tal Banca Examinadora
deveraó  ser composta por, obrigatoriamente, um membro externo ao campus. Conveóm
ressaltar que o(a) orientador(a) deveraó  ser membro nato desta Banca Examinadora e
presidiraó  seus trabalhos, no momento da apresentaçaão.

A banca examinadora deveraó  respeitar a seguinte composiçaão:

❏ Presidente: orientador(a) do TCC;
❏ 1º  Membro:  docente  do  quadro  efetivo  do  curso  de  Engenharia

Ambiental,  definido  pelo(a)  orientador(a)  juntamente  com  seu(ua)
orientando(a), buscando criteório de níóvel de conhecimento na temaó tica
abordada no TCC e, sempre que possíóvel, afinidade;

❏ 2º Membro: docente do quadro efetivo de outros campns da UFC ou de
outra  instituiçaão,  ou ainda profissional  com reconhecido domíónio  na
aó rea do TCC, com titulaçaão míónima de especialista e/ou experieência em
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pesquisa cientíófica e/ou notoó ria atuaçaão na aó rea de desenvolvimento do
TCC.  Caso  o  TCC  conte  com  um(a)  co-orientador(a),  este  deveraó
participar da banca examinadora como 2º membro.

❏ Suplente: docente do quadro efetivo da UFC ou de outra instituiçaão, ou
profissional com reconhecido domíónio na aó rea do TCC, com titulaçaão
míónima  de  especialista  e  experieência  em  pesquisa  cientíófica  e/ou
notoó ria atuaçaão na aó rea de desenvolvimento do TCC.

A qualificaçaão da versaão preliminar da monografia seraó  realizada em local e
data,  antecipadamente  definidos  em  cronograma,  estabelecidos  em  acordo  entre
discente  e  banca  examinadora,  que  seraó  composta  pelo  docente  da  componente
curricular Projeto de Graduaçaão II, orientador(a) do TCC e membro interno ao campus,
o qual,  se for o caso,  deveraó  ser o(a) co-orientador(a),  todos(as),  obrigatoriamente,
presentes no dia definido, tendo 20 minutos para apresentaçaão, com toleraência de 5
minutos, aleóm do tempo de arguiçoã es e sugestoã es.

A  defesa  final  da  versaão  definitiva  da  monografia  seraó  puó blica,
obrigatoriamente na presença da comissaão examinadora, em data e local previamente
definidos  em  cronograma  em  concordaência  entre  discente  e  membros  da  banca
examinadora, e dentro do prazo estipulado no PPC do curso, tendo 30 minutos para
apresentaçaão, com toleraência de 10 minutos, aleóm do tempo de arguiçaão e sugestoã es.

Em nenhuma hipoó tese seraó  permitida a defesa final de versaão incompleta
(com um ou mais elementos a serem finalizados) ou diferente daquela encaminhada aà
comissaão examinadora no prazo estipulado anteriormente.

Na defesa final, o(a) presidente da comissaão examinadora, orientador(a), ao
fim  das  arguiçoã es  e  sugestoã es  da  banca  examinadora,  reunir-se-aó  com  a  mesma,
sigilosamente, a fim de emitir parecer final e nota sobre a defesa final da monografia.
Em seguida, a sessaão puó blica seraó  refeita e o(a) mesmo(a) deveraó  efetuar a leitura dos
pareceres  e  concluir  com a  divulgaçaão  da  nota,  atribuíóda  com o consentimento de
todos  da  banca  examinadora.  Seraó  considerada(o)  aprovada(o)  a(o)  aluna(o)  que
obtiver nota superior a 7,0 (sete), com ou sem ressalvas. 

Em caso de aprovaçaão,  o(a) orientador(a) decidiraó ,  juntamente com o(a)
orientando(a), se iraó  acatar ou naão as alteraçoã es sugeridas pela comissaão examinadora,
incluindo-as na versaão final do TCC, exceto as ressalvas, que deveraão ser atendidas,
obrigatoriamente, a fim de garantir um trabalho digno de aprovaçaão.

Apoó s inclusoã es de sugestoã es da banca, a ficha catalograó fica do TCC deveraó
ser incluíóda conforme normas estabelecidas pela ABNT e pelo guia de normatizaçaão da
UFC. As orientaçoã es para solicitaçaão da ficha catalograó fica estaão disponíóveis na paógina
das Bibliotecas da UFC (http://www.biblioteca.ufc.br), no  Moó dulo de Elaboraçaão de
Fichas Catalograó ficas, disponíóvel no lnnk acima citado.

Uma  coó pia  desta  versaão  final  da  monografia  deveraó  ser  enviada  pelo(a)
discente para o endereço eletroê nico da biblioteca, com coó pia para o(a) orientador(a),
em formato PDF, dentro de um prazo maóximo de 20 dias, contados a partir da defesa
final.
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A coordenaçaão do curso de Engenharia Ambiental deveraó  providenciar a
emissaão e envio das declaraçoã es dos membros da banca examinadora da defesa final
do TCC, de orientaçaão, de co-orientaçaão, se for o caso, e de participaçaão, para os demais
membros. 

4.0 COMPONENTES E ATRIBUIÇÕES
____________________________________________________________________________________________________

4.1 Do(a) Orientador(a)

O(A) orientador(a) do TCC deveraó  ser um docente  do quadro efetivo do
curso de Engenharia Ambiental, com titulaçaão míónima de mestrado e com experieência
na  temaó tica  e/ou  metodologia  a  ser  desenvolvida,  o  qual  poderaó  contar  com  a
colaboraçaão oficial de um(a) outro(a) docente, chamado co-orientador(a), em caso de
necessidade.

Ressalta-se que o nuó mero maóximo de orientaçoã es por docente deveraó  ser de
2  (duas)  por  ano.  Situaçoã es  especiais  deveraão  ser  decididas  por  deliberaçaão  do
colegiado  do  curso  de  Engenharia  Ambiental.  A  carga  horaó ria  de  dedicaçaão  aà
orientaçaão de cada TCC seraó  de,  no maóximo,  2 (duas) horas semanais e deveraó  ser
distribuíóda conforme disponibilidade do(a) orientador(a), desde que naão implique em
choque de horaó rio  com as outras atividades acadeêmicas do(a)  orientando(a) e  que
estes consigam cumprir com todas as atividades descritas no Plano de Trabalho do
Projeto de Pesquisa.

O(A)  docente  orientador(a)  deveraó  realizar  orientaçoã es  individualmente,
atentando-se para suas atribuiçoã es.

1. Acompanhar os prazos do TCC do(a) seu(ua) orientando(a), acordados e
em obedieência aà s normas de trabalhos acadeêmicos da UFC;

2. Orientar o desenvolvimento do trabalho;
3. Manter uma relaçaão respeitosa com seu(ua) orientando(a);
4. Revisar,  periodicamente,  o  trabalho  escrito  colaborando  para  a

adequaçaão do texto aà s normas;
5. Manter a coordenaçaão do curso informada sobre o andamento do TCC,

principalmente,  na  ocasiaão  de  imprevistos  ou  naão  cumprimento  das
atividades por parte do(a) orientando(a);

6. Selecionar os examinadores que participaraão da banca de qualificaçaão e
defesa final do trabalho do discente.
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4.2 Do Discente

O(A)  discente  estaraó  apto(a)  a  se  matricular  na  componente  curricular
Projeto de Graduaçaão I, ou seja, formalizar o iníócio de seu TCC, apoó s ter cumprido os
preó -requisitos  exigidos  de  acordo  com  a  Estrutura  Curricular  vigente  do  Curso  de
Engenharia  Ambiental.  A  matríócula  em  Projeto  de  Graduaçaão  II,  conforme  PPC  do
curso, estaó  vinculada aà  aprovaçaão em Projeto de Graduaçaão I.

Apoó s  matriculado(a),  deve  atentar-se  para  suas  atribuiçoã es  enquanto
orientando(a):

 Oficializar a orientaçaão na coordenaçaão do curso;
 Elaborar  seu  TCC  dentro  dos  prazos  acordados  com  seu(ua)

orientador(a),  considerando aqueles  definidos pelas  normas da UFC e
deste manual;

 Elaborar o TCC de acordo com as orientaçoã es deste manual;
 Manter uma relaçaão respeitosa com seu(ua) orientador(a);
 Cumprir  os  prazos relativos  aà  entrega  dos exemplares  do TCC para  a

banca examinadora e para a Biblioteca.

Aleóm do dever de cumprir as diretrizes gerais de elaboraçaão do TCC, eó  de
responsabilidade do(a) orientando(a): 

 Apresentar  o  assunto  com  objetividade,  capacidade  de  organizaçaão,
coereência de linguagem, interpretaçaão, sistematizaçaão e sequeência loó gica
do conteuó do;

 Consolidar  seu  trabalho  com  bibliografias  atuais,  consolidadas
cientificamente e pertinentes aà  temaó tica;

 Desenvolver  metodologia(s)  coerente(s)  com  a  abordagem  a  ser
utilizada, considerando sua viabilidade na realidade, inclusive quanto aà
disponibilidade de instrumentos, equipamentos e estruturas fíósicas que
possibilitem o alcance dos objetivos;

 Elaborar o texto teócnico-cientíófico com qualidade suficiente para obter
aprovaçaão na defesa final, tanto no que diz respeito aà  escrita quanto ao
conteuó do final do trabalho.

4.3 Co-orientador (opcional)

O  co-orientador,  quando  houver  necessidade,  poderaó  ser  profissional  da
aó rea externo ao quadro docente da UFC, desde que tenha conhecimentos relacionados
aà  temaó tica ou aà  metodologia do trabalho, devendo ser aprovado e cadastrado como tal
pela Coordenaçaão do curso de Engenharia Ambiental da UFC Crateuó s.
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4.4 Membros da Banca Examinadora

Os membros das Bancas Examinadoras deveraão avaliar os trabalhos com
imparcialidade e objetividade, tendo como refereência as normas da ABNT, da UFC e da
normatizaçaão especíófica do curso de Engenharia Ambiental da UFC Crateuó s. 

Os integrantes das Bancas Examinadoras devem comprometer-se em fazer a
leitura preóvia do trabalho, considerando que estes receberaão o documento dentro dos
prazos  estipulados,  no  caso  do  Projeto  de  Pesquisa,  míónimo  de  uma  semana  da
apresentaçaão  oral  deste,  e  da  monografia  e/ou  do  artigo  cientíófico,  nas  versoã es
preliminar  (qualificaçaão)  e definitiva  (defesa  final),  míónimo  de  15  dias  antes  da
apresentaçaão oral.

5.0 AVALIAÇÃO DO TCC
________________________________________________________________________

A avaliaçaão  do  TCC  seraó  feita  pelos  membros  das  Bancas  Examinadoras
especíóficas de cada etapa do TCC (Projeto de Pesquisa,  Qualificaçaão  e  Defesa final)
mediante os seguintes criteórios:

o Material apresentado (trabalho escrito): relevaência do tema; delimitaçaão do objeto

de pesquisa; descriçaão do problema de pesquisa e questoã es orientadoras; clareza e
atendimento  aos  objetivos  da  pesquisa;  referencial  teoó rico  aprofundado  e
condizente  com  o  tema;  adequaçaão  da  metodologia/materiais  e  meó todos
empregados;  apresentaçaão  de  resultados  coerentes  e  coesos  com  capacidade
analíótica  de  discussaão;  objetividade  e  relevaência  das  consideraçoã es  finais;
atendimento  aà s  normas  da  Líóngua  Portuguesa;  coereência  e  coesaão  textual;  e
observaência das normas da UFC, ABNT e Manual do TCC do curso de Engenharia
Ambiental da UFC Campus Crateuó s;

o Exposiçaão  oral:  respostas  coerentes  e  seguras  frente  aà s  arguiçoã es  das  bancas

examinadoras; adequada socializaçaão das etapas da pesquisa; domíónio do conteuó do
e tema trabalhado;  sequeência loó gica  na exposiçaão  de ideias;  compatibilidade do
conteuó do  apresentado oralmente  com o trabalho  escrito;  qualidade do  material
apresentado (slides); objetividade e respeito ao tempo delimitado para cada uma
das etapas; segurança na apresentaçaão.

Cada membro da banca examinadora (1º e o 2º membro) da defesa final
atribuiraó  uma nota de 0 (zero) a 10 (dez), apoó s o encerramento da defesa. A nota final
de  Projeto  de  Graduaçaão  II  eó  resultado  da  meódia  das  notas  individuais  atribuíódas
pelos(as)  examinadores(as),  a  qual  deve  ser  registrada  em  Ata,  juntamente  com  a
assinatura dos membros da comissaão examinadora, incluindo o(a) presidente.
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Somente seraó  aprovado(a) o(a) discente que alcançar meódia aritmeó tica 7,0
(sete) diante das notas atribuíódas pelos membros da banca (1º e o 2º membro), numa
escala de notas variando de zero (0,0) a dez (10,0). Estando esta nota condicionada ao
cumprimento de ressalvas, o(a) discente deveraó ,  juntamente com o(a) orientador(a),
providenciar os devidos ajustes, dentro do prazo do teórmino de Projeto de Graduaçaão
II,  para que sua nota seja considerada vaó lida e seja lançada no SIGAA pelo docente
responsaóvel pelo componente curricular citado.

De  acordo  com  o  regimento  Geral  da  UFC,  no  Art.  116,  Paragrafo  2,  o
discente naão poderaó  ser diplomado, no conjunto de tarefas previstas para a avaliaçaão
do  rendimento  na  perspectiva  do  curso  se  apresentar  frequeência  inferior  a  90%
(noventa por cento) no Projeto de Graduaçaão I e II.  As frequeências seraão registradas,
pelo orientador, a cada sessaão de orientaçaão e cada a atividade desenvolvida;

O(A) docente de Projeto de Graduaçaão II ficaraó  responsaóvel por lançar esta
nota do discente no SIGAA e entregar o formulaó rio de Avaliaçaão do TCC (ANEXO 3),
com a nota final,  na Coordenaçaão  do Curso,  logo apoó s  a consolidaçaão das notas no
sistema acima especificado.

O discente  que ficar  reprovado em Projeto de Graduaçaão  I  ou  II  e  tiver
tempo haóbil para conclusaão do curso dentro do prazo maóximo estipulado no PCC do
curso,  deveraó  efetuar nova matríócula nesta componente curricular,  no ano seguinte,
tendo a opçaão de desenvolver um novo projeto de pesquisa com outro assunto e com
nova orientaçaão ou ajustar o antigo para que desta vez consiga eêxito.

6.0 DISPOSIÇÕES FINAIS
________________________________________________________________________

o A naão observaência das exigeências descritas acima poderaó  implicar na reprovaçaão

compulsoó ria do discente;
o Os casos naão previstos por essas normativas seraão resolvidos pela Coordenaçaão do

Curso de Engenharia Ambiental da UFC Crateuó s;
o A Coordenaçaão teraó  um prazo de ateó  10 dias uó teis para dar uma resposta quando

solicitada pelo(a) discente ou docente orientador(a), nos casos naão previstos neste
manual.

o A  entrega  da  versaão  final  do  TCC  na  Biblioteca,  obedecendo  todas  as  normas

definidas  neste  manual,  no  guia  da  UFC  e  epla  ABNT,  eó  um  dos  requisitos
obrigatoó rios  para  a  colaçaão  de  grau  do(a)  discente  e,  consequentemente,  sua
diplomaçaão.

ANEXOS
____________________________________________________________________________________________________
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ANEXO 1
____________________________________________________________________________________________________
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ELEMENTOS TEXTUAIS DO PROJETO DE PESQUISA

- Pré-Textuais obrigatórios: capa, folha de rosto e sumaó rio. 

- Pré-textuais opcionais: lista de ilustraçoã es, lista de tabelas e lista de abreviaturas e siglas;

- Textuais:1 INTRODUÇAÃ O
1.1 Apresentaçaão do tema e contextualizaçaão do problema
1.2 Objetivos
1.2.1 Objetivo geral
1.2.2 Objetivos especíóficos
1.3 Hipoó tese de pesquisa (se houver)
1.4. Justificativa (se naão houver hipoó tese de pesquisa esse seraó  o item “1.3”)
2 REFERENCIAL TEOÓ RICO
3 METODOLOGIA A SER ADOTADA
3.1 Tipo de Estudo
3.2 Local do Estudo
3.3 Populaçaão e amostra
3.4 Procedimentos de coleta de dados
3.5 Anaó lise dos dados
3.6 Aspectos eóticos e legais
4 RESULTADOS ESPERADOS
5 ORÇAMENTO
6 CRONOGRAMA

- Pós-textuais: refereências bibliograó ficas, apeêndices (se necessaó rio) e anexos (se necessaó rio).
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ANEXO 2
____________________________________________________________________________________________________
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ELEMENTOS TEXTUAIS DA MONOGRAFIA

- Pré-textuais obrigatórios: capa,  folha de rosto (ficha catalograó fica no verso),  folha de parecer da Banca
examinadora,  resumo  com ateó  500  palavras  (em portugueês  e  ingleês  ou  espanhol)  e  5  (cinco)  descritores
(tambeóm nas versoã es portugueês e ingleês ou espanhol);

- Pré-textuais opcionais: agradecimentos (deve ser incluíódo apoó s a folha de parecer da comissaão examinadora
e antes do resumo), lista de ilustraçoã es, lista de tabelas e lista de Abreviaturas e siglas (antes do sumaó rio);

- Textuais: 
1 INTRODUÇAÃ O
1.1 Apresentaçaão do tema e contextualizaçaão do problema
1.2 Objetivos
1.2.1 Objetivo geral
1.2.2 Objetivos especíóficos
1.3 Hipoó tese de pesquisa (se houver)
1.4 Justificativa (se naão houver hipoó tese de pesquisa esse seraó  o item “1.3”)
2 REFERENCIAL TEOÓ RICO
3 METODOLOGIA
3.1 Tipo de Estudo
3.2 Local do Estudo
3.3 Populaçaão e amostra
3.4 Procedimentos de coleta de dados
3.5 Anaó lise dos dados
3.6 Aspectos eóticos e legais
4 RESULTADOS E DISCUSSAÃ O
5 CONCLUSOÃ ES

- Pós-textuais: refereências, apeêndices (se necessaó rio) e anexos (se necessaó rio).
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
CAMPUS CRATEÚS

COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL

FICHA DE AVALIAÇÃO PARA BANCA EXAMINADORA DE TCC

Aluno 

(a):_______________________________________________________________________________________________

_

Tíótulo  do

TCC:____________________________________________________________________________________________

Orientador  (a):

_________________________________________________________________________________________

Co-Orientador  (a):

_____________________________________________________________________________________

Data da Defesa: ___/____/____. Hora :  ________________

Membro Avaliador 

(a):__________________________________________________________________________________

Critérios de Avaliação

Critérios Avaliativos Nota (0 a 1,0)

❏ Título:
Considere: Clareza, Objetividade e se reflete o tema abordado.

❏ Tema e Problema:
Considere: delimitaçaão do problema de pesquisa, temporal, geograó fica e material do
tema; revisaão do tema;

❏ Objetivos:
Considere: estaão claramente delimitados os objetivos: geral e especíóficos?

❏ Justificativa:
Considere: relevaência acadeêmica e social;

❏  Revisão Bibliográfica:
Considere: pertineência, qualidade, abrangeência;

6. Desenvolvimento:
Considere:  metodologia, marco teoó rico, resultados alcançados;

7. Estrutura do Trabalho:
Considere: sequeência loó gica dos capíótulos, abordagem e desenvolvimento do tema 
ao longo dos capíótulos;

8. Linguagem e redação:
Considere: a objetividade, coesaão, coereência, fluidez da redaçaão, correçaão 
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ortograó fica e gramatical, citaçaão das fontes e adoçaão das normas da ABNT;
9. Apresentação oral:

Considere: o domíónio do conteuó do, clareza na exposiçaão, postura fíósica, utilizaçaão de
recursos auxiliares de apresentaçaão; uso do tempo, adequaçaão da linguagem
Média Final:

Parecer Final
( ) Aprovaçaão Integral;
( ) Aprovaçaão com ressalvas, sob fiscalizaçaão do(a) Prof(a). Orientador(a):

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ .

Crateuó s, ______/_______/2018.

________________________________________
      (nome do(a) Examinador(a))
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
CAMPUS CRATEÚS

COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL

ATA DE SESSÃO DE DEFESA FINAL DE TCC
Aos ___ dias do meês de _________ do ano de 2018, aà s ___h e ___minutos, na Sala ______ do campus da UFC em
Crateuó s,  realizou-se  a  defesa  puó blica  do  Trabalho  de  Conclusaão  de  Curso  intitulado
________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________,  elaborado  pelo  (a)  acadeêmico
(a)____________________________________________________, matríócula n° ___________; perante a Banca Examinadora
composta  pelos  membros____________________________  (Presidente),  _____________________________  e
_______________________________, abaixo assinados, obteve aprovaçaão com nota ______(_________________________),
cumprindo o requisito legal previsto no regimento Geral da UFC, no Art. 116, Paraó grafo 2.

         (   ) Aprovaçaão Integral;
         (   ) Aprovaçaão com ressalvas, sob fiscalizaçaão do (a) Prof.(a) Orientador(a):
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________

Crateuó s, ____ de ________ 201____

___________________________________________

Orientador (a)   

___________________________________________

Coorientador (a)

________________________________________

1ºMembro 

________________________________________

2ºMembro

                                                                       

221



 

ANEXO 5
____________________________________________________________________________________________________
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
CAMPUS CRATEÚS

COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL

TERMO DE APROVAÇÃO DE TCC

O  presente  Trabalho  de  Conclusaão  de  Curso,  intitulado

________________________________________________________________________________________________________________________

____________________, elaborado pelo(a) acadeêmico(a)_____________________________________ defendido nesta data

e aprovado pela Banca Examinadora composta pelos membros abaixo assinados, obteve aprovaçaão com

nota  ___________  (_________________________),  cumprindo  o  requisito  previsto  no  item  5.0  do  Manual  de

Normatizaçaão do TCC  no regimento Geral da UFC, no Art. 116, Paraó grafo 2.

Crateuó s, ______/_______/________.

___________________________________________

Orientador (a)   

___________________________________________

Coorientador (a)

________________________________________

1ºMembro 

________________________________________

2ºMembro

223



 

7.3 ANEXO C – MANUAL DE NORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES
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APRESENTAÇÃO
__________________________________________________________________________________

Para obtençaão do tíótulo de Bacharel em Engenharia Ambiental, aleóm de outras
exigeências,  o(a)  discente  regularmente  matriculado(a)  deveraó  integralizar  as
atividades complementares, conforme Resoluçaão nº 07/CEPE de 17 de junho de 2005,
que dispoã e sobre as Atividades Complementares (AC´s) nos Cursos de Graduaçaão da
UFC.

As  AC’s  podem  ser  compreendidas  como  um  conjunto  de  estrateógias
pedagoó gico-didaó ticas  que  permitem,  no  aêmbito  do  curríóculo,  o  desenvolvimento de
habilidades e competeências do(a) discente, a partir de experieências adquiridas fora do
ambiente acadeêmico ou a partir da expansaão da matriz curricular e aprofundamentos
inter  ou  transdisciplinares,  estimulando  a  praó tica  de  estudos  independentes  e
autoê nomos. 

O presente manual estabelece as diretrizes que orientam o cumprimento das
AC’s para o curso de Engenharia  Ambiental  do campus da UFC em Crateuó s,  com o
intuito de estabelecer os procedimentos necessaó rios ao comprimento das AC´s. 

As AC’s para o curso de Engenharia Ambiental da UFC Crateuó s saão distribuíódas
em oito categorias: Atnvndades de nnncnação à docencna; Atnvndades de pesqunsa; Produção
técnnca/cnentífnca;  Atnvndades  de  extensão;  Atnvndades  em eventos;  Expernencnas
profnssnonans; Vnvencnas de gestão; Atnvndades artístnco-culturans e esportnvas.

As AC´s  devem estabelecer  conexoã es  entre  os  conteuó dos  cientíóficos  e  outras
realidades  existentes  no  seio  da  sociedade  civil  e  na  comunidade  acadeêmica,
manifestando o compromisso social e cientíófico do Curso de Engenharia Ambiental da
UFC Crateuó s  em proporcionar ao acadeêmico viveências extraclasses,  que agreguem e
fortaleçam a formaçaão dos(as) futuros(as) engenheiros(as) ambientais.

Portanto,  a  premissa  de  toda  AC,  desde  a  participaçaão  em  eventos  ateó  a
participaçaão  em  renomados  grupos  de  pesquisa,  deve  ser:  possibilitar  a
complementaçaão  e  a  integraçaão  de  saberes  que  compoã em  a  formaçaão  do(a)
profissional  em  Engenharia  Ambiental,  preparando-o(a)  para  atuar  de  maneira
generalista,  com embasamento eó tico e cientíófico.  Recomenda-se,  para isso,  que o(a)
discente desenvolva as AC´s desde o iníócio do curso favorecendo sua formaçaão.

A  Coordenaçaão  do  Curso  de  Engenharia  Ambiental  do  Campus da  UFC  em
Crateuó s, juntamente com o Nuó cleo Docente Estruturante (NDE) e o Colegiado do curso,
observando a Resoluçaão CEPE/UFC nº 7/2005, torna puó blico as normas que regem
estas atividades e suas respectivas pontuaçoã es.
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1.0 INTRODUÇÃO
________________________________________________________________________________________________________

Em  concordaência  com  as  Diretrizes  Curriculares  Nacionais,  a  Resoluçaão
CNE/CES n° 02, de 18 de junho de 2007 e o Projeto Políótico-Pedagoó gico do Curso (PPC)
de Engenharia Ambiental da Universidade Federal do Cearaó ,  campus Crateuó s, uma das
atividades  fundamentais  para  o  teórmino  do  curso,  ou  seja,  imprescindíóvel,  eó  a
efetivaçaão míónima de 160 horas em AC´s.

As  AC’s  correspondem  aà s  atividades  acadeêmicas,  desenvolvidas  ao  longo  do
curso, que buscam ampliar o curríóculo e enriquecer o perfil do formando, ampliando os
horizontes do conhecimento para aleóm do ambiente da sala de aula, oportunizando a
transdisciplinaridade no curríóculo.

Considerando o compromisso da UFC com a formaçaão de seu corpo discente, as
AC´s  saão  vislumbradas  como  garantia  da  inclusaão  do(a)  futuro(a)  Engenheiro(a)
Ambiental  na  sociedade,  promovendo  e  fortalecendo  valores  de  igualdade,
desenvolvimento e responsabilidade social.

2.0 OBJETIVOS DO MANUAL DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES
________________________________________________________________________________________________________

21. Objetivo Geral

Regulamentar as AC’s, praó ticas acadeêmicas obrigatoó rias para o(a) discente do
curso de Engenharia Ambiental da UFC,  campus Crateuó s, estabelecendo as diretrizes
orientadoras para seu adequado cumprimento.

2.2 Objetivo Específicos

 Orientar coordenaçaão e corpos docente e discente do curso, sobre as normas e
os criteórios de avaliaçaão e pontuaçaão aplicaóveis aà s AC´s; 

 Delimitar,  caracterizar  e  regulamentar  as  atividades  que  podem  ser  aceitas
como AC´s; 

 Regulamentar  a  forma  de  comprovaçaão  das  AC´s  realizadas,  para  fins  de
aproveitamento;

 Definir atribuiçoã es e responsabilidades da Coordenaçaão do Curso;
 Regulamentar  prazos  e  coê mputo  das  horas  equivalentes  a  cada  tipo  de  AC

desenvolvida.
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3.0 NORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES
________________________________________________________________________________________________________

As AC´s constituem açoã es  a serem desenvolvidas ao longo do curso,  criando
mecanismos  de  aproveitamento  e  aprofundamento  de  conhecimentos  adquiridos
pelo(a) discente desde o iníócio do curso, por meio de estudos e praó ticas independentes,
de maneira a complementar seu curríóculo. Saão demandas obrigatoó rias que estaão aleóm
do  contexto  das  disciplinas  obrigatoó rias  e  optativas,  bem  como  do  estaó gio
supervisionado.

As AC`s deveraão ser relacionadas ao ensino, pesquisa e extensaão, favorecendo o
desenvolvimento de habilidades e competeências pertinentes ao perfil do egresso.

A fim de normatizar as atividades passíóveis de consideraçaão como AC´s, seguem
algumas diretrizes a serem seguidas pelos discentes, coordenaçaão do curso e demais
envolvidos no processo de validaçaão das horas de AC´s.
1. A carga horaó ria míónima prevista para esta atividade no PPC do curso de Engenharia
Ambiental da UFC Crateuó s corresponde a 160 horas, compondo um total de 4,23% da
carga horaó ria do curso, podendo ser distribuíódas em, no míónimo treês das categorias
definidas abaixo no item 4.0;
2.  Para fins de registro acadeêmico do cumprimento da carga horaó ria,  as respectivas
atividades  deveraão  ser  analisadas  pela  coordenaçaão  do  curso  e,  posteriormente,  a
solicitaçaão deve ser encaminhado e avaliada pelo NDE do curso.
3. Cabe aà  coordenaçaão do curso validar no SIGAA, apoó s anaó lises dos(as) responsaóveis
citados(as), as horas das AC´s.
4. O pedido de avaliaçaão de atividades para fim de coê mputo de horas de AC´s deveraó  ser
protocolado na coordenaçaão do curso de Engenharia Ambiental da UFC Crateuó s,  em
formulaó rio  proó prio  (Anexo  I),  disponíóvel  no  lnnk www.crateus.ufc.br,  constando,  em
anexo, suas devidas comprovaçoã es;
5.  Deve  constar  nas  comprovaçoã es  das  AC´s,  no  míónimo,  o  nome  completo  do(a)
discente, a(s) atividade(s) desenvolvida(s) por este, o nuó mero de horas cumpridas e o
períóodo  de  desenvolvimento  da  atividade,  podendo  ser  requeridas  documentaçoã es
complementares,  caso  o  documento  comprobatoó rio  solicitado  em  cada
categoria/modalidade naão possua tais informaçoã es.
6.  O(A)  discente  deveraó  preencher  uma  declaraçaão  afirmando  a  veracidade  dos
documentos comprobatoó rios anexados (ANEXO II).
7.  EÓ  obrigatoó rio  que  as  AC´s  possuam  relaçaão  com  a  grande  aó rea  do  curso  de
Engenharia Ambiental;
8.  O  cumprimento  de,  no  míónimo,  160  horas  de  atividades  complementares  eó
condicionante para a conclusaão do curso de Engenharia Ambiental, conforme disposto
em seu PPC;
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9. As atividades de pesquisa, de extensaão, de iniciaçaão aà  doceência e do PACCE, assim
como toda aquela decorrente de projetos acadeêmicos, deveraão ser atestadas pelo(a)
docente coordenador(a) do Projeto;
10. As tarefas desempenhadas em Estaógio Curricular Supervisionado (obrigatoó rio) naão
seraão computadas como AC´s;
11.  A participaçaão e/ou organizaçaão em/de eventos do curso, inclusive a Semana do
Meio Ambiente da UFC Crateuó s e os Encontros Universitaó rios, eó  item que deve constar
no coê mputo das horas das AC´s, sendo, portanto, indispensaóvel ao seu cumprimento
total;
12. O(A) discente deve obedecer aos requisitos míónimos e limites dispostos por este
manual, o qual determina que o cumprimento das AC´s soó  estaraó  completo mediante a
realizaçaão de, no míónimo, treês categorias distintas, a fim de incentivar a diversificaçaão
de habilidades e competeências do(a) acadeêmico(a), naão podendo, portanto, solicitar o
coê mputo de AC´s que integrem apenas uma categoria de AC com a intençaão de totalizar
a carga horaó ria total necessaó ria;
13. Embora a integralizaçaão no curríóculo do(a) discente soó  seja possíóvel quando houver
o cumprimento das horas de AC´s míónimas (160 horas), aà  medida que as AC´s forem
sendo realizadas,  os documentos necessaó rios para sua comprovaçaão  jaó  poderaão  ser
submetidos aà  avaliaçaão. Para isso, devem ser escaneados e anexados ao requerimento
de coê mputo de horas de AC´s do formulaó rio onlnne disponíóvel no portal do campus de
Crateuó s.  A  validade  da(s)  atividade(s)  seraó  averiguada  e  computada,  ou  naão,
dependendo do  resultado  da avaliaçaão.  Este  processo  eó  necessaó rio  para  que,  ateó  o
uó ltimo dia do nono semestre, as horas sejam totalizadas;
14.  Em  caso  de  indeferimento  do  coê mputo  das  horas  complementares  pela
coordenaçaão do curso, o(a) discente poderaó  encaminhar recurso ao (aà ) Diretor(a) do
campus, a ser protocolado na Secretaria no prazo maóximo de 3 dias uó teis contados a
partir da divulgaçaão do resultado.
15. Os(As) estudantes ingressantes no Curso, atraveós de transfereência de outra IES ou
mudança de curso ou admissaão como graduados(as),  que jaó  tiverem participado de
Atividades  que  possam  caracterizar-se  como  AC´s  poderaão  submeteê-las  a  igual
processo  de  avaliaçaão  descrito  acima  pela  coordenaçaão  e  NDE  do  curso,  devendo
apresentar  todos  os  documentos  necessaó rios  a  uma  adequada  avaliaçaão  pelos(as)
responsaóveis.

4.0 DISCRIMINAÇÃO DAS CATEGORIAS DE ATIVIDADES E CÔMPUTO
DE HORAS A SEREM INTEGRALIZADAS 

________________________________________________________________________________________________________

De acordo com a Resoluçaão nº 07/ CEPE, de 17 de junho de 2005, que dispoã e
sobre as Atividades Complementares nos Cursos de Graduaçaão da UFC, o Colegiado do
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Curso de Graduaçaão  em Engenharia Ambiental  estabelece as seguintes categorias e
criteórios a serem considerados na integralizaçaão das AC´s: 

 CATEGORIA I -  Atnvndades de nnncnação à docencna,  de pesqunsa,  de extensão e
Programa de Aprendnzagem Cooperatnva em Células (PACCE);

 CATEGORIA II - Atnvndades em eventos;
 CATEGORIA III - Atnvndades artístnco-culturans e esportnvas;
 CATEGORIA IV - Expernencnas lngadas à formação profnssnonal;
 CATEGORIA V - Produção técnnca/cnentífnca;
 CATEGORIA VI - Vnvencnas de gestão;
 CATEGORIA VII - Outras Atnvndades.

4.1 Categoria I: Atividades de iniciação à docência, pesquisa, extensão e/ou 
PACCE

Nesta categoria,  cada 4 horas semanais corresponderaó  a 1 hora de atividade
complementar.  Atividades  de  iniciaçaão  a  doceência  e/ou pesquisa  e/ou  de  extensaão
poderaão  computar  ateó  96 horas,  divididas  entre  cada conjunto  de atividades desta
como segue: 

 Atnvndades de nnncnação à docencna (como exercíócio de monitoria): ateó  32 horas;
 Atnvndades de pesqunsa  (como participaçaão no Programa de Iniciaçaão Cientíófica

(PIBIC  ou  PIBID)  e  Programa  de  Educaçaão  Tutorial  (PET),  assim  como  em
outros projetos de pesquisa de caraó ter similar): ateó  64 horas;

 Atnvndades  de  extensão  e  Programa  de  Aprendnzagem  Cooperatnva  em  Células
(PACCE)  (como  participaçaão  em  projetos  de  extensaão  do  campus,  projetos
sociais governamentais e naão governamentais, bem como desenvolvimento de
ceó lulas cooperativas que se relacionem aà  aó rea do curso): ateó  64 horas.

Ressalta-se que o cumprimento destas  atividades pode ser como bolsista ou
como voluntaó rio(a). O documento comprobatoó rio seraó  uma declaraçaão expedida pelas
Proó -reitorias responsaóveis ou, no caso de voluntaó rios(as) naão oficializados(as), pelo(a)
coordenador(a) do projeto, na qual conste a atividade desenvolvida pelo(a) discente, o
nuó mero de horas semanais e o períóodo em que o(a) discente esteve a ela vinculado;

4.2 Categoria II: Atividades em eventos

 Atividades em eventos poderaão computar ateó  32 horas,  divididas entre cada
conjunto  de  atividades  abaixo.  Nesta  categoria,  o  coê mputo  de  horas  dependeraó  da
modalidade do evento e de sua abrangeência como segue: 
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a)  Participaçaão  em  Congressos  Internacionais  como  ouvinte:  24  horas  por
Congresso;

b) Participaçaão de Congressos Nacionais como ouvinte: 16 horas por congresso;
c) Participaçaão em Congressos Regionais como ouvinte: 12 horas por congresso.
d) Participaçaão em Congressos Locais como ouvinte: 8 horas por congresso.
e)  Participaçaão  em  Seminaó rios,  Coloó quios,  Confereências,  Simpoó sios,  Foó runs,

Semanas Acadeêmicas e Palestras: 4 horas por Seminaó rio ou Coloó quio e 2 horas por
palestras;

f)  Organizaçaão  de  eventos:  como  presidente  da  comissaão,  32  horas;  como
auxiliar aà  presideência da comissaão, 08 horas.

O documento comprobatoó rio seraó  uma declaraçaão ou certificado emitido(a) pela
organizaçaão  do evento,  na  qual  conste  a atividade desenvolvida pelo(a)  discente,  o
nuó mero de horas semanais e o períóodo em que o(a) discente esteve a ela vinculado.

4.3 Categoria III: Atividades artístico-culturais e esportivas

Nesta  categoria,  cada  apresentaçaão/torneio  corresponderaó  a  1  hora  de
atividade  complementar.  Incluem-se  atividades  como  participaçaão  em  equipes
esportivas  e  grupos  de  arte,  produçaão  e/ou  elaboraçaão  de  víódeos,  softwares,
exposiçoã es, apresentaçoã es de teatro e de dança, coral, musicais, recitais e programas
radiofoê nicos, desde que relacionados aà  aó rea do curso. 

Nesta categoria, poderaão ser computadas, ao todo, ateó  24 horas, podendo ser
divididas entre as modalidades da categoria. O documento comprobatoó rio seraó  uma
declaraçaão emitida pela direçaão/teócnico(a) do grupo/equipe, atestando a participaçaão
do(a) aluno(a) tanto na apresentaçaão/torneio quanto nos ensaios/treinos, entendendo
que saão atividades relacionadas, o nuó mero de horas semanais e o períóodo em que o (a)
discente esteve a ela vinculado.

4.4 Categoria IV: Experiências ligadas à formação profissional (até 64 horas para 
o conjunto de atividades)

Nesta categoria,  cada 4 horas semanais corresponderaó  a 1 hora de atividade
complementar. Estas atividades poderaão computar ateó  64 horas, divididas entre cada
conjunto de atividades desta como segue: 

a) Estaó gio Naão obrigatoó rio;
b) Empresas Juniores e incubadoras;
c) Cursos ou oficinas profissionalizantes;

Ressalta-se que podem ser consideradas aquelas atividades cumpridas de modo
remunerado ou naão,  ou seja,  como voluntaó rio(a).  O documento comprobatoó rio seraó
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uma  declaraçaão/contrato/termo  de  compromisso  expedido(a)  pela
instituiçaão/empresa  responsaóvel  ou  pelo(a)  docente  responsaóvel  pelas  respectivas
atividades,  na  qual  conste  a  atividade  desenvolvida  pelo(a)  discente,  o  nuó mero  de
horas semanais e o períóodo em que o(a) discente esteve a ela vinculado.

4.5 Categoria V: Produção Técnica e/ou Científica (até 96 horas para o conjunto 
de atividades)

 Publicaçoã es poderaão computar ateó  96 horas, divididas entre cada conjunto de
atividades abaixo. Nesta categoria, o coê mputo de horas dependeraó  da modalidade da
publicaçaão e de sua abrangeência como segue:

a) Publicaçaão de artigo em revista internacional: 96 horas como autor principal
e 48h como co-autor por trabalho;

b) Publicaçaão de artigo em revista Nacional: 80 horas como autor principal e
40h como co-autor por trabalho;

c) Publicaçaão de artigo completo em anais de Congresso Internacional: 64 horas
como autor principal e 32h como co-autor por trabalho;

d) Publicaçaão  de artigo completo em anais de Congresso Nacional:  48 horas
como autor principal e 24h como co-autor por trabalho;

e) Publicaçaão  de artigo completo em anais de Congresso Regional:  32 horas
como autor principal e 16h como co-autor por trabalho;

f) Publicaçaão de artigo completo em anais de Congresso Local: 16 horas como
autor principal e 8h como co-autor por trabalho;

g) Publicaçaão de teócnica ou consultoria: cada caso seraó  avaliado pelo NDE;
h) Publicaçaão de artigo em jornal internacional de grande circulaçaão: 8 horas

como autor principal e 4h como co-autor por trabalho;
i) Publicaçaão de artigo em jornal nacional de grande circulaçaão: 6 horas como

autor principal e 3h como co-autor por trabalho;
j) Publicaçaão de artigo em jornal regional de grande circulaçaão: 4 horas como

autor principal e 2h como co-autor por trabalho;
k) Publicaçaão de artigo em jornal local de grande circulaçaão: 2 horas como autor

principal e 1h como co-autor por trabalho.

Ressalta-se que soó  seraão consideradas publicaçoã es em revistas e eventos com,
no míónimo,  Qualns C.  A comprovaçaão  da publicaçaão  em revistas seraó  realizada pela
carta de aceite emitida pela comissaão editorial e coó pia do artigo. Jaó  as publicaçoã es em
anais seraão comprovadas pelo certificado de publicaçaão emitido pela organizaçaão do
evento  e  no  caso  de  produçaão  teócnica  seraó  considerada  declaraçaão  fornecida  por
instituiçaão/empresa beneficiada.  Demais casos deveraão ser submetidos aà  anaó lise da
coordenaçaão e NDE do curso, conforme diretrizes deste manual.
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4.6 Categoria VI: Atividades relacionadas com vivências de gestão

Nesta categoria, cada modalidade corresponde a uma proporçaão de conversaão
de horas diferente,  devendo os(as) envolvidos(as) no processo atentar-se para esta
peculiaridade  a  fim  de  computar  as  horas  de  AC´s.  As  atividades  desta  categoria
poderaão  computar  ateó  32  horas,  podendo  ser  divididas  entre  cada  modalidade  de
atividades como segue: 

a) Participaçaão na diretoria de empresa juó nior: como presidente, 12 horas por
semestre na funçaão; como diretor, 6 horas por pelo menos um semestre na funçaão;

b)  Participaçaão  na  diretoria  do  Centro  Acadeêmico  do  Curso  e/ou  Diretoó rio
Central dos Estudantes do campus: 12 horas por semestre na funçaão;

c) Participaçaão no conselho do campus e/ou no colegiado do curso, na condiçaão
de representante  estudantil:  6  horas  por  semestre  como representante  (desde que
presente a 75% das convocaçoã es do períóodo).

O  documento  comprobatoó rio  das  atividades  desta  categoria  seraó  uma
declaraçaão  expedida  pelo  setor/coordenaçaão/docente  responsaóvel  e/ou  coó pias  das
atas das reunioã es, o que for mais adequado ao caso.

4.7 Categoria VII: Outras Atividades

Aleóm  das  modalidades  previstas  abaixo,  todas  as  atividades  submetidas  aà
anaó lise  da  coordenaçaão  e  NDE  que  forem  avaliadas  como  AC´s  e  que  naão  estejam
vinculadas aà s outras categorias anteriores, por suas caracteríósticas especíóficas, seraão
computadas nesta categoria ateó  o maóximo de 32 horas. A seguir algumas modalidades
jaó  identificadas nesta categoria:

a)  Bolsista  de  assisteência  de  prestaçaão  de  serviços  de  natureza  teócnico-
administrativa  na  UFC,  como  bolsista  ou  voluntaó rio(a):  a  cada  4  horas  semanais
corresponderaó  a 1 hora de atividade complementar,  sendo comprovadas atraveós  de
declaraçaão  emitida  pela  Proó -reitoria  responsaóvel  ou coordenador(a)  do  projeto,  no
caso de voluntaó rio(a);

b) Participaçaão em atividade de voluntariado em prol da sociedade (amigos da
escola,  comunidade  solidaó ria,  projeto  Rondon  e  outras)  em que  um(a)  docente  do
campus esteja vinculado: a cada 4 horas semanais corresponderaó  a 1 hora de atividade
complementar, sendo comprovadas atraveós de declaraçaão emitida pela coordenaçaão da
atividade;

c) Curso de líóngua estrangeira: a cada 4 horas semanais corresponderaó  a 1 hora
de  atividade  complementar,  sendo  comprovadas  atraveós  de  certificado  semestral
emitido pela instituiçaão realizadora do curso;

d) Participaçaão em grupo de estudos, teócnicos ou cientíóficos, coordenado por
docente  da  UFC:  cada  04  horas  semanais  corresponderaó  a  01  hora  de  atividade
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complementar, sendo comprovadas atraveós de declaraçaão emitida pela coordenaçaão do
grupo.

O  documento  comprobatoó rio  das  atividades  inseridas  nesta  categoria  apoó s
avaliaçaão  pela  coordenaçaão  e  NDE  do  curso,  como  previsto  neste  manual,  seraão
apontados pelo NDE.

5.0 AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS
________________________________________________________________________________________________________

Na avaliaçaão das AC´s desenvolvidas pelos(as) discentes seraão considerados os

seguintes aspectos: 

1.  A  compatibilidade  e  a  relevaência  das  AC´s  com/para  o  curso  de  Engenharia

Ambiental, de acordo com este manual;

2. Somente seraó  considerada, para efeito de pontuaçaão, a participaçaão em atividades

desenvolvidas a partir do ingresso do(a) discente no Curso. 

3. O(A) Coordenador(a) do Curso deveraó  fazer um parecer informando a quantidade de

horas realizadas pelo(a) aluno(a) em cada categoria descrita neste manual ou certificar

a tabela de pontuaçaão preenchida pelo discente no site.

4.  O  somatoó rio  de  atividades  consideradas  relevantes  para  a  complementaçaão  da

formaçaão do(a) Engenheiro(a) Ambiental, identificadas como AC´s, deveraó  contabilizar

no míónimo 160 horas, naão sendo definida a pontuaçaão maóxima.

5. O(A) discente deveraó  integralizar suas AC´s desenvolvendo atividades que envolvam,

no  míónimo,  3(treês)  categorias  elencadas  neste  manual,  ficando  esta  escolha  a  seu

criteório.

6. As atividades desenvolvidas pelos(as) discentes que possam ser caracterizadas como

AC´s, mas que naão estejam previstas neste manual, devem ser submetidas aà  avaliaçaão

da  coordenaçaão  do  curso,  a  qual,  caso  considere  vaó lido  o  requerimento,  deve

encaminhar para anaó lise do NDE do curso. A validaçaão final no curríóculo do(a) discente

no  sistema  acadeêmico  aconteceraó  pela  coordenaçaão  do  curso.  A  validaçaão  de  uma

atividade especíófica como AC por este processo naão soó  tem objetivo de computar as

horas do(a) discente, mas como inserir oficialmente a atividade no rol de AC´s deste

manual funcionando para demais casos que surgirem, posteriormente. 
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6.0 COMPETÊNCIAS DA COORDENAÇÃO DO CURSO
________________________________________________________________________________________________________

1.  A atribuiçaão das horas de atividades desenvolvidas no aêmbito do curso por cada
discente, dentro das categorias e limites fixados neste manual.
2.  Verificar  as  regras  de  conversaão  de  horas  correspondentes  aà s
categorias/modalidades de AC´s;
3. Exigir a(s) comprovaçaão(oã es) documental(is) pertinente(s) para fins de coê mputo de
horas de AC´s;
4. Conferir e verificar a autenticidade do(s) documento(s) comprobatoó rio(s);
5. Emitir parecer, favoraóvel ou naão ao requerimento de coê mputo de horas de AC´s, e, se
favoraóvel, registrar no SIGAA as horas requeridas, conforme este manual;
6. Arquivar todas as comprovaçoã es de AC´s, validadas ou naão, para possíóveis consultas
posteriores.
7.   Nos  casos  em que  se  verifique  inconsisteência/ilegalidade  em documentaçaão  ou
carga horaó ria menor que 160 horas, o(a) coordenador(a) deveraó  indeferir a solicitaçaão
de computaçaão das horas ateó  que o caso atenda aos requisitos deste manual, devendo
ser reiniciado o processo;
8. Quando for requerido o coê mputo de alguma atividade naão prevista neste manual,
avaliar as caracteríósticas desta a fim de verificar o atendimento, ou naão, aos requisitos
deste manual e, consequentemente, identificaçaão com alguma categoria de AC. Deve,
em seguida, direcionar para avaliaçaão final do NDE do curso.

7.0 DISPOSIÇÕES FINAIS
________________________________________________________________________________________________________

- Os casos omissos seraão apresentados ao Colegiado de Curso para se tomar as
devidas deliberaçoã es.
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ANEXO I
________________________________________________________________________________________________________
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
CAMPUS CRATEÚS

COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL
FORMULAÓ RIO PARA CADASTRAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Aluno (a):

N°. de matrícula:

Ano de Ingresso:

Endereço:

Telefones:

E-mail: 

Categoria Carga horária

Atnvndades de nnncnação à docencna, de pesqunsa, de extensão e
Programa de Aprendnzagem Cooperatnva em Células (PACCE)

Atnvndades em eventos

Atnvndades artístnco-culturans e esportnvas

Expernencnas lngadas à formação profnssnonal

Produção técnnca/cnentífnca

Vnvencnas de gestão

Outras Atnvndades

Total

*Para  definir  o  total  de  horas  correspondentes  a  cada  categoria,  deve-se  somar  as
horas  das  atividades  das  modalidades  correspondentes,  atentando-se  para  a
especificaçaão destas de modo independente.

Data: 29 / 05 / 2018
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Equipe responsaóvel: 
Luisa Gardeênia Alves Tomeó  Farias

Janaina Lopes Leitinho
Luana Viana Costa e Silva
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