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I - HISTORICO 

PARECER N°080 
APROVADO EM 20/04/2004 

O Magnifico Reitor da UNESC encaminha a este Conselho 
processo em que solicita reconhecimento do Curso de Graduai;:ao em Engenharia Civil -
Habilita9ao em Engenheiro Civil. 

Como de praxe e em obediencia a legisla9ao, foi designada pelo 
Senhor Presidente deste Conselho a Comissao Verificadora, constitufda pelos Professores 
Dr. Carlos Loch e Ms. Nelson Alvares Trigo, de cujo Relat6rio extraimos as partes a seguir 
constantes, assumindo-as em seu inteiro teor como nosso Parecer. 

Recorremos, tambem, a analise da equipe tecnica deste Conselho 
e aos autos do processo para exarar o presente Parecer. 

II-ANALISE

A guisa de analise, transcrevemos, literalmente, partes significativas 
e especificas do Relat6rio da Comissao Verificadora que, pelo seu detalhamento, e 
suficiente para o julgamento deste Conselho. As partes nao transcritas estao a disposi9ao 
em meio ffsico e magnetico para conferencia de conselheiro interessado em aprofundar os 
estudos do processo. 86 transcrevemos o que consideramos da maior importancia. 

05. APRECIAC.AO ANALiTICA QUANTO AO CURSO E/OU
HABILIT AC.AO 

5.1. PROJETO PEDAGOGICO 

5.1.1. OBJETIVOS 
O Curso de Engenharia Civil foi concebido de forma a direcionar as 

atividades cientfficas para campos de interesse articulados as necessidades tecnol6gicas 
regionais e nacionais. 

A filosofia de criagao do curso objetivou a forma9ao de um 
Engenheiro Civil pluralista em seus conhecimentos, capacitando-o a desenvolver uma 
atividade ecletica no campo da produ9ao, aplica9ao, pesquisa e desenvolvimento gerencial 
de obras civis. !/'\ 1:::; ,-. • 

;=�--

.t.OELClO '-I.I.CHACO OOS :.ANTOS 
;i,qf'HlE'fli: 00 COP-ISEU+O e: ST .1.CUAL Of f!;i!..C�c.\o 



Proc. PCEE 622/036 

Fl. 2 

A UNESC dispoe de varios cursos na area de Engenharias, quais 
sejam: Engenharia de Agrimensura criada em 1975, Tecnologia em Ceramica em 1995, 
Engenharia de Materiais em 1998, a Engenharia Civil em 1998, e a Arquitetura em 2002. 
Portanto, a lnstitui9ao apresenta uma estrutura de um Centro Tecnol6gico, onde estes 
cursos interagem fortemente em termos de grupos de trabalho, infra-estrutura laboratorial e 
fornecimento de professores. Esta estrutura deve ser valorizada para o crescimento e a 
sustentabilidade de todos os cursos envolvidos. 

O projeto da estrutura curricular exibe grande flexibilidade, dando 
ao futuro profissional ensejo da escolha dos t6picos que mais se aproximam de seus 
interesses uma vez cumpridas as exigencias basicas, ou seja, as disciplinas obrigat6rias 
gerais e as especificas para cada ramo da Engenharia Civil. Portanto, atendendo a 
tendencia moderna, o Curso de Engenharia Civil da UNESC nao oferece a possibilidade de 
enfase em qualquer area de concentra9ao, seja Constru9ao Civil, Saneamento ou 
Transportes, valorizando assim, a escolha por parte do graduando do perfil com que deseja 
apresentar-se ao mercado de trabalho, pluralista/generalista ou especialista. 

A interdisciplinaridade do curso traz como resultado mais imediato a 
forma9ao de um profissional dotado de capacidade de utiliza9ao dos recursos de diversas 
areas cientificas para a resolu9ao de problemas cientificos e tecnol6gicos de Engenharia 
Civil. Tai forma9ao traduz-se em uma maior capacidade de dialogo entre profissionais da 
area de Engenharia Civil, contrapondo-se a superespecializa9ao tipica de um programa de 
estudos avan9ados. 

Grande enfase e dada aos trabalhos praticos, atraves de uma 
gradual forma9ao de uma infra-estrutura de laborat6rios didaticos. Cabe ressaltar que a 
intera9ao dos alunos com as atividades de pesquisa do corpo docente esta colocada coma 
um dos elementos essenciais na forma9ao tecnico-cientifica desejada. Por outro lado, 
objetivando dotar o corpo discente dos elementos necessaries para o direcionamento de 
sua op9ao em termos de carreira, o curse inclui um estagio obrigat6rio e supervisionado, 
proporcionando aos alunos a visao tecnol6gica real nao reprodutivel na Universidade. 

Pretende-se, assim, a forma9ao do engenheiro de concep9ao, com 
uma forte base cientifica e tecnol6gica, para desenvolver atividades na industria regional, 
desenvolver pesquisas e elaborar projetos, envolvido na produ9ao civil, planejamento e 
administra9ao de empreendimentos, com menor enfase em tecnicas especificas, que 
poderao ser adquiridos no exercicio da profissao, em curses de especializa9ao ou em 
programas de p6s-gradua9ao. 

Espera-se que essa nova categoria de engenheiros cumpra uma 
furn;ao catalitica, tanto na absor9ao coma no desenvolvimento de novas tecnologias, 
principalmente em areas relacionadas com constru9ao civil regional entre outras, se 
enquadrando assim, dentro das metas prioritarias de Desenvolvimento Cientifico e 
Tecnol6gico do Pais. 

Assim, por meio da combina9ao de Ensino, Pesquisa e Extensao, 
sera passive! absorver os modernos conceitos em evoluc;ao da Engenharia Civil, 
encaminhando a busca de um entendimento mais profundo sabre os materiais por um lado; 
e aproximando essa missao cientifica as necessidades da Tecnologia Moderna e da 
Sociedade. Resume-se nos objetivos abaixo: 

- formar profissional com capacitac;ao para atuar em projetos,
execU(;ao, gerenciamento, planejamento, administra9ao de empreendimentos na area de 
Engenharia Civil; 

- capacitar o aluno a projetar, fiscalizar e executar os trabalhos
relatives a obras e a servic;os tecnicos de sua area; 
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- atender de maneira eficiente as expectativas de mercado;
- desenvolver atividades te6ricas e praticas de forma a se manter

um equilibrio entre o ensino verbalizado e a execugao; 
- desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensao;
- motivar o aluno a administrar a sua vida academica de forma a

tomar consciencia do processo, no qual ele esta inserido, possibilitando-lhe manifestar sua 
capacidade de liderarn;a e de tomada de decisoes; 

- desenvolver a formagao humanistica do futuro profissional;
- motivar para novas ideias e do espirito critico.
- construir a autoconfianga no aluno para um mercado competitivo

5.1.2. PERFIL PROFISSIONAL 

Referente ao perfil profissional do engenheiro civil, destaca-se a 
importancia da capacidade de aprender de modo permanente e construtivo, aliando 
conhecimentos tecnicos a um saber humanistico fundamentado. 0 motivo da relevancia 
desse vies humanista ja se encontra na pr6pria mudanga dos processos de produgao. E 
preciso estar atento para que o conhecimento tecnico nao tire o profissional do foco da 
coordenagao, gestao, fungao social e preocupagao com o ambiente, considerando a 
exigenc1a cada vez maior do mercado em termos de rapidez e precisao nas decisoes, em 
niveis dificilmente alcangaveis sem uma visao global e sistematica. 

As obras serao vistas como um grande sistema, nao fazendo muito 
sentido conhecer a fundo uma parte, se nao se souber a influencia que ela tern no todo. 

A formagao academica dos engenheiros deve ser voltada para a 
capacidade de ler e aprender coisas novas, pois o conhecimento te6rico e o fundamento 
para orientar o pensamento e tornar possivel a adaptagao as novidades. 

O Curso Superior de Engenharia Civil devera formar profissionais 
com as seguintes caracteristicas: 

- s61idos conhecimentos nas areas de formagao basica aliada a
capacidade para enfrentar e solucionar problemas da area e para buscar continua 
atualizagao e aperfeigoamento, a partir de uma formagao generalista; 

- formagao abrangente nas diversas areas de Engenharia Civil:
construgao civil, geotecnia, transportes, recurses hidricos, saneamento basico e estruturas; 

- capacidade de utilizagao da informatica come instrumento do
exercicio da Engenharia Civil; 

- dominio das tecnicas basicas de gerenciamento e administragao
dos recurses humanos e materiais utilizados no exercicio da profissao; 

- capacidade de utilizagao de novas alternativas nos campos
conceituais e da pratica da Engenharia Civil; 

- capacidade para o trabalho em equipes multidisciplinares;
- senso etico-profissional, associado a responsabilidade social;
- formagao abrangente que !he propicie sensibilidade para as

questoes humanisticas, sociais e ambientais; 
- formar um profissional que promova o desenvolvimento humane e

tecnol6gico para proporcionar a melhoria da qualidade do ambiente de vida das pessoas; 
- formar um profissional que tenha consciencia ecol6gica, buscando

solu96es tecnol6gicas para os problemas ambientais regionais, visando a sustentabilidade 
ambiental futura. 
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5.1.3. PROPOSTA PEDAGOGICA DO CURSO 
A organiza9ao didatico-pedag6gica apresenta a matriz curricular do 

curso abrangendo as materias da parte basica, em harmonia com os elementos 
complementares que configuram o seu curriculo pleno, propiciando a aquisi9ao do saber de 
forma articulada. 

A metodologia de ensino superior utilizada no curso contempla uma 
abordagem que integra os elementos necessaries para o desenvolvimento pleno do 
processo de ensino-aprendizagem, estimulando a iniciativa a aprendizagem, indispensavel 
ao processo de forma9ao continuada. 

A estrategia pedag6gica devera abranger tecnicas individualizadas 
e integrativas com a utiliza9ao de aulas expositivas, estudos dirigidos, dinamicas de grupo, 
seminaries e recurses audiovisuais, abordando as areas de conhecimento, habilidades, 
atitudes e valores eticos, fundamentais a forma9ao profissional. 

O envolvimento do academico na aprendizagem proporcionara a 
forma9ao do profissional competente com uma visao cultural ampla, capaz de trabalhar em 
equipe, comprometido com a responsabilidade social e educacional. 

O Curso permite uma s61ida forma9ao basica multi/interdisciplinar, 
permitindo a aquisi9ao de conhecimentos essenciais em profundidade e de modo integrado. 

5.1.4. FORMAS DE COORDENA<;AO DIDATICA DO CURSO 
O Departamento de Engenharia Civil, de conformidade com o que 

preve o Regimento Unificado do artigo 23 a 28, realiza a coordena9ao didatica do curso, 
distribuindo as disciplinas semestralmente, aprovando p·re-requisitos, conteudos de ensino, 
processes pedag6gicos como forma de garantir o alcance dos objetivos e finalidades do 
Curso. 

A proposta metodol6gica fundamenta! do Curse de Engenharia Civil 
e a indissolubilidade do ensino, da pesquisa e da extensao em suas atividades curriculares. 
Ressaltamos tambem o objetivo de estarmos em constante busca pelo trabalho 
interdisciplinar em nossa Universidade, tanto no ambito especlfico do Curse de Engenharia 
Civil, como no ambito geral dos cursos oferecidos pela Universidade. 

Os projetos de pesquisa a serem desenvolvidos, no decorrer do 
Curse, alem do enfoque tecnico, deverao estar interligados com outras areas de 
conhecimento, caracterizando um trabalho interdisciplinar e respaldando os objetivos de 
responder aos reais problemas da comunidade. Eles poderao tambem se constituir em 
elementos norteadores para a elabora9ao da monografia de conclusao de curso. 

As metodologias aplicadas serao de acordo com as atividades e os 
objetivos a serem alcan9ados em cada uma delas. As aulas expositivas dialogadas estao 
previstas, assim coma seminaries, praticas em laboratories. Na medida em que o curso va 
se desenvolvendo, havera a possibilidade de outras metodologias serem criadas. 
obedecendo a dinamica e demanda dos alunos no processo de aprendizagem. 

A crescente demanda pela educa9ao e as necessidades pessoal e 
profissional de novos conhecimentos, nas diferentes instancias do saber e da cultura nos 
conduzem a busca do aprender a aprender continuamente. As salas de aula se expandem 
para espa9os de aprendizagem com a utiliza9ao dos ambientes virtuais, objetivando a 
familiariza9ao do academico com as tecnologias atuais e contribuir para melhoria do 
processo docente-educativo presencial. 

Neste sentido, em complementa9ao as aulas presenciais, a 
Universidade oportuniza o EAD (Ensino a Distancia) por meio do Learnloop que e um 
ambiente virtual que permite ao academico e professor acessar a sua sala virtual de 

,· 
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qualquer lugar, a qualquer tempo, de modo assincrono. Esse acesso se da nos dois 
sentidos: buscar e inserir as informac;6es. A mediac;ao por computador disponibilizada pelo 
uso do ambiente virtual via web/Internet permitindo, tambem a intera9ao entre alunos e 
professores nas modalidades de F6runs e Correia Eletr6nico. 

Dentro ainda da estrutura organizacional da UNESC, o 
Departamento subordina-se administrativamente as Pr6-Reitorias Academica e 
Administrativa e pedagogicamente ao CONSEPE e ao CONSU. 

5.1.5. PLANEJAMENTO E AVALIACAO 
O sistema de avaliac;ao seguira as normas estabelecidas no 

Regimento Geral da UNESC. 
Devera constar no processo uma sintese da avaliac;ao. 

5.1.6. AVALIACAO INSTITUCIONAL 
O Programa de Avaliac;ao lnstitucional na UNESC e compreendido 

e vivenciado como um processo continua e permanente de autoconhecimento e reflexao, 
que visa aprimorar a qualidade do ensino, pesquisa, extensao e gestao administrativa. 0 
objetivo e o cumprimento da sua missao: "promover o desenvolvimento regional, para 
melhorar a qualidade do ambiente de vida". 

No ano de 97, ap6s um trabalho exaustivo da Comissao de 
Avalia9ao, foi aplicado o 1 ° lnstrumento de Avalia9ao IA 1, destinado a avaliar a estrutura 
administrativa e a infra-estrutura da UNESC. Estes resultados ja foram publicados e 
disponibilizados para o Curso Superior de Engenharia Civil para analise do corpo docente e 
discente. Os referidos resultados norteiam as tomadas decis6es e subsidiam o 
planejamento das a96es do Curse. 

O segundo instrumento de Avalia9ao IA2, tambem ja foi aplicado, 
com objetivo de avaliar o ensino, tanto no desempenho do professor, coma do aluno. Cada 
professor recebera o seu resultado individual e a coordenac;ao recebera a tabulac;ao dos 
resultados genericos sabre o Curso. 

5.2. FORMA DE INGRESSO: Semestral 

5.2.1. EVOLUCAO DAS INSCRICOES PARA O INGRESSO NOS 
UL TIMOS ANOS 

Turno: Noturno 

Ano 
Semestre 

Vagas lnscri�oes Rela�ao lnscritosNagas 
10 20 

1999 x - - -

x 50 55 1, 10 

2000 x 50 76 1,52 

x 50 59 1, 18 

2001 x 50 118 2,36 

x 50 78 1,56 

2002 x 50 111 2,22 

x 50 96 1,92 

2003 x 50 102 2,04 

x 50 91 1,82 

• lnclufdos cand1datos SAEM
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5.2.2. EVOLU<;AO DAS MATRiCULAS NOS UL TIMOS ANOS 
Turno: Noturno 

Ano 
Semestre Vagas lnlclals Total de Alunos Evasao 
10 20 Oferecidas Ocuoadas Matriculados 

1999 x - - -

x 50 50 50 

2000 x 50 50 99 

x 50 50 142 

2001 x 50 50 180 

x 50 50 209 

2002 x 50 50 246 

x 50 50 283 

2003 x 50 49 323 

x 50 50 367 

(*) Cons1deraram-se os abandonos de curso, transferenc1as exped1das e troca de curso. 

5.3. MATRIZ CURRICULAR DO CURSO 

Habilitayao: Engenheiro Civil 
Carga Horaria Obrigat6ria: 4.104 h/a 
Total de Creditos: 228, sendo que cada credito corresponde a 18 horas/aula 
Durayao Minima: 05 anos ou 10 semestres 
Durayao Maxima: 09 anos ou 18 semestres 

DISCIPLINAS PRE-REQUISITOS/ FAS ES 
CO-REQUISITOS I II Ill IV v VI VII VIII 

Desenho Tecnico I . 02 

Desenho Tecnico II Desenho Tecnico I 03 
Psicoloaia . 04 

Quimica . 02 
Matematica I . 04 

Matematica II Matematica I 04 

Matematica 111 Matematica II 04 
Metodologia Cientifica . 02 
I 
Metodologia Cientifica Metodologia Cientifica I 
II (Co-requisito: Estagio 

Suoervisionadol 
lntrodu<;ao a . 02 
Enaenharia Civil 
Alqebra Linear I . 03 
Alqebra Linear II . 02 
Atividade Flsica e . 02 
Qualidade de Vida I 
Atividade Fisica e . 02 
Qualidade de Vida II 
Fisica I Matematica I 04 
Fisica II Fisica I Od 
Fisica Ill Fisica I 02 
Fisica IV Fis1ca I, Flsica II e Fisica 04 

IIll 

lntrodui;:ao a . Od 
Computacao 
Topografia I . 03 
Topografia II Toooarafia I 03 
Mecanica I Fisica I 04 

Mecanica II Mecanica I 02 
Ciencias dos Materiais Qui mica 03 
Calculo Numerico Alaebra Linear II 04 

Estatistica . I 03 

IX x

i 

02 

�C!O Y-M:''tAOO 001 SilHTO, 
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(*) 
-

-

03 

05 

03 

07 

06 

03 

07 
-

Cred. 

02 

03 
04 

02 

04 
04 

04 

02 

02 

02 

03 
02 

02 

02 

04 

04 

02 

04 

04 

03 
03 
04 

02 

03 
04 

03 

HA 

36 
54 

72 
36 

72 
72 
72 

36 

36 

36 

54 

36 
36 

36 

72 

72 
36 
72 

72 

54 

54 

72 
36 
54 

72 
54 I 
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5. 7 .1. PRODUTIVIDADE DO CORPO DOCENTE
a) Pesquisa
b) Publica96es
c) Extensao
Sao temas que precisam ser mais incentivados, buscando-se 

recurses junto as empresas e aos 6rgaos de fomento, procurando redes cooperativas com 
outros centres de excelencia na Engenharia Civil. 

5. 7 .2. PRODUTIVIDADE DO CORPO DISCENTE
Deve-se cobrar dos alunos que recebem bolsas de 6rgaos de 

fomento, ou da lnstitui9ao, para que participem de eventos cientificos e publiquem seus 
resultados. 

5.8. QUALIFICACAO E REGIME DE TRABALHO DO CORPO 
DOCENTE 

O corpo docente do Curso de Engenharia Civil e constituido por 
profissionais habilitados ao exercicio das atividades de ensino, pesquisa e extensao. Sao 
contratados de acordo com a legisla9ao do trabalho e selecionados a partir das disposi96es 
contidas no Regimento Unificado, Estatuto da Mantenedora e Estatuto do Magisterio 
Superior, bem come pelas normas do Conselho Estadual de Educac;ao. 

O docente enquadra-se-a em duas categorias, conforme o caso: 
Professor do Quadro Permanente: Responsavel; 
Professor do Quadro Temporario: Substitute, Visitante, 

Colaborador. 
O regime de trabalho na lnstitui9ao preve, atualmente, a existencia 

de professor horista, professor 20 horas e professor de 40 horas. 
Resoluc;ao n° 12/00/CONSU, de 12.12.2000. 
A lnstituic;ao oportunizara ao seu corpo docente capacita9ao 

profissional constante, de acordo com o Regimento Unificado da UNESC e o Plano de 
Capacitac_;:ao lnstitucional de Recurses Humanos, conforme Resolu9ao n° 06/00/CONSU: 

"O Conselho Universitario, CONSU, no uso de suas atribuic;oes e de 
acordo com o decidido em reuniao plena do dia 14/07/2000, estabelece modalidades de 
auxilio institucional para qualifica9ao profissional e define normas para afastamento de 
funcionarios e docentes do magisterio superior para cursar p6s-gradua9ao stricto e Jato 
sensu." 

5.8.1. TITULACAO DO COORDENADOR DO CURSO 
Coordenador Titula�ao 

Evelise Chemale Zancan M

0 Portana n 01/03/Reitona, de 07.01.2003 

Reg. Trab. Curriculum Vitae - Sintetico 

Tl Admissao: 14.05.1984. 
Gradua�ao: Engenharia Civil (PUC, 
06.08.1983). 
Especializc:�ao: Engenharia Civil (Edifica9oes) 
(PUC, 24.04.1987). 
Mestrado: Engenharia de Produ9ao 
"Metodo/ogia para Avalia9ao em Massa dos

lm6veis para Efeito de Cobran9a de Tributos 
Municipais - Caso dos Apartamentos da Cidade 
de Criciuma I SC" (UFSC, 09.11.95). 

Nomea;ao aa �ooraena;ao I otu1ar ao uepto ae t:ngennana �,v11 
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necessidade do Curso. Os livros sao pertinentes e atualizados para as disciplinas 
ministradas ate o presente momento. No entanto, trimestralmente novos exemplares sao 
adquiridos. 

A aplica9ao de recursos deve ser constante para a aquisi9ao de 
novas literaturas especfficas do Curso, exigindo-se que cada professor apresente 
periodicamente as necessidades de cada disciplina. 

6. APRECIACAO ANALiTICA
Percebe-se que a UNESC fez um grande investimento para a 

implanta9ao do Curso de Engenharia Civil, seja em termos de pessoal, infra-estrutura, etc, 
certamente colocando-o em condi96es superiores a muitos cursos em funcionamento pelo 
Brasil. 

O caminho esta correto, pois o Curso deve ser projetado no cenario 
regional, estadual, nacional e tambem internacional, para que os seus egressos possam 
alem de ter seus trtulos reconhecidos oficialmente, sejam tambem reconhecidos pelo 
mercado. 

Em reuniao com a presen9a da grande maioria dos docentes, 
observa-se que os mesmos estao muito bem engajados na proposta do Curso que 
apresenta um born percentual de professores com forma9ao em Engenharia Civil e/ou 
areas afins. No entanto aqueles professores de areas de forma9ao basica mostraram-se 
bem afinados com as necessidades do Curso. 

Em reuniao com o corpo discente observa-se com grande surpresa 
que os discentes mostraram-se muito satisfeitos com os mais variados elementos que o 
Curso apresenta: corpo docente, laborat6rios, biblioteca, departamento, infra-estrutura em 
geral, etc. 

Ap6s uma serie de perguntas, com excelente intera9ao dos 
avaliadores com os discentes, para avaliar o grau de conscientiza9ao dos alunos quanta ao 
Curso, mercado, forma9ao, conhecimento pratico, constantes atualiza96es, competitividade, 
observa-se que os mesmos estao muito motivados. 

Par outro !ado, observa-se que o corpo discente espera maior 
utiliza9ao dos laborat6rios, maior participa9ao em visitas tecnicas, seminaries, congressos, 
feiras, aumento do numero de balsas e maior numero de op96es de estagios. 

7. RECOMENDACOES
A coordena9ao do Curso deve analisar as sugestoes inseridas nos 

itens anteriores, buscando junta aos setores envolvidos, solu96es quanta a sua 
implementa9ao. 

Os docentes devem procurar maior engajamento a outros centros 
onde existem Cursos de Engenharia Civil, formando redes cooperativas para a melhoria do 
Ensino, da Pesquisa e da Extensao. 

A lnstitui9ao deve incentivar cada vez mais o aperfei9oamento dos 
docentes com forma9ao em nivel de Mestrado e de Doutorado. As grandes areas tecnicas 
devem ter no minima um docente com forma9ao em nivel de doutorado, engajado nos 
grandes projetos da Engenharia Civil brasileira. 

Julga-se que a documenta9ao do Curso deve deixar mais claro, que 
o Curso esta inserido numa lnstitui9ao com diversas Engenharias: sendo a Agrimensura a
mais antiga, criada na decada de 1970; Tecn61ogo em Ceramica criada em 1995; 
Engenharia de Materiais criada em 1998; a Engenharia Ambiental criada em 1998; na 
passagem do seculo XX para o XXI, foi criado o Curso de Engenharia Civil e, finalmente foi 
criada a Arquitetura em 2002. 
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