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1. CONTEXTUALIZAÇÃO DA IES    

 

1.1. Dados da Mantenedora 

 Nome: Fundação Educacional de Criciúma – FUCRI. 

 Data de Criação: 22/06/1968. 

 CNPJ n.: 83.661.074/0001-04. 

 Endereço: Avenida Universitária, n° 1105 – Bairro Universitário. 

 Base Legal: Estatuto registrado no 1º ofício de registro civil das pessoas naturais, títulos e documentos 

e de pessoas jurídicas - cartório Almada Fernandes, registro n. 03509 em 29/01/2009, no livro A-00030, 

folha 102. 

 Alvará de funcionamento código de controle D8200S8084JX0- Prefeitura Municipal de Criciúma- 

Secretaria da Fazenda. 

 Utilidade Pública Municipal: Lei n. 725, de 28 de maio de 1969 – Criciúma – SC. 

 Utilidade Pública Estadual: Lei n. 4336, de 05 de julho de 1969. 

 Utilidade Pública Federal: Decreto n. 72454, de 11 de julho de 1973. 

 

1.2. Dados da Mantida 

 

 Nome: Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC. 

 Endereço: Avenida Universitária, n° 1105 – Bairro Universitário. CX. nº 3167.    CEP – 88.806-000 -  

Criciúma - SC. 

 Telefones: (48) 3431-2565. Fax: (48) 3431-2750. Site: http://www.unesc.net 

 Base Legal: Estatuto registrado no 1º ofício de registro civil das pessoas naturais, títulos e documentos 

e de pessoas jurídicas - Cartório Almada Fernandes, registro n. 02678 em 25/04/2007, no livro A-00027, 

folha 171. 

 Reconhecimento como Universidade: Resolução n. 35/97/CEE-SC, de 16/10/1997, e Parecer 

133/97/CEE-SC, de 17/06/1997, publicados no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina n. 13.795, de 

04/11/1997. 

 Renovação de Credenciamento da UNESC por Avaliação Externa: Resolução n. 052/2010/CEE-SC, de 28 

de setembro de 2010, e Parecer n. 187 do CEE-SC da Comissão de Educação Superior – CEDS, publicado 

no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina – Decreto n. 3.676 de dezembro de 2010, n. 18.981, página 

05. 

 

1.3. Breve Histórico da Instituição 

 

A Fundação Educacional de Criciúma (FUCRI) foi instituída pelo Poder Público Municipal. A primeira 

escola de ensino superior criada em 1970 foi a Faculdade de Ciências e Educação de Criciúma (FACIECRI) e, nos 

anos seguintes, criaram-se as Escolas Superiores de: Educação Física e Desportos (ESEDE), em 1974 e em 1975, 

Tecnologia (ESTEC) e Ciências Contábeis e Administrativas (ESCCA). 
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Em 1987, a FUCRI reavaliou suas finalidades e obteve a aprovação de mudanças em sua estrutura 

organizacional, garantindo a autonomia na escolha de seus dirigentes maiores, até então indicados pelo Poder 

Público Municipal. 

A conquista da UNIFACRI, União das Faculdades de Criciúma, em 1991, com regimento aprovado 

pelo Parecer nº 256/91, de 24/09/91, do Conselho Estadual de Educação, foi marco de significância fundamental 

na vida da Instituição e da região Sul catarinense. 

O processo de discussões internas sobre as formas de agrupar os cursos então existentes, de modo 

a criar uma estrutura pré-universitária, foi vivenciado por mais de três anos, e permitiu à Instituição avançar em 

direção a uma visão mais ampla quanto à função do Ensino Superior e, principalmente, com relação à sua 

inserção na comunidade externa. 

Estabeleceu-se uma administração única e centralizada para a FUCRI (Mantenedora) UNIFACRI 

(Mantida). 

Em 1993 o Conselho Federal de Educação aprova o processo de Carta-Consulta para a 

transformação da UNIFACRI em Universidade, pela via do reconhecimento, e delega competência ao Conselho 

Estadual de Educação, que, pela Portaria nº 04/93, constituiu a Comissão Especial de Acompanhamento, cujo 

processo de avaliação e acompanhamento, foi concluído em 17 de junho de 1997, em sessão plenária do CEE-

SC, que aprovou por unanimidade as conclusões apresentadas pelo conselheiro relator, as quais foram 

acompanhadas unanimemente pela Comissão de Ensino Superior.  

Assim, pela Resolução nº 35/97/CEE/SC, datada de 16 de outubro de 1997 e publicada no Diário 

Oficial de Santa Catarina, nº 13.795, de 04/11/97, a Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC, uma 

Universidade Comunitária, foi reconhecida com o campus de Criciúma. 

O fato de a UNESC estar inserida em uma região altamente degradada, principalmente pela 

mineração de carvão, em decorrência da forma desenfreada e desvinculada da preservação ambiental, foi fator 

decisivo na definição de sua Missão na época: “Promover o desenvolvimento regional para melhorar a qualidade 

do ambiente de vida”.  

Em 2006 foi elaborada e implementada uma nova estrutura administrativa na UNESC, 

operacionalizando uma proposta que foi discutida coletivamente e alicerçada em dois princípios fundamentais: 

1) Excelência nas atividades de ensino, pesquisa e extensão:  

2) Gestão compartilhada, participativa e descentralizada. 

Além desses dois eixos do programa de gestão, entendeu-se que deveriam ficar garantidos, na 

forma e na concepção estrutural, alguns princípios básicos em relação às decisões acadêmicas e administrativas, 

ao equilíbrio entre ensino, pesquisa e extensão e à prevalência do Acadêmico sobre o Administrativo de forma 

sustentável. 

Assim sua Missão foi rediscutida e reformulada: “Promover, por meio do ensino, da pesquisa e 

extensão, o desenvolvimento regional para melhorar a qualidade do ambiente de vida". 

Esta é a direção preconizada para todas as atividades (ensino, pesquisa, extensão e gestão)1 

desenvolvidas pela Universidade, por meio de: 

                                                 
1 Dados de 2014/1. 
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 56 cursos de graduação: 30 bacharelados, 12 Licenciaturas e 14 tecnológicos (09 presenciais e 

05 na modalidade a distância), atendendo 8.417 acadêmicos;  

 11 cursos de pós-graduação lato sensu em andamento, com 850 estudantes. Em 2014 serão 

ofertados 40 cursos em diferentes áreas;  

 22 cursos de extensão, aproximadamente; 

 07 programas de pós-graduação stricto sensu (05 mestrados e 02 doutorados), com 170 

mestrandos e 68 doutorandos;  

 326 estudantes dos ensinos fundamental e médio no Colégio UNESC; 

 601 docentes e 473 técnico-administrativos, totalizando 1.074 colaboradores. 

 

1.4. Missão Institucional 

 

A UNESC definiu sua missão há mais de uma década e, embora tenha sofrido alteração em sua 

redação, em nada mudou seu princípio e direção. Durante esse tempo, tem mobilizado esforços, no sentido de 

concretizar seus ideais por meio de ampla discussão coletiva e integrada, atendendo, assim, às legislações 

nacional, estadual e institucional. 

É por meio da Missão que a organização expressará a sua razão de ser evidenciando os seus 

propósitos atuais e futuros ancorados em dados e informações estratégicas. A Missão da UNESC é: 

 

“Educar, por meio do ensino, pesquisa e extensão, para promover a qualidade e a sustentabilidade do 

ambiente de vida”. 

 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO DO CURSO  

 

2.1. Nome do curso 

 

Curso de Engenharia Civil 

 

2.2. Endereço de funcionamento do curso 

 

Avenida Universitária, n° 1105, sala 03 Bloco R2 – Bairro Universitário. CX. nº 3167.    CEP – 88.806-

000 – Criciúma - SC. 

 

2.3. Atos legais do Curso  

 

O Curso de Engenharia Civil foi criado por ato oficial que autorizou o seu funcionamento conforme 

a Resolução 19/98/CONSU/UNESC em 10/11/1998. A implantação do curso ocorreu com o início da primeira 

turma no segundo semestre de 1999. A Resolução n° 018/CEE-SC (20.04.2004), Parecer CEDS n° 080, aprovado 

em 20.04.2004 e Decreto n° 1.837, publicado pelo Diário Oficial do Estado de Santa Catarina n° 17.399, em 

19.05.2004 – Reconhecem o curso de graduação em Engenharia Civil. 



FUCRI – FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIÚMA (mantenedora) 

 

Av. Universitária, 1105 – Cx. P. 3167 – Fone (48)3431-2500/Fax (48)3431-2750 -CEP 88806-000 Criciúma/SC.(www.unesc.net) 
 

. Em 2007 passou por processo de renovação de reconhecimento, conforme Resolução 

107/2007/CEE-SC. Em 2009 teve o pedido de Renovação de Reconhecimento deferido por meio do Parecer n. 

237 aprovado em 23/06/2009, acompanhado da Resolução n. 045 de 23/06/2009. 

 

2.4. Número de vagas pretendidas ou autorizadas 

 

 Vagas Oferecidas Totais Anuais: 258 vagas anuais, sendo 158 vagas (54 vagas matutino e 104 noturno) 

no 1º semestre e 100 vagas (50 matutino e 50 noturno) no 2º semestre. 

 

2.5. Avaliações do Curso 

 

Conceito ENADE igual a 3. 

 

2.6. Turnos de funcionamento do curso  

 

Matutino e Noturno 

 

2.7. Carga horária total do curso  

 

Carga Horária Total do Curso: A carga horária total do Curso de Engenharia Civil da UNESC é de 

3.830 horas, desse total, 50 horas são de Atividades Complementares.  

 

2.8. Tempo mínimo para integralização 

 

O tempo mínimo de integralização é de 5 (cinco) anos (10 semestres) obedecendo a 

sequencialidade das disciplinas e seus correspondentes pré-requisitos. O tempo máximo será de 9 (nove) anos 

(18 semestres).  

 

2.9. Perfil do (a) coordenador (a) do curso  

 

O Curso de Engenharia Civil é coordenado pelo Professor Me. Alexandre Vargas, contratado com 

carga horária de 40 horas semanais, sendo 26 horas destinadas para a coordenação do Curso, com vínculo CLT 

na IES. Possui graduação em Engenharia Civil pela Faculdade de Engenharia de Blumenau – FURB em (1983), 

Especialização em Didática e Metodologia do Ensino Superior em (2003) e Mestrado em Ciência e Engenharia de 

Materiais (2013). Atua na Instituição desde 2004, sempre no exercício da docência de ensino superior. Foi 

coordenador adjunto do Curso de Engenharia Civil entre os anos de 2008 e 2011 e no mês de fevereiro de 2011 

assumiu a Coordenação por um período de três anos. Em 2014 foi reeleito Coordenador, com mandato até 

fevereiro de 2016. É membro da Comissão para unificação dos eventos dos cursos de graduação da UNACET 

desde maio de 2008. Faz parte da Comissão Permanente de Projetos Arquitetônicos e Urbanísticos da UNESC 

desde 2008. Foi representante dos coordenadores de curso na Câmara de Ensino de Graduação no período de 
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2011 à 2013.  Desde agosto de 2013, participa do CONSU -  Conselho Universitário da UNESC. É docente nas 

disciplinas de Estruturas de Concreto Armado no Curso. Tem experiência profissional na área de estruturas, 

atuando em projetos estruturais em concreto armado de edificações residenciais, comerciais e industriais, para 

diversas empresas do Estado de Santa Catarina desde 1984.  

 

2.10. Tempo médio de permanência do corpo docente no curso.  

 

Considerando a implantação do curso no início do segundo semestre de 1999, o tempo médio de 

permanência dos professores é de 5,17 anos. 

 

3. DIMENSÕES 

 

3.1. Dimensão 1: Organização didático-pedagógica  

 

3.1.1. Contexto educacional.  

 

Com o mercado aquecido e os altos salários (média inicial nacional ultrapassa R$ 6 mil, segundo o 

site de empregos Catho) promoveram uma “corrida” aos cursos de Engenharia Civil. Entre 2010 e 2013, a relação 

candidato por vaga dobrou nos processos seletivos da UERJ e da Fuvest, que é o maior do país, com exceção do 

ENEM. Em São Paulo, o índice saltou de 26,78, em 2010, para 53,18, em 2013, o segundo curso mais concorrido, 

atrás de Medicina. 

  No entanto segundo Federação Nacional dos Engenheiros faltam 150 mil engenheiros no País. Os 

que estão trabalhando aparecem entre os profissionais mais bem pagos do mercado e, mesmo assim, apenas 

10% dos universitários brasileiros cursam carreiras ligadas às engenharias. O País tem hoje seis engenheiros para 

cada mil pessoas economicamente ativas - nos Estados Unidos e no Japão, por exemplo, a proporção é de 25 

engenheiros por mil trabalhadores, segundo Financiadora de Projetos (FINEP), órgão do governo federal.  

  "Estima-se que, pelos investimentos que estão previstos, o Brasil precisaria de cerca de 300 mil 

profissionais de engenharia para os próximos cinco anos", afirma José Tadeu da Silva, presidente do Conselho 

Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA). Segundo Silva, nos últimos dez anos, a média anual de emissões 

de registros tem sido de 43 mil, o que somaria 215 mil profissionais aptos para o mercado de trabalho em 2016. 

  De forma a atender a demanda regional, o Curso de Engenharia Civil da UNESC oferece 

anualmente 258 vagas, sendo 158 vagas (54 vagas matutino e 104 noturno) no 1º semestre e 100 vagas (50 

matutino e 50 noturno) no 2º semestre. O Curso de Engenharia Civil foi concebido de forma a direcionar as 

atividades científicas para campos de interesse articulados às necessidades tecnológicas regionais e nacionais. A 

filosofia de criação do Curso objetivou a formação de um Engenheiro Civil pluralista em seus conhecimentos, 

capacitando-o a desenvolver uma atividade eclética no campo da produção, aplicação, pesquisa e 

desenvolvimento gerencial de obras civis. Espera-se que essa nova categoria de Engenheiros cumpra uma função 

catalítica, tanto na absorção como no desenvolvimento de novas tecnologias, principalmente em áreas 

relacionadas com construção civil regional entre outras, se enquadrando assim, dentro das metas prioritárias de 

desenvolvimento científico e tecnológico da Região e do País. 
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3.1.2. Políticas institucionais no âmbito do curso.  

 

Na UNESC, o processo ensino-aprendizagem deve integrar a pesquisa e a extensão como princípio 

pedagógico, promovendo a indissociabilidade. A Instituição, seguindo os princípios estabelecidos na Constituição 

Federal e na LDB, prevê, em seu Estatuto, Art. 40, a indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão: “[...] 

como processo e prática educativa, cultural e científica, viabilizando a relação transformadora entre a UNESC e 

a sociedade e o retorno da aplicação desses aprendizados para a melhoria da prática acadêmica de alunos e 

professores”.  

No Curso de Engenharia Civil o ensino, pesquisa e extensão tem tratamento equivalente e 

igualdade nas ações, formando um ciclo onde a pesquisa aprimora e produz novos conhecimentos que são 

difundidos pelo ensino e pela extensão, de maneira que as três atividades tornam-se complementares e 

interdependentes, atuando de forma sistêmica. 

Nas atividades de extensão, dialoga com a comunidade, ao comunicar-se com a realidade local, 

regional ou nacional, coletando dados e informações e realizando estudos, tendo a possibilidade de aprender 

com ela e constantemente rever sua própria estrutura, seus currículos e suas ações. As atividades de extensão 

no Curso são incentivadas, principalmente na participação dos docentes nos editais internos através da UNACET 

Unidade Acadêmica de Ciências, Engenharias e Tecnologia, com a participação dos alunos como bolsistas de 

extensão ou voluntários. 

O Curso trabalha no sentido de disseminar o interesse pelo ensino por meio da prática que 

contemple a reflexão e a resolução de situações complexas. Entre as ferramentas que compõe a prática do ensino 

podem ser citadas as atividades disciplinares e interdisciplinares, as atividades extracurriculares, os projetos de 

extensão que defrontam o educando com a realidade do mercado e a participação nos Programas de Iniciação 

Científica e Programas de Ações Comunitárias. 

  As atividades de pesquisa no Curso são desenvolvidas por meio da participação ativa e constante 

de educadores e educandos nos programas de iniciação científica da IES conforme edital 06/2010 que contempla 

os critérios gerais de seleção e de distribuição das bolsas de iniciação científica. 

As políticas de Extensão da UNESC estão de acordo com Resolução n° 06/2008/CONSU. O Curso 

preocupa-se em oferecer aos acadêmicos oportunidades de participação em atividades de cunho social e 

profissional, como campanhas para a doação de roupas e alimentos para comunidades carentes, projetos 

desenvolvidos em parcerias com organizações privadas para aprimoramento de técnicas e desenvolvimento das 

habilidades profissionais. 

  A articulação entre ensino, pesquisa e extensão deve dar-se a partir da aplicação dos 

conhecimentos desenvolvidos em sala de aula nos projetos de pesquisa propostos pelos educadores que podem 

estar vinculados aos programas de iniciação científica ou projetos de extensão.  

O Curso também atua em atividades de pesquisa, proporcionando com isso a produção do saber, 

formação acadêmica e profissional, e a transferência do conhecimento. Os docentes do curso, principalmente os 

atuantes nas disciplinas de caráter específico, participam de projetos de pesquisa por meio de editais internos e 

externos à instituição. Em diversos projetos desenvolvidos pelos docentes da instituição há a participação de 

alunos do curso, como bolsistas de Iniciação Científica.  
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No Curso de Engenharia Civil os projetos de pesquisa envolvem as mais diferentes áreas tais como: 

Estruturas, Materiais de Construção e Geotecnia. Essas pesquisas são desenvolvidas normalmente nos 

laboratórios vinculados ao Curso localizados no IParque, como o LEE (Laboratório Experimental de Estruturas); 

LMSA (Laboratório de Mecânica dos Solos e Asfalto); LMCC (Laboratório de Materiais de Construção Civil) e LOU 

(Laboratório de Operações Unitárias) contando ainda com apoio dos laboratórios dos Cursos ligados às outras 

engenharias.   

 

3.1.3. Objetivos do curso. 

 

O Curso de Engenharia Civil tem como objetivo geral: formar engenheiros civis generalistas, com 

forte embasamento técnico, aptos a identificar e resolver problemas, socializando os saberes através do processo 

de ensino-aprendizagem, pesquisa e extensão, com vistas ao desenvolvimento sustentável e melhoria do 

ambiente de vida. 

À partir do objetivo principal, podemos elencar os seguintes objetivos específicos: 

 Formar profissionais com capacitação para atuar em projetos, execução, gerenciamento, planejamento 

e administração de empreendimentos na área de Engenharia Civil; 

 Capacitar o egresso a projetar, fiscalizar e executar os trabalhos relativos a obras e a serviços técnicos 

de sua área; 

 Responder de maneira eficiente às expectativas do mercado; 

 Desenvolver atividades teóricas e práticas de forma a se manter um equilíbrio entre o ensino verbalizado 

e a execução; 

 Desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

 Motivar o acadêmico a administrar a sua vida acadêmica de forma a tomar consciência do processo no 

qual ele está inserido, possibilitando-lhe manifestar sua capacidade de liderança e de tomada de decisões; 

 Desenvolver a formação humanística e ética do futuro profissional; 

 Motivar para novas ideias e desenvolver o espírito crítico. 

O Curso mantem uma observação constante da movimentação do mercado de trabalho, 

objetivando atualizar suas práticas docentes com vistas a acompanhar as rápidas e constantes evoluções 

tecnológicas.  

 

3.1.4. Perfil profissional do egresso 

 

Referente ao perfil profissional do Engenheiro Civil da UNESC destaca-se a capacidade de aprender 

de modo permanente e construtivo, aliando conhecimentos técnicos a um saber humanístico fundamentados. É 

preciso estar atento para que o conhecimento técnico não tire o profissional do foco da coordenação, gestão, 

função social e preocupação com o ambiente, considerando a exigência cada vez maior do mercado em termos 

de rapidez e precisão nas decisões. 



FUCRI – FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIÚMA (mantenedora) 

 

Av. Universitária, 1105 – Cx. P. 3167 – Fone (48)3431-2500/Fax (48)3431-2750 -CEP 88806-000 Criciúma/SC.(www.unesc.net) 
 

A formação acadêmica é voltada para a capacidade de ler e aprender coisas novas, pois o 

conhecimento teórico é o fundamento para orientar o pensamento e tornar possível a adaptação às novidades 

e criação de novas possibilidades. 

O Curso de Engenharia Civil deverá formar profissionais com as seguintes características: 

Conhecimentos nas áreas de formação básica aliada à capacidade para enfrentar e solucionar 

problemas e para busca contínua de atualização e aperfeiçoamento, a partir de uma formação generalista; 

Visão abrangente nas diversas áreas de Engenharia Civil: construção civil, geotecnia, transportes, 

recursos hídricos, saneamento básico, estruturas e gestão; 

Domínio das técnicas básicas de gerenciamento e administração dos recursos humanos e materiais 

utilizados no exercício da profissão; 

 Capacidade de utilização de novas alternativas nos campos conceituais e da prática da Engenharia Civil; 

 Capacidade para o trabalho em equipes multidisciplinares; 

 Senso ético-profissional, associado à responsabilidade social; 

 Sensibilidade para as questões humanísticas, sociais e ambientais. 

 Capaz de promover o desenvolvimento humano e tecnológico para proporcionar a melhoria da 

qualidade do ambiente de vida das pessoas. 

A estrutura curricular do Curso visa preparar o egresso para as mais diferentes áreas da Engenharia 

Civil, uma vez que sua formação é generalista. Dessa forma, o egresso tem a capacidade de aprender novos 

conhecimentos e técnicas aprimorando-os na área em que for atuar no mercado de trabalho em constante 

mudança. 

O Curso acompanha seus egressos avaliando a sua atuação no mercado de trabalho e propondo 

periodicamente Cursos de Pós-Graduação com a finalidade de aprimoramento profissional. 

 

3.1.5 Estrutura curricular  

 

A organização e o desenvolvimento curricular do Curso de Engenharia Civil da UNESC compromete-

se com as orientações das Diretrizes Curriculares Nacionais, relativas aos princípios que norteiam a organização 

do currículo. O currículo do Curso é constituído de disciplinas que representam o desdobramento das matérias 

de currículo mínimo, acrescido de disciplinas optativas de caráter complementar que atendam às exigências da 

programação específica, às características da Instituição, da região e às diferenças individuais dos alunos. A 

organização didático-pedagógica da matriz curricular, portanto, propicia a aquisição do saber de forma 

articulada. 

Atendendo à tendência moderna, o projeto da estrutura curricular do Curso, oportuniza, além da 

área básica, conhecimento nas diferentes áreas tais como: Construção Civil; Estruturas; Gestão; Geotecnia; 

Hidráulica, Hidrologia e Saneamento; ou Infraestrutura Viária.  

A interdisciplinaridade do Curso traz como resultado mais imediato a formação de um profissional 

dotado de capacidade de utilização dos recursos de diversas áreas científicas para a resolução de problemas 

científicos e tecnológicos de Engenharia Civil. Tal formação permite uma maior capacidade de diálogo entre 

profissionais da área, contrapondo-se à superespecialização típica de um programa de estudos avançados. 
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As Atividades Artísticas Cientificas e Culturais (AACC) complementam as disciplinas básicas e 

específicas. Juntas oportunizam a possibilidade de uma formação mais ampla e completa para uma visão de 

mundo mais humana. 

Grande ênfase é dada à complementação da teoria mediante a prática, através de uma gradual 

formação com apoio de uma infraestrutura de laboratórios didáticos. Cabe ressaltar que a interação dos alunos 

com as atividades de pesquisa do corpo docente está colocada como um dos elementos essenciais na formação 

técnico-científica desejada. Por outro lado, objetivando dotar o corpo discente dos elementos necessários para 

o direcionamento de sua opção, em termos de carreira, o Curso inclui estágio obrigatório e supervisionado, 

proporcionando aos alunos a visão tecnológica do mercado de trabalho. Os acadêmicos são incentivados, 

também, a participar em programas de iniciação científica nos laboratórios vinculados ao Curso, quer seja de 

forma voluntária ou participando de editais disponíveis na instituição. 

Pretende-se assim a formação do engenheiro de concepção, com uma forte base científica e 

tecnológica capaz de desenvolver diversas atividades tanto no âmbito da indústria regional, como na elaboração 

de projetos e pesquisas envolvidas na produção civil. Ainda, o futuro profissional desenvolve a capacidade de 

adquirir conhecimentos técnicos específicos tanto durante o exercício da profissão como em cursos de 

especialização e programas de pós graduação.  

  

3.1.6 Conteúdos curriculares. 

 

Os conteúdos que compõem a matriz curricular 4, atualmente em vigor, estão distribuídos 

basicamente da seguinte forma: 

Disciplinas de núcleo básico: São aquelas comuns à todas as engenharias. Atualmente são 

gerenciadas pela UNACET onde as ementas são concatenadas visando um alinhamento dos conteúdos. De uma 

maneira geral fazem parte desse núcleo as disciplina de Física, Cálculo e Matemática. Essas disciplinas compõem 

uma carga em torno de 43% da carga total. 

Disciplinas de núcleo profissionalizante: Este núcleo prevê cerca de 57% da carga total. Trata-se 

de um conjunto de disciplinas, especifica que estão dispostas dentro das diversas áreas da Engenharia Civil, tais 

como, Construção Civil; Hidráulica, Hidrologia Aplicada e Saneamento Básico; Materiais de Construção Civil; 

Sistemas Estruturais e Teoria das Estruturas; Geotecnia; Topografia; Estradas e pavimentação e Gestão. 

Disciplinas de núcleo específicos: São as disciplinas de caráter optativo, oferecidas pelo curso, com 

obrigatoriedade dos alunos cursarem, no mínimo, 120horas, o que perfaz cerca de 3% da carga horária total 

mínima, já consideradas no percentual do núcleo profissionalizante. Atualmente o Curso de Engenharia Civil, 

disponibiliza as disciplinas de Inglês instrumental, Conforto térmico e Acústico, Barragens, Sistemas de 

informações geográficas, Pontes, Alvenaria estrutural, Libras e Concreto protendido. 

         A Coordenação do Curso solicita aos professores a atualização do plano de ensino a cada 

intervalo de semestre letivo incluindo a atualização da bibliografia a ser adquirida e disponibilizada aos alunos 

na biblioteca, antes do início do período letivo. 
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3.1.7 Metodologia.  

 

A política de ensino da UNESC segue um processo pedagógico interativo e intencional, no qual 

professores e alunos devem corresponsabilizar-se com as questões do processo de ensino e da aprendizagem, 

bem como com os valores humanos essenciais como o respeito, a solidariedade e a ética. 

Para atingir essa finalidade o Projeto Pedagógico deve passar por momentos de revisão e reflexão 

a cada 2 anos, sobre os desafios encontrados por parte dos envolvidos. Os Docentes e acadêmicos participam da 

construção do PPC - Projeto Pedagógico do Curso por meio das convocações para as reuniões de colegiado onde 

todos os aspectos relativos as ações a serem desenvolvidas são discutidas de forma ampla. Os professores do 

NDE são responsáveis pela organização documental do PPC e dão suporte à gestão do curso.  Com o NDE do 

Curso de Engenharia Civil, são realizadas reuniões ordinárias semanais ou toda vez que houver necessidade 

extraordinária, ou encaminhamento para o colegiado do Curso. 

As Políticas de Ensino são estabelecida pela UNACET e, representam o conjunto de intenções e 

ações que norteiam e concretizam o processo de gestão e organização didático-pedagógico dos cursos de 

graduação. Estão amparadas na legislação vigente, no Regimento e no PPI (Projeto Político-Pedagógico 

Institucional).  

O Curso adota uma proposta de formação profissional e de ensino-aprendizagem para a 

consolidação do perfil generalista/polivalente. Isso parece ser uma solução indicada para o desenvolvimento de 

competências e habilidades, considerando-se as mudanças organizacionais e ambientais.  

O currículo do Curso também atende a resolução do CNE/CES de 11 de março de 2003 que institui 

as Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de Graduação em Engenharia. O TCC, tem caráter individual e 

versa sobre temas variados, com o objetivo de reunir e aplicar os conhecimentos adquiridos durante todo o 

curso. O estágio obrigatório e não obrigatório, atende a legislação Nacional e a legislação interna da Instituição, 

onde todos os encaminhamentos são realizados após avaliação do Setor de Estágios da IES e do Curso de 

Engenharia Civil, relacionando cada área que o acadêmico pode atuar em função da fase em que se encontra no 

Curso.  

Os professores do Curso fazem uso da sala virtual (AVA), onde são disponibilizados, aos 

acadêmicos, atividades, conteúdos, plano de ensino, orientações gerais entre outros. Também são 

disponibilizadas monitorias coordenadas pela UNACET a todos os acadêmicos dos Cursos, nas disciplinas de: 

Álgebra Linear, Cálculo I, II e III; Cálculo Numérico; Estatística; Estabilidade I; Física I e II; Fundamentos 

Matemáticos; Geometria Descritiva; Introdução na Ciência da Computação; Mecânica Geral I; Resistência dos 

Materiais I; e Topografia I e II. Estas monitorias são necessárias para reforçar o conteúdo dado em sala de aula, 

atendimento individualizado e esclarecimentos de dúvidas. A monitoria é realizada por acadêmicos dos cursos 

da UNACET.  

O Curso disponibiliza e divulga aos acadêmicos, professores de Física e Cálculo, como plantonistas 

ao longo do período letivo, durante duas tardes semanais para esclarecimentos de dúvidas não sanadas nas salas 

de aula ou monitorias.  

A avaliação do processo de ensino-aprendizagem, co-responsabilidade de todos os sujeitos 

envolvidos, estará fundamentada no PPI e será processual, com preponderância dos aspectos qualitativos sobre 

os quantitativos, e ocorre de acordo ao cumprimento da Resolução n° 01/2007/CSA sendo complementada pela 
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Norma administrativa n.01/2014/UNACET que estabelece os critérios de recuperação de nota da Avaliação 

Processual UNACET.  

No que se refere aos egressos, o Curso de Engenharia Civil tem contato direto, inclusive nos 

encaminhamentos de vagas na área, atualizações, publicações de editais de concursos públicos, orientações 

quanto a suas atribuições e registros profissionais e na busca da continuidade de estudo, no que se trata aos 

cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado. 

 

3.1.8 Estágio curricular supervisionado 

 

O fortalecimento do estágio curricular obrigatório e não obrigatório é entendido como um ato 

educativo e formativo dos cursos.  

O Estágio Supervisionado no Curso de Engenharia Civil da matriz curricular 04 é composto pelo 

ECNO (Estágio Curricular Não Obrigatório) e o ECO (Estágio Curricular Obrigatório). Foram aprovados conforme 

o disposto na resolução n. 17/2009/UNACET e entrou em vigor no segundo semestre de 2009, sendo este o 

elemento norteador do processo de desenvolvimento do estágio e estão em consonância com a legislação 

vigente, Diretrizes Curriculares Nacionais, Estatuto e o Regimento Geral da Instituição. 

 Para o ECNO, o Curso segue todas as orientações previstas no Regulamento de Estagio da UNACET. 

Os alunos, da 1ª à 5ª fase, poderão desenvolver as seguintes atividades: acompanhamento de obras; desenho 

de projetos; medição de serviços em obras; levantamento quantitativo de materiais e levantamentos 

topográficos. Da 6ª à 10ª fase, os alunos poderão desenvolver, além dos anteriores: orçamentos de obras; 

especificação de materiais; ensaios de laboratórios; atividades em projetos hidráulicos, estruturais, estradas, 

saneamento e avaliações e perícias.  

O Estágio Supervisionado atende as normativas do Regulamento Geral dos Estágios dos Cursos de 

Graduação da UNESC, aprovado pela Câmara de Ensino de Graduação, Res. 09/2008 de 10/07/08; Lei Federal no 

11.788, de 25 de setembro de 2008, que define, classifica e estabelecem as relações de estágio e a Resolução 

CNE/CES nº 11 de 11 de março de 2002, que institui as Diretrizes Curriculares Gerais para organização e 

funcionamento dos cursos de Engenharia. 

O estágio curricular não obrigatório é concebido como aquele em que o acadêmico faz por opção, 

estando vinculado ao currículo e atendendo às especificidades da área do curso.  

O ECO tem como objetivo geral vivenciar situações práticas do exercício profissional, possibilitando 

ao acadêmico a compreensão do seu papel junto à comunidade e interagindo por meio da experimentação do 

referencial teórico-prático construído durante o curso, por meio do ensino, pesquisa e extensão. Realizar-se-á 

mediante a matrícula, na disciplina de Estágio Supervisionado I (duração de 90 horas) que é oferecida na oitava 

fase e na disciplina de Estágio Supervisionado II (duração de 90 horas) que é ofertada na nona fase. O aluno 

somente poderá matricular-se na disciplina de Estágio Supervisionado I após a integralização de 150 créditos 

anteriores ao 8o semestre. 

Os convênios entre as Empresas da área de Engenharia Civil são elaborados e mantidos pelo Setor 

de Estágio da UNESC, cujo professor responsável acompanha e controla a emissão de todos os documentos dos 

estagiários. O professor responsável disponibiliza um horário semanal para atendimento individualizado aos 

estagiários para orientar na elaboração dos relatórios. O atendimento ao aluno do ECNO é realizado nos horários 
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das 18 h às 19 horas, durante a semana, além de uma tarde por semana. Este horário vespertino ocorre no 

desenvolvimento da disciplina de Estagio I, com atendimento do professor responsável pelo Estágio, além de 

mais cinco professores das áreas de Arquitetura, Estrutura, e Hidráulica responsáveis pela elaboração do Projeto 

Multidisciplinar. No término deste Projeto, elaborado em grupo pelos acadêmicos, o mesmo é apresentado e 

defendido para uma Banca Examinadora, composta pelos professores envolvidos. Quanto a Estagio II, os 

relatórios elaborados na Empresa concedente do Estágio, são apresentados a todos os acadêmicos matriculados 

nos Estágios I e II através de um seminário, para socialização das experiências adquiridas. 

 

3.1.9 Atividades complementares  

 

As Atividades Acadêmicas Científicas e Culturais do Curso de Engenharia Civil – AACC’s são 

atividades que flexibilizam os currículos, com o objetivo de contribuir na integralização curricular, agregando 

valor à formação profissional. As AACC’s serão realizadas mediante a efetivação de várias atividades acadêmicas, 

científicas, culturais, esportivas, artísticas e de inovação tecnológica.  São princípios das Atividades 

Complementares: complementar o currículo do curso; incentivar a autonomia/autoformação do acadêmico; 

ampliar os conhecimentos para além da sala de aula; possibilitar a vivência de diversas realidades culturais 

relacionadas ao campo de atuação e a convivência com profissionais experientes na área de formação. 

Em 2011, a UNESC deliberou sobre as atividades complementares (Resolução 14/2011/CÂMARA 

DE ENSINO DE GRADUAÇÃO), definindo institucionalmente as orientações acerca dos aspectos administrativos e 

didático-pedagógicos.  

No Curso de Engenharia Civil, estão previstas, no mínimo, 50 horas para as AACC’s, distribuídas ao 

longo do curso. A participação nestas atividades será registrada no histórico do acadêmico. As diferentes 

modalidades, a carga horária máxima de cada atividade, o número máximo de participações na mesma atividade, 

bem como a condição de validação, estão descritas, com base na resolução 16/2013 da UNACET, na Tabela 1.  

Além da viabilização de palestras específicas in-company, mini cursos e visitas orientadas, o curso 

está instituindo o chamado happy hour técnico, onde serão apresentadas palestras semanais no horário das 

18:00 às 19:00 horas, oportunizando, assim, mais uma modalidade para a integralização da carga horária mínima. 

Cada palestra semanal ficará sob a responsabilidade de um professor do curso. 

 

Tabela 1 – AACC’s (Atividades Acadêmicas Científicas e Culturais do Curso de Engenharia Civil) 

Atividades 
Carga Horária 
Máxima 
(horas/aula) 

Validação máxima Condições para Validação 

Iniciação Científica e /ou Projetos e Programas de Extensão em 
Editais 

40 

1 programa Carga 
horária atribuída ao 
período completo do 
programa; 

Certificado ou declaração 

Semana Acadêmica da Eng. Civil UNESC. 
30 

5 semanas 
acadêmicas 

Certificado 
 

Participação Ativa em Eventos Científicos Externos na Área da 
Engª Civil 30 3 eventos 

Publicação de artigo em co-
autoria ou autoria e/ou 
apresentações orais/painéis 

Participação Ativa em Eventos Científicos Internos na Área da 
Engª Civil 20 2 eventos 

Publicação de artigo em co-
autoria ou autoria e/ou 
apresentações orais/painéis 
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Atividades de Monitoria 
20 2 semestres 

Certificado ou declaração da 
Instituição 

Participação e assistência de Mini Cursos  20 5 mini cursos Certificado ou declaração 

Oficinas ministradas em eventos internos ou externos 
18 3 oficinas 

Certificado ou declaração da 
oficina ministrada 

Estágios curricular não obrigatórios 
20 2 estágios 

Termo de compromisso de 
estágio não obrigatório 

Participação como ouvinte em palestras, seminários, 
congressos, workshop, simpósios ** Indeterminada Indeterminada Certificado ou declaração. 

Atividades Voluntárias de Iniciação Científica e de Extensão 
(incluindo atividades voltadas para a melhoria da qualidade de 
vida e representação em órgãos estudantis, ONGs, conselhos 
representantes da sociedade civil e comunitários) e trabalhos 
voluntários do ART 170. 

 
 
 
40 

 
 
 
4 participações 

 
 
 
Certificado ou declaração 

Produção individual ou coletiva de livros, capítulo de livros, 
softwares, vídeos e filmes. 20 1 produção Certificado ou declaração 

Participação em visitas proporcionado pela coordenação do 
obra escola e outras visitas relacionadas com a área. 

Indeterminada Indeterminada 

Certificado ou declaração e 
Relatório comprovando 
participação acadêmica pela 
Coordenação do Obra Escola 

Participação em Defesas de Trabalho de Conclusão de Curso de 
Engenharia Civil 1 5 defesas 

Relatório comprovando 
participação acadêmica pela 
Coordenação do TCC 

Cursar disciplina afim (carga de 72 horas), que não faça parte 
do currículo pleno do curso, em outro curso de graduação a 
partir do ingresso no curso de Engenharia Civil da UNESC e 
cursar disciplina afim (carga horária determinada pela 
coordenação) na pós-graduação a partir do ingresso no curso 
de Engenharia Civil da UNESC; sendo que as disciplinas tanto 
da graduação ou pós-graduação, serão avaliadas pelo 
coordenador do curso. 

 
 
 
 
 
20 
 

 
 
 
 
 
2 eventos 

 
Certificado ou declaração 
institucional da aprovação. 

Participação como membro efetivo do Centro acadêmico ou 
Diretório Central de estudantes. 

 
05 

 
1 mandato 

Certificado ou declaração 
institucional.  

Curso de língua estrangeira com mínimo de 40 horas  
05 

 
2 idiomas diferentes 

Certificado ou diploma 
institucional 

Participação em eventos culturais, como por exemplo: Maio 
Negro, semana indígena, etc. 

 
04 

 
5 eventos 

Certificado ou declaração 
institucional 

 

3.1.10 Trabalho de conclusão de curso (TCC)  

 

Na UNESC, as normas para a realização de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) são regidas pela 

Resolução n. 66/2009/CÂMARA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO e, externamente, pelas Diretrizes Curriculares dos 

cursos.  

 O regulamento específico do TCC no Curso de Engenharia Civil foi aprovado com o disposto na 

resolução n.27/2010/UNACET e entrou em vigor a partir do primeiro semestre de 2011. O TCCI (seis créditos) e 

TCC II (seis créditos) devem ser elaborados nos dois últimos semestres do curso, pelo acadêmico que tiver 

cursado um mínimo de 150 créditos e aprovado na disciplina de Estágio Supervisionado I. 

  Os objetivos do Trabalho de Conclusão de Curso são: a)Conscientizar o aluno da importância do 

trabalho de pesquisa científica para o seu desenvolvimento pessoal e profissional; b)Promover contribuições 

educacionais, tecnológicas e sociais; c)Proporcionar pesquisas em áreas de ênfase da Engenharia Civil; d) 

Estimular a leitura científica e a importância de uma pesquisa bibliográfica de qualidade; e)Aperfeiçoar e 

aprofundar um conhecimento adquirido no Curso; f) Seguir os formalismos da pesquisa científica, no que se 

refere às normas metodológicas e a elaboração de um TCC. 

O TCC deverá preferencialmente, estar inserido nas linhas de pesquisas do Curso ou outra linha de 

pesquisa da UNACET, cujo projeto deverá ser desenvolvido ao longo da disciplina de Estágio Supervisionado I. 
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No decorrer das disciplinas de TCC I será fornecido um cronograma de elaboração das etapas pelo 

Coordenador do TCC, com os prazos de entrega das atividades, que devem ser rigorosamente cumpridos.  

O TCC I deve ser entregue, contendo dados de identificação, título provisório, objeto de estudo, 

definição do problema, objetivos gerais e específicos, justificativa, enfatizando, também, a relevância do tema, 

fundamentação teórica aprofundada, metodologia a ser seguida, cronograma, recursos necessários, 

disponibilidade dos recursos citados, bibliografia a ser utilizada e as assinaturas do aluno e professor orientador.  

A disciplina de TCC II ocorre na 10ª fase do Curso, onde o aluno continuará o desenvolvimento da 

sua pesquisa e redigirá a parte final do Trabalho no formato do Artigo Científico respeitando as normas vigentes 

para trabalhos científicos. O aluno deverá preencher o Relatório de Andamento do TCC   e anotar as solicitações 

do professor orientador, bem como as atividades realizadas no período, pra posteriormente entregar ao 

coordenador do TCC.  O Artigo Científico deverá ser entregue ao coordenador do TCC para ser submetido à banca 

avaliadora. Essa entrega deverá ocorrer 10 dias antes da data prevista para as defesas nos seus respectivos 

semestres, não sendo aceita em data posterior à previamente agendada.  

Os professores avaliadores devem realizar análise criteriosa do Artigo Científico e emitir parecer 

de acordo com os parâmetros processuais, técnicos e metodológicos pelo Regulamento de TCC do Curso de 

Engenharia Civil.  Os avaliadores terão, individualmente, o tempo máximo de 10 (dez) minutos para arguição do 

acadêmico e a mesma deverá ser pertinente apenas ao assunto abordado no TCC II. 

O processo de avaliação do TCC II na forma de Artigo Científico, pela banca avaliadora, consistirá 

em analisar e valorar 03 (três) critérios: a) trabalho escrito, ortografia, concordância verbal, estruturação de 

frases, coerência de ideias, fundamentação teórica e estruturação metodológica; b) apresentação oral ou 

linguagem compatível; c) sustentação da arguição realizada pelos avaliadores. A nota mínima para aprovação 

será igual a 6,0 (seis). 

O trabalho será de caráter individual, não excluindo a possibilidade de que um projeto faça parte 

de outro de maior amplitude, desenvolvendo-se diferentes partes da pesquisa do mesmo projeto por diferentes 

acadêmicos. O Curso de Engenharia Civil objetiva desenvolver, também, pesquisas de TCC que tenham 

continuidade, a fim de se originarem produtos de aplicação prática ou que promovam a melhoria de um processo. 

 

3.1.11  Apoio ao Discente.  

 

O curso de Engenharia Civil, mantém atendimento individualizado à todos os acadêmicos do curso, 

na coordenação, elucidando todas as dúvidas relacionadas a sua vida acadêmica, encaminhando-os para os 

setores competentes da Instituição.  

O atendimento pedagógico aos alunos e as questões referentes ao processo ensino-aprendizagem, 

por hierarquia, são de responsabilidade da Coordenação de Curso, Coordenação de Ensino da UNACET e Pró 

Reitoria de Ensino de Graduação. 

 Os acadêmicos do Curso contam com um conjunto de programas e serviços de atendimento, 

disponibilizados pela instituição, que são:  

• Central de Atendimento ao Acadêmico – CENTAC: setor para as soluções dos problemas administrativos-

financeiros-acadêmicos;   
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• Coordenadoria de Políticas de Atenção ao Estudante – CPAE: acolhe os acadêmicos e serve para 

promover o acesso e a permanência do estudante no ensino superior.  

• Ouvidoria: acolhe, ouvi e media às demandas de sugestões e críticas.  

• Programas de orientação profissional: analisa o perfil do estudante e o redireciona para a área de maior 

interesse quando o curso escolhido não o satisfaz. 

• Programa de Orientação Educacional: contribui para o desenvolvimento integral do estudante da 

UNESC. 

• Programa Educação Inclusiva: compreender a Educação Inclusiva como manifestação de respeito às 

diferenças, aos portadores de necessidades educativas especiais, diferenças étnicas raciais, às questões de 

gênero, econômicas, sociais e emocionais.  

• Programa Egressos: possibilita outras opções para que os profissionais aqui formados tenham acesso à 

informação.  

• Programa Potencial Harmonizar os Ambientes: identifica maneiras para melhorar a qualidade do 

ambiente. 

• Monitoria Remunerada: desenvolve o potencial do aluno nas diversas áreas do conhecimento. 

• Setor de Estágios: aproxima o acadêmico do mercado de trabalho. 

• SOS (Serviço de Atenção à Saúde): Serviço de pronto atendimento médico para toda a comunidade 

acadêmica.  

• Setor de Relações Internacionais: planeja, coordena, orienta e acompanha ações de parceria e de 

assinaturas de acordos com instituições estrangeiras e nacionais. 

 A permanência dos alunos no curso pode ser viabilizada também pelas diversas possibilidades de 

bolsas de estudo. São elas:  

  FIES: programa do Ministério da Educação destinado a financiar a graduação no Ensino Superior.  

  PROUNI: programa do Ministério da Educação à concessão de bolsas integrais para estudantes de baixa 

renda.  

  ARTIGO 170: programa de bolsas de estudo e pesquisa de recurso, proveniente do Governo do Estado 

de SC. 

  FUMDES: Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior é um programa 

de concessão de Bolsas de Estudo, do Governo do Estado do Estado de Santa Catarina.  

  NOSSA BOLSA UNESC: modalidade de ingresso em curso superior para pessoas economicamente 

carentes proposta pela própria Universidade com valores em percentuais de 100%, 50% e 30% de desconto nas 

mensalidades.  

 BOLSA MINHA CHANCE: modalidade de bolsa integral para estudantes economicamente carentes e 

residentes em Criciúma. Este recurso é proveniente de um termo de cooperação entre a UNESC e a Prefeitura 

Municipal de Criciúma.  

  BOLSA FUNDO SOCIAL: modalidade de bolsa oriunda da venda de vagas ociosas para o Sistema Público 

Estadual de Educação.  

  BOLSA DCE/CA: modalidade de bolsa destinada ao Diretório Central dos Estudantes (DCE) e aos Centros 

Acadêmicos (CA) dos cursos de graduação da UNESC.  
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  BOLSA CARENTE E/OU DEFICIENTE PMC – CRICIÚMA: Destinam-se aos acadêmicos economicamente 

carentes e/ou pessoas com deficiências, residentes em Criciúma há mais de 02 anos.  

  BOLSA PESQUISA E EXTENSÃO: O aluno participante recebe um valor referente à bolsa de iniciação 

científica e de extensão.  

 

3.1.12  Ações decorrentes dos processos de avaliação do curso.  

 

O Curso de Engenharia Civil em consonância com o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES) está ancorado em uma concepção de avaliação comprometida com a melhoria da qualidade e 

da relevância das atividades de cada uma e do conjunto das instituições educacionais. 

Segundo a Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES) os processos 

avaliativos internos e externos são concebidos como subsídios fundamentais para a formulação de diretrizes para 

as políticas públicas de educação superior e, também, para a gestão das instituições, visando a melhoria da 

qualidade da formação, da produção de conhecimento e da extensão, de acordo com as definições normativas 

de cada tipo de instituição e as opções de cada estabelecimento de ensino. 

A UNESC possui um Setor de Avaliação Institucional, o SEAI, que tem como missão “promover e 

realizar a avaliação periódica das atividades desenvolvidas na Universidade, efetuando diagnóstico propositivo e 

socializando os resultados, a fim de subsidiar o planejamento e a tomada de decisão para a melhoria da qualidade 

Institucional”. Os resultados dessas avaliações servem como indicadores da evolução da qualidade do corpo 

docente, discente e ainda da infraestrutura do Curso e da instituição. Com base nos resultados disponibilizados, 

o Curso toma decisões que buscam sanar as fragilidades detectadas e potencializar os aspectos positivos. 

O Curso de Engenharia Civil preocupa-se com desempenhos ou rendimentos dos docentes e 

acadêmicos, buscando os significados mais amplos da formação profissional, responsabilidade social da Educação 

Superior, participação acadêmica e social, solidariedade e a cooperação e promoção da avaliação processual. 

Para garantir o desenvolvimento do ensino aprendizagem, ações estão sendo tomadas, tais como: 

 O Projeto Reconstruindo a Cidadania, que faz parte dos projetos de extensão da UNACET (Unidade 

Acadêmica de Ciências, Engenharias e Tecnologias) da UNESC, é destinado à pessoas em situação de 

vulnerabilidade social, aos moradores do Bairro onde ocorrem as aulas e os trabalhadores da construção civil de 

Criciúma e região;  

 Palestra técnicas em horários alternativos como forma de oportunizar o acompanhamento dos 

professores e acadêmicos; 

 Criação do Núcleo Básico pela UNACET para todas as engenharias, com objetivo de atender as disciplinas 

básicas, justamente onde o acadêmico apresenta maior dificuldade para sua continuidade no curso. 

 Criação do PAP – Programa de Aulas Preparatórias, destinado aos calouros em forma de aulas antes do 

início do semestre regular, com conteúdo de física e cálculo, revisando os assuntos do nível médio, a título de 

nivelamento, afim de que possam acompanhar os conteúdos da matriz curricular nessa área.  

 Monitorias em diversas disciplinas, em horários possíveis de atendimento aos acadêmicos; 

 Os laboratórios de solos e pavimentação, estruturas e materiais de construção receberam novos 

equipamentos e tiveram suas áreas triplicadas, proporcionando aos professores e acadêmicos um ambiente com 

amplo e moderno espaço, inclusive com salas de aula e reuniões; 
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 Novas salas de aula foram construídas recebendo novos quadros de vidro com fundo quadriculado, 

climatização, cadeiras e carteira novas, instalação elétrica e lógica com tomadas suficientes ao atendimento dos 

acadêmicos, além de uma sala com lousa digital; 

 Os novos laboratórios de Informática tiveram dobrada a sua capacidade, através da construção de duas 

sala com espaço para 54 máquinas cada uma; 

 A partir de 2013, o Curso de Engenharia Civil, investiu na qualificação do seu quadro docente, 

incrementado com mais cinco mestres, quatro doutorandos e três doutores, sendo que, deste total, dez 

professores já atuavam no curso e os demais foram contratados. 

 A UNESC proporciona a todos os professores a formação continuada antes do início de cada fase, 

mantendo-os cientes das novidades relacionadas ao ensino aprendizagem e a estrutura educativa da UNESC.      

 

3.1.13 Tecnologias de Informação e Comunicação – TIC - no processo ensino-aprendizagem.  

 

A UNESC disponibiliza a todos os seus Cursos de Graduação e Pós Graduação, uma ampla estrutura 

de laboratórios e recursos de informática que dão suporte às atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

No Curso de Engenharia Civil, os professores e acadêmicos têm à disposição, a rede Internet e os 

recursos de um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da UNESC. Todas as salas de aula estão estruturadas 

com tecnologias físicas de computador, data show, rede Internet e em algumas salas há disponibilidade de uso 

do recurso de lousas digitais.  

O Curso de Engenharia Civil utiliza o Ambiente Virtual de Aprendizagem da UNESC, que é 

estruturado em salas virtuais por disciplinas e está integrado ao Sistema Acadêmico da Instituição. Ao matricular-

se nas disciplinas, o acadêmico tem acesso imediato à sala virtual da mesma.  

Os professores e acadêmicos do Curso de Engenharia Civil têm também a sua disposição, o recurso 

de conferência via web (Plataforma Adobe) disponibilizada pela UNESC por meio do Setor de Educação a 

Distância (SEAD). Essa ferramenta pode ser utilizada em conferências com palestrantes externos e/ou em 

atividades pedagógicas de orientação à distância quando se faz necessário nas disciplinas.  

Ainda em pequena escala, são utilizadas as LDI (lousas digitais interativas), que são recursos 

tecnológicos conectados a um projetor multimídia e a um computador. Na UNESC, são disponibilizados aos 

docentes e discentes, três modelos de LDI.  

As lousas digitais disponíveis na UNESC utilizam os recursos do software Activ Inspire. Permitem 

ao docente a navegação em tempo real dos recursos (texto, vídeo, imagem, softwares, etc) da Internet e 

softwares disponíveis no computador. Possibilitam, entre outros, ao docente: girar, ampliar e movimentar um 

objeto de aprendizagem em 3D; Editar texto, imagem e links; Capturar texto e imagens de demais aplicativos.  

As inovações nas TIC exigem dos professores a constante reconfiguração de saberes, metodologias 

e recursos adequando-os às novas gerações de acadêmicos de graduação. Para tanto, os professores são 

estimulados a participar continuamente nos programas de formação continuada da UNESC. 

O Curso de Engenharia Civil também conta com atividades desenvolvidas em laboratórios de 

informática, o que possibilita o acesso dos acadêmicos a portais educacionais, repositórios de objetos de 

aprendizagem, repositórios de recursos educacionais livres, entre outros.  
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Além disso, o acadêmico tem acesso aos softwares que contribuem com o processo educativo, tais 

como: “Geogebra” em Álgebra e Cálculo I; “Graph” em Cálculo I; “Topografh” e “Posição” em Topografia; 

“AutoCad” em Desenho Técnico; MATLAB em Modelagem Matemática; “Eberik” em Cálculo Estrutural; “Volare” 

em Planejamento e Orçamento; “FTool” em Estruturas; “Office”; entre outros.  

Está disponível no portal da instituição uma homepage, onde são feitas as divulgação dos eventos, 

das aulas práticas de campo, dos projetos em andamento, entre outros. Na homepage também pode ser 

acessado o Blog do Curso onde são disponibilizadas informações, tais como a forma de ingresso, o perfil, a relação 

de disciplinas e de professores. Os acadêmicos e professores também podem acessar: os Periódicos e Base de 

Dados; A lista de TCCs já elaborados desde 2003, o Cronograma de Defesas de TCCs no semestre vigente e os 

projetos desenvolvidos.  

O Curso de Engenharia Civil também utiliza o Diário Eletrônico que é um sistema disponibilizado 

pela UNESC, onde o professor registra as notas das avaliações e a frequência dos acadêmicos e insere o plano de 

ensino. Todo este material pode ser acessado pelos discentes por meio do “Sistema Acadêmico”.  

Nesse contexto, no Curso, as tecnologias da informação são utilizadas tanto no contexto 

educacional, quanto na socialização de trabalhos e pesquisas.  

 

3.1.14 Procedimentos de avaliação dos processos de ensino-aprendizagem.  

 

Em relação à avaliação do processo ensino-aprendizagem, o Regimento Geral da UNESC, aprovado 

pela Resolução n. 01/2007/CSA, artigo 86, estabelece que “A avaliação do processo de ensino aprendizagem, 

corresponsabilidade de todos os sujeitos envolvidos, estará fundamentada no PPI - Projeto Político Pedagógico 

Institucional e será processual, com preponderância dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos.”. Por 

processualidade do desempenho acadêmico, entende-se uma concepção de avaliação que esteja integrada ao 

processo de ensino-aprendizagem, objetivando o acompanhamento do desempenho do acadêmico e do 

professor.  

Para a recuperação da aprendizagem o professor deve revisar os conteúdos a partir de dúvidas 

expressas pelos acadêmicos anteriormente à realização da prova, assim como, no momento da entrega, discutir 

as provas e trabalhos em sala de aula, com revisão dos conteúdos que os acadêmicos encontrarem dificuldade. 

Havendo necessidade de outras ferramentas de recuperação de conteúdos o professor poderá optar por uma ou 

mais sugestões, tais como: Realização de seminários, saídas de campo, estudos dirigidos, análise escrita de 

vídeos, relatórios de aulas práticas e ou de atividades, análise de artigo entre outras, destacadas na Resolução n. 

01/2011/CAMARA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO.  

Os cursos apresentam os princípios da avaliação processual da UNESC, que normatiza as avaliações 

processuais, definindo os critérios de avaliação e recuperação da aprendizagem, por disciplina, são apresentados 

aos discentes ao início de cada semestre por meio do plano de ensino. 

À partir do segundo semestre de 2014 a Norma Administrativa 01/2014 da UNACET, estabelece 

critérios para a recuperação de nota da avaliação processual em sete artigos, à seguir descritos: 

Art. 1º - A recuperação de nota será realizada em forma de prova de recuperação, no final do semestre, dentro 

do calendário acadêmico. 

Art. 2º - O conteúdo da prova contemplará os assuntos ministrados durante o semestre. 
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Art. 3º - A prova de recuperação terá peso 10.0 (dez) e substituirá UMA das avaliações realizadas no semestre na 

modalidade prova escrita e individual. 

Art. 4º - Todos os acadêmicos poderão realizar a prova de recuperação, independente da média obtida no 

semestre. 

Art. 5º - Caso o acadêmico obtenha nota inferior a menor das avaliações, permanecerá a anterior. 

Art. 6º - No caso de indeferimento da solicitação de prova em época especial, o acadêmico poderá realizar a 

prova de recuperação para contemplar a nota faltante. 

Art. 7º - Não haverá recuperação da referida prova. 

A condição para aprovação nas disciplinas é a de obter média final 6,0 (seis) e 75% de presença. 

 

3.1.15 Número de vagas 

 

Vagas Oferecidas Totais Anuais: 258 vagas anuais, sendo 158 vagas (54 vagas matutino e 104 

noturno) no 1º semestre e 100 vagas (50 matutino e 50 noturno) no 2º semestre. 

 

3.2 Dimensão 2: corpo docente   

 

3.2.1 Atuação do Núcleo Docente Estruturante – NDE. 

 

O Núcleo Docente Estruturante do Curso de Engenharia Civil da UNESC, foi concebido de acordo 

com as orientações estabelecidas na Resolução CONAES N° 1, de 17/06/2010 e a Resolução n. 14/2013 da Câmara 

de Ensino de Graduação, sendo este um órgão consultivo responsável pela concepção, implementação e 

atualização do Projeto Pedagógico dos cursos de graduação da UNESC, com as seguintes atribuições: 

a) Assessorar a coordenação do curso de graduação nos processos de criação, atualização, execução e avaliação 

do Projeto Pedagógico de Curso – PPC, de modo co-participativo; 

b) Desenvolver atividades de natureza acadêmica necessárias à melhoria da qualidade do ensino;  

c) Propor ações que articulem ensino, pesquisa e extensão; 

d) Elaborar relatórios de atividades e encaminhá-los à respectiva Unidade Acadêmica; 

e) Contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso e  

f) Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação.  

Homologada pela portaria 04/2014/UNACET, tem os seguintes integrantes: 

 

Presidente: Professor Me. Alexandre Vargas: Graduado em Engenharia Civil pela Faculdade de Engenharia de 

Blumenau – FURB em (1983), Especialização em Didática e Metodologia do Ensino Superior em (2003) e Mestrado 

em Ciência e Engenharia de Materiais (2013).  

Regime de Trabalho: Integral 

 

 



FUCRI – FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIÚMA (mantenedora) 

 

Av. Universitária, 1105 – Cx. P. 3167 – Fone (48)3431-2500/Fax (48)3431-2750 -CEP 88806-000 Criciúma/SC.(www.unesc.net) 
 

Professor Dr. Álvaro José Back: Graduado em Agronomia pela Universidade Federal de Santa Catarina (1986), 

Mestrado em Engenharia Agrícola pela Universidade Federal de Viçosa (1989) e Doutorado em Engenharia Civil 

pela UFRGS (1997).  

Regime de Trabalho: Integral  

 

Professora Ma. Ângela Costa Piccinini: Graduada em Engenharia Civil pela Universidade Católica de Pelotas 

(1990), Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho pela Universidade Católica de Pelotas e 

Mestrado em Engenharia Civil (1999).  

Regime de Trabalho: Integral 

 

Professora Ma. Evelise Chemale Zancan: Graduada em Engenharia Civil pela (PUC) (1983), Especialização em 

Engenharia Civil (PUC) (1986) e Mestrado em Engenharia de Produção (PUC) (1995).  

Regime de Trabalho: Integral.  

 

Professor Dr. Fernando Pelisser: Graduado em Engenharia Civil pela Universidade Regional Integrada do Alto 

Uruguai e das Missões (2000), mestrado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Santa Catarina (2002) 

e doutorado em Engenharia Civil pela UFSC (2010).  

Regime de Trabalho: Integral.  

 

Professor Me. Marcio Vito: Graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Santa Catarina (1988), 

Especialização em Didática e Metodologia do Ensino Superior em (2010) e Mestrado em Engenharia de Materiais 

(2013).  

Regime de trabalho: Integral 

 

O NDE mantém reuniões semanais, em caráter ordinário, ou reúne-se extraordinariamente, 

sempre que necessário, na sala para reuniões, anexa à sala da coordenação do curso. 

 

3.2.2 Atuação do Coordenador   

 

A Resolução n. 01/2007/CSA, que aprovou o Regimento Geral da Universidade do Extremo Sul 

Catarinense, UNESC define, na Seção VI, que o coordenador de Curso o de Graduação, é responsável pela 

coordenação do curso e está subordinada à respectiva Diretoria de Unidade Acadêmica. 

Dentre as atribuições previstas para o coordenador do Curso, podem ser citadas:  

 Convocar e presidir as reuniões do Colegiado de Curso. 

 Executar decisões do Colegiado e as normas emanadas dos órgãos superiores. 

 Representar o Curso junto aos órgãos colegiados de que participe. 

 Gerenciar o desenvolvimento financeiro do curso. 

 Propor à Diretoria de Unidade a dispensa de docentes vinculados ao Curso sob sua 

responsabilidade e a abertura de processo seletivo para preenchimento de vagas para docentes. 
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 Propor ao Diretor de Unidade, para aprovação do Colegiado da UNA, a distribuição dos horários 

e disciplinas/módulos de ensino entre os docentes. 

 Coordenar, supervisionar e fiscalizar a execução e a avaliação do projeto pedagógico do curso, 

dos planos de ensino e das atividades programadas pelos docentes. 

 Propor alterações nas ementas das disciplinas/módulos e nos planos de ensino. 

 Organizar a integração entre disciplinas do currículo do curso, de modo a possibilitar a 

consecução do projeto pedagógico. 

 Acompanhar e avaliar a execução do currículo do curso, propondo medidas adequadas ao 

cumprimento do conteúdo programático e ao alcance dos objetivos propostos. 

 Acompanhar, avaliar e propor alterações no currículo do curso. 

 Orientar a matrícula, a transferência, o aproveitamento e a complementação de estudos, no 

âmbito do Curso, em articulação com a respectiva Secretaria. 

 Acompanhar as atividades da Biblioteca em relação ao acervo e serviços, solicitando 

semestralmente a compra da bibliografia recomendada pelos docentes do curso. 

 Propor, em articulação com a Diretoria da Unidade, a realização de estudos, objetivando a 

elevação contínua dos padrões de qualidade e produtividade do processo de ensino-

aprendizagem. 

 Encaminhar à Direção da UNA os pedidos de monitoria para o seu curso, quando for o caso. 

 Propor a realização de programas de pesquisa, pós-graduação, extensão, capacitação docente e 

estudos especiais. 

 Contribuir para o aprimoramento do Projeto de Avaliação Institucional e operacionalizar, no 

âmbito de sua competência, as atividades da Avaliação do Desempenho Docente. 

 Acompanhar as políticas de relacionamento institucional para com os egressos do curso. 

 Prestar informações, esclarecimentos e orientações aos docentes e discentes, com relação às 

atividades administrativas e pedagógicas da Instituição e do curso. 

 Encaminhar a resolução dos requerimentos de acadêmicos acerca de procedimentos 

acadêmicos. 

 Encaminhar ao Colegiado do Curso as solicitações das atividades curriculares complementares. 

 Acompanhar as atividades de estágio, monografias e trabalhos de conclusão de curso. 

 Encaminhar ao Diretor da Unidade o número de vagas em disciplinas/módulos existentes no 

curso, para fins de definição do processo seletivo. 

 Acompanhar avaliadores externos quando os mesmos estiverem em atividades oficiais no curso. 

 

O Curso de Engenharia Civil é coordenado pelo Professor Alexandre Vargas com 26 horas dedicadas 

à essa atividade disponibilizando diariamente, horário para atendimento aos docentes e discentes na sala da 

coordenação do curso, localizada na sala 3 do bloco R2. 
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3.2.3 Experiência profissional, de magistério superior e de gestão acadêmica do coordenador  

 

O professor Alexandre Vargas ingressou na UNESC no ano de 2004 atuando, desde então, na 

docência de ensino superior nas disciplinas da área de estruturas nos Cursos de Arquitetura e Engenharia Civil. 

 Foi coordenador adjunto do Curso de Engenharia Civil por três anos (2008 à 2011). No mês de 

fevereiro de 2011 assumiu a Coordenação do Curso de Engenharia Civil por um período de três anos. Em 2014 

foi reeleito coordenador por mais um período de três anos.  Atualmente ministra as disciplinas de Estruturas de 

Concreto Armado I e Concreto Armado III no Curso de Engenharia Civil.   

 

3.2.4 Regime de trabalho e carga horária do coordenador do curso.  

 

O coordenador do Curso é contratado em regime Integral, com vínculo CLT na IES. Possui carga 

horária de 40 horas semanais, sendo 26 horas destinadas exclusivamente para a coordenação do Curso. 

 

3.2.5 Titulação do corpo docente do curso.  

 

 
 

3.2.6.  Titulação do corpo docente do curso – percentual de doutores.  

 

 

Nome Graduação Pós-graduação Nome Graduação Pós-graduação

Ademir Damazio Matemática Doutorado Josiane da Rocha S.das Neves Eng. Materiais Mestrado *

Adriane Brogni Uggioni Matemática Mestrado Juliano Possamai Della Engenharia Civil Mestrado

Alexandre Vargas Engenharia Civil Mestrado Leandro Neckel Física Mestrado

Álvaro José Back Agronomia Doutorado Ledina Lentz Pereira Ciências Doutorado

Ana Claudia Garcia Barbosa Análise Sistemas Mestrado Louise Miron Roloff Matemática Especialização

Ângela Costa Piccinin Engenharia Civil Mestrado Luciane Garavaglia Geologia Doutorado

Bárbara Regina Alvarez Ed. Física Doutorado Luciano Antunes Cienc. Comput. Mestrado

Bruno do Vale Silva Engenharia Civil Doutorado Luiz Cesar de Castro Arquitetura Urb. Especialização**

Carmen Furlanetto Letras Especialização Luiz Renato Steiner Engenharia Civil Mestrado

Daiane dos Santos S. Godinho Engenharia Civil Mestrado * Marcilon de Souza Sociologia Mestrado

Daniel Valentin Vieira Ed. Artística Especialização Márcio Carlos Just Eng Agrimensura Mestrado

Dirceu Luiz Nola Eng Agrimensura Especialização Marcio Vito Engenharia Civil Mestrado

Eder Frank Serafim Arquitetura Urb. Especialização Marta Valéria G. S. Hoffmann Eng. Química Mestrado

Edison Uggioni Matemática Mestrado Maykon Cargnin Eng. Química Mestrado *

Elaine Guglielme P. Antunes Engenharia Civil Mestrado * Miguel Vassilou Ciências Biol. Mestrado

Estevan Grosch Tavares Física Mestrado Mônica Elizabeth Daré Engenharia Civil Especialização

Evânio Ramos Nicoleit Eng. Elétrica Mestrado Nara Cristine T. P.Cechella Letras Especialização**

Evelise Chemale Zancan Engenharia Civil Mestrado Nestor Back Engenharia Civil Especialização

Fabiano Luiz Neris Eng Agrimensura Mestrado Paula Hahm Concer Eng. Materiais Mestrado

Fernando Pelisser Engenharia Civil Doutorado Pedro Arns Engenharia Civil Especialização

Gilson Bez Fontana Menegali Ciências Biol. Especialização Reiner Rodrigues Lacerda Física Mestrado

Guiomar da Rosa Bortot Estudos Sociais Mestrado Sergio Bruchchen Eng. de Minas Mestrado

Hugo Schwalm Eng Agrimensura Mestrado Stela Maris Ruppenthal Arquitetura Urb. Mestrado

Iuri Kieslarck Spacek Matemática Mestrado Tiago Elias Allieve Frizon Quimica Doutorado

Jader Lima Pereira Ciências Biol. Mestrado Vanildo Rodrigues Eng Agrimensura Mestrado

Jakson Fábio B. Araújo Engenharia Civil Especialização Vilson Menegon Bristot Eng Agrimensura Doutorado***

Joe Arnaldo Villena Del Carpio Engenharia Civil Mestrado * Viviane Raupp N. de Araújo Matemática Mestrado

Jose Orion Bonotto Ed. Física Especialização Yasmine Serafini Miqueletto Quimica Mestrado *

* cursando doutorado **cursando mestrado ***cursando pós doutorado

% do corpo docente com  pós-graduação stricto sensu: 76,79 %

Nome Titulação

Ademir Damazio Doutor

Álvaro José Back Doutor

Bárbara Regina Alvarez Doutora

Bruno do Vale Silva Doutor

Fernando Pelisser Doutor

Ledina Lentz Pereira Doutora

Luciane Garavaglia Doutora

Tiago Elias Allieve Frizon Doutor

Vilson Menegon Bristot Doutor

% de Doutores no Curso 16,07%
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3.2.7 Regime de trabalho do corpo docente do curso.  

 

Todos os professores da IES são contratados conforme CLT e Plano de Carreira. O Regime de 

trabalho de cada um está relacionado à seguir: 

 

 

 

3.2.8 Experiência profissional do corpo docente.  

 

 

 
 
 

Regime Regime Regime 
 trabalho  trabalho  trabalho

Ademir Damazio Integral Fernando Pelisser Integral Marcilon de Souza Horista

Adriane Brogni Uggioni Parcial Gilson Bez Fontana Menegali Parcial Márcio Carlos Just Parcial

Alexandre Vargas Integral Guiomar da Rosa Bortot Integral Marcio Vito Integral

Álvaro José Back Integral Hugo Schwalm Integral Marta Valéria G. Souza Hoffmann Integral

Ana Claudia Garcia Barbosa Integral Iuri Kieslarck Spacek Parcial Maykon Cargnin Parcial

Ângela Costa Piccinin Integral Jader Lima Pereira Parcial Miguel Vassilou Horista

Bárbara Regina Alvarez Integral Jakson Fábio B. Araújo Horista Mônica Elizabeth Daré Parcial

Bruno do Vale Silva Integral Joe Arnaldo Villena Del Carpio Integral Nara Cristine Thomé P.Cechella Horista

Carmen Furlanetto Integral Jose Orion Bonotto Horista Nestor Back Parcial

Daiane dos Santos S. Godinho Parcial Josiane da Rocha S.das Neves Horista Paula Hahm Concer Parcial

Daniel Valentin Vieira Parcial Juliano Possamai Della Parcial Pedro Arns Parcial

Dirceu Luiz Nola Horista Leandro Neckel Integral Reiner Rodrigues Lacerda Parcial

Eder Frank Serafim Parcial Ledina Lentz Pereira Integral Sergio Bruchchen Parcial

Edison Uggioni Integral Louise Miron Roloff Integral Stela Maris Ruppenthal Parcial

Elaine Guglielme Pavei Antunes Parcial Luciane Garavaglia Horista Tiago Elias Allieve Frizon Integral

Estevan Grosch Tavares Horista Luciano Antunes Integral Vanildo Rodrigues Integral

Evânio Ramos Nicoleit Integral Luiz Cesar de Castro Integral Vilson Menegon Bristot Parcial

Evelise Chemale Zancan Integral Luiz Renato Steiner Parcial Viviane Raupp Nunes de Araújo Horista

Fabiano Luiz Neris Parcial Yasmine Serafini Miqueletto Horista

Nome Nome Nome

% do corpo docente com regime parcial ou integral: 80,36 %

Experiência Experiência Experiência 
profissional profissional profissional

(anos) (anos) (anos)

Ademir Damazio 30 Fernando Pelisser 7 Marcilon de Souza

Adriane Brogni Uggioni 13 Gilson Bez Fontana Menegali 30 Márcio Carlos Just 21

Alexandre Vargas 30 Guiomar da Rosa Bortot 3 Marcio Vito 26

Álvaro José Back 24 Hugo Schwalm 35 Marta Valéria G. Souza Hoffmann 25

Ana Claudia Garcia Barbosa 3 Iuri Kieslarck Spacek 5 Maykon Cargnin 8

Ângela Costa Piccinin 5 Jader Lima Pereira Miguel Vassilou

Bárbara Regina Alvarez 26 Jakson Fábio B. Araújo 5 Mônica Elizabeth Daré 30

Bruno do Vale Silva Joe Arnaldo Villena Del Carpio Nara Cristine Thomé P.Cechella 18

Carmen Furlanetto Jose Orion Bonotto 10 Nestor Back 34

Daiane dos Santos S. Godinho 7 Josiane da Rocha S.das Neves 8 Paula Hahm Concer

Daniel Valentin Vieira 32 Juliano Possamai Della 3 Pedro Arns 35

Dirceu Luiz Nola 13 Leandro Neckel 4 Reiner Rodrigues Lacerda 18

Eder Frank Serafim 29 Ledina Lentz Pereira 37 Sergio Bruchchen 32

Edison Uggioni 29 Louise Miron Roloff 10 Stela Maris Ruppenthal 5

Elaine Guglielme Pavei Antunes 10 Luciane Garavaglia 3 Tiago Elias Allieve Frizon

Estevan Grosch Tavares Luciano Antunes 12 Vanildo Rodrigues 34

Evânio Ramos Nicoleit 9 Luiz Cesar de Castro 15 Vilson Menegon Bristot 10

Evelise Chemale Zancan 28 Luiz Renato Steiner 3 Viviane Raupp Nunes de Araújo 14

Fabiano Luiz Neris 16 Yasmine Serafini Miqueletto

Nome Nome

% do corpo docente com experiência profissional de pelo menos 3 anos: 82,14 %

Nome
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3.2.9 Experiência de magistério superior do corpo docente 

 

 
 

3.2.10 Funcionamento do colegiado de curso ou equivalente.  

 

Participam do colegiado do, Curso todo o corpo docente que ministra disciplina no semestre 

corrente, representantes dos discentes e um técnico administrativo responsável pela redação da ata das 

reuniões. São realizadas, no mínimo, duas reuniões ao longo de cada semestre. Nessa instância, são apresentadas 

todas as demandas relacionadas ao Curso, originadas no NDE, do corpo docente ou pelos acadêmicos. 

A pauta de cada reunião deverá ser elaborada com antecedência e encaminhada junto com a 

convocação para as reuniões, que são registradas em atas com posterior encaminhamento para aprovação dos 

participantes. 

O Regimento Geral da UNESC, dispõe sobre o funcionamento do Colegiado do Curso. Dentre os 

artigos específicos, podem ser destacados: 

  A convocação compete, ordinariamente, a seu Presidente, que o convoca, também 

extraordinariamente, por iniciativa própria ou a requerimento de, pelo menos, 1/3 (um terço) de seus 

componentes. 

  A convocação será feita por escrito, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas e 

apresentará os assuntos da pauta da reunião. Em caso de urgência, o prazo poderá ser reduzido, ficando a ordem 

do dia restrita ao assunto considerado urgente e justificar-se-á o motivo. 

 Ressalvados os casos expressamente mencionados no Estatuto e no Regimento, o Colegiado decidirá 

por maioria simples. 

Experiência Experiência Experiência 
magistério magistério magistério

superior superior superior
(anos) (anos) (anos)

Ademir Damazio 33 Fernando Pelisser 12 Marcilon de Souza 2

Adriane Brogni Uggioni 17 Gilson Bez Fontana Menegali 30 Márcio Carlos Just 14

Alexandre Vargas 10 Guiomar da Rosa Bortot 32 Marcio Vito 20

Álvaro José Back 23 Hugo Schwalm 13 Marta Valéria G. Souza Hoffmann 23

Ana Claudia Garcia Barbosa 15 Iuri Kieslarck Spacek 2 Maykon Cargnin 5

Ângela Costa Piccinin 12 Jader Lima Pereira 1 Miguel Vassilou 9

Bárbara Regina Alvarez 26 Jakson Fábio B. Araújo 3 Mônica Elizabeth Daré 10

Bruno do Vale Silva 3 Joe Arnaldo Villena Del Carpio 1 Nara Cristine Thomé P.Cechella 13

Carmen Furlanetto 10 Jose Orion Bonotto 12 Nestor Back 8

Daiane dos Santos S. Godinho 4 Josiane da Rocha S.das Neves 2 Paula Hahm Concer 1

Daniel Valentin Vieira 21 Juliano Possamai Della 2 Pedro Arns 35

Dirceu Luiz Nola 4 Leandro Neckel 4 Reiner Rodrigues Lacerda 6

Eder Frank Serafim 27 Ledina Lentz Pereira 27 Sergio Bruchchen 12

Edison Uggioni 23 Louise Miron Roloff 8 Stela Maris Ruppenthal 7

Elaine Guglielme Pavei Antunes 3 Luciane Garavaglia 1 Tiago Elias Allieve Frizon 2

Estevan Grosch Tavares 1 Luciano Antunes 11 Vanildo Rodrigues 29

Evânio Ramos Nicoleit 14 Luiz Cesar de Castro 10 Vilson Menegon Bristot 6

Evelise Chemale Zancan 30 Luiz Renato Steiner 1 Viviane Raupp Nunes de Araújo 9

Fabiano Luiz Neris 10 Yasmine Serafini Miqueletto 1

% do corpo docente com experiência no magistério superior  de pelo menos 2 anos: 87,50 %

Nome Nome Nome
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  O comparecimento às reuniões é obrigatório e preferencial em relação a qualquer outra atividade 

universitária. 

  O Presidente do Colegiado poderá convocar a presença de pessoas que não integram o Colegiado, 

para tratar de assuntos específicos ou prestar esclarecimentos, vedado, porém, o direito de voto. 

  O Presidente do Colegiado poderá vetar as decisões tomadas até 5 (cinco) dias úteis após a reunião 

que aprovou a mesma. 

  De cada sessão lavrar-se-á ata que, após a sua aprovação, será assinada pelo Presidente, pelo 

Secretário da reunião e pelos presentes. 

As deliberações das reuniões do colegiado são encaminhadas para o NDE, com o objetivo de 

demandar as ações e necessárias. 

 

3.2.11 Produção científica, cultural, artística ou tecnológica.  

 

Na tabela à seguir, são apresentadas as produções dos docentes, que as tiveram, nos últimos três 

anos: 

 

 

 

 Artigos public. 

periódicos 

especializados 

na área

 Artigos public. 

Periódicos 

especializados 

em outras áreas

 Livros ou 

capítulos 

publicados na área

 Livros ou capítulos 

publicados em 

outras áreas

 Textos completos 

publicados em anais 

de eventos 

científicos

Resumos 

publicados em 

anais de eventos 

internacionais

 Propriedade 

intelectual 

depositada ou 

registrada

Ademir Damazio 11 1 16 16

Alexandre Vargas 1 1

Alvaro José Back 15 8 4 26 14

Ana Claudia Garcia Barbosa 1 3 2

Bruno do Vale Silva 3 13 5

Edison Uggioni 2 3 1

Elaine Guglielme Pavei Antunes 1

Estevan Grosch Tavares 1

Evânio Ramos Nicoleit 6 1

Fernando Pelisser 11 1 11

Hugo Schwalm  1 3 livros

Iuri Kieslarck Spacek 1

Jader Lima Pereira 3 1

Joe Arnaldo Villena Del Carpio 2 3 3

Josiane da Rocha Silvano das Neves 1 1 1

Juliano Possamai Della 1 1 9

Leandro Neckel 1

Ledina Lentz Pereira 2 1

Luciano Antunes 1

Luiz Renato Steiner 1

Marcilon de Souza 10

Márcio Carlos Just 1

Marcio Vito 1

Marta Valéria Guimarães de Souza Hoffmann 7 2

Maykon Cargnin 1 11

Miguel Vassilou 1 1 4

Nara Cristine Thomé Palácios Cechella 1

Tiago Elias Allieve Frizon 7 13 3

Vanildo Rodrigues 1

Vilson Menegon Bristot 15 2

Viviane Raupp Nunes de Araújo 8

Yasmine Serafini Miqueletto 2 3

Nome dos Professores (completo)

PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

02 capítulos de livro
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3.3 Dimensão 3: Infraestrutura  

 

3.3.7 Gabinetes de trabalho para professores Tempo Integral - TI.  

 

Os docentes da UNESC com tempo integral e participantes de PPGs -Programas de Pós Graduação 

tem seus próprios ambientes de trabalho junto à esses programas ou nos seus laboratórios de pesquisa. Àqueles 

com horas administrativas tem local adequado para desenvolver suas atividades. 

Os professores do Curso de Engenharia Civil com tempo integral tem a sua disposição dois 

ambientes junto à coordenação. A sala 04 do bloco R2, foi dividida em dois espaços com aproximadamente 17m² 

cada, sendo um destinado aos professores TI e o outro também disponível, que é utilizado também pelos demais 

professores quando da sua chegada para as atividades em sala de aula. O acesso é restrito por meio de dispositivo 

de senha na entrada. As salas possuem climatização com equipamentos “split”; acústica adequada; ventilação 

direta; iluminação também direta e no teto, com luminárias de LED; quadro de vidro; armários; mesa e cadeiras 

estofadas; pontos de acesso à internet para os notebooks; computador desktop com conexão à rede. Por estar 

localizada no pavimento térreo e em nível com a circulação externa, a acessibilidade está assegurada. A limpeza 

é diária por funcionários contratados pela IES. 

  

3.3.8 Espaço de trabalho para coordenação do curso e serviços acadêmicos.  

 

A sala 03 do bloco R2 é destinada à secretaria e ao coordenador do Curso. A sala com 33,5m², foi 

dividida em dois ambientes. Um para a secretaria, com aproximadamente 20,5m² e a outra para gabinete do 

coordenador com aproximadamente 13m². Ambas possuem climatização com equipamentos “split”; acústica 

adequada; ventilação direta; iluminação também direta e no teto com luminárias de LED; armários; mesa e 

cadeiras estofadas; pontos de acesso à internet para os notebooks; dois computador desktop com conexão à 

rede, para cada uma das duas secretárias que o curso dispõe. A limpeza é diária por funcionários contratados 

pela IES. Os acadêmicos e professores são atendidos na secretaria, que presta esse serviço durante os três turnos, 

com revezamento das secretárias. Por estar localizada no pavimento térreo e em nível com a circulação externa, 

a acessibilidade está assegurada. 

 

3.3.9 Sala de professores.  

 

Os professores da UNESC, dos mais diversos cursos, tem à sua disposição uma sala de professores 

localizada no hall da biblioteca central. 

O corpo docente do Curso de Engenharia Civil tem um ambiente próprio, na sala 04 do bloco R2, 

com aproximadamente 17m². O acesso é restrito por meio de dispositivo de senha na entrada. Possui 

climatização com equipamentos “split”; acústica adequada; ventilação direta; iluminação também direta e no 

teto com luminárias de LED; quadro de vidro; mesa e cadeiras estofadas; pontos de acesso à internet para os 

notebooks; computador desktop com conexão à rede. A limpeza é diária por funcionários contratados pela IES. 

Por estar localizada no pavimento térreo e em nível com a circulação externa, a acessibilidade está assegurada 
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3.3.10 Salas de aula 

 

O Curso de Engenharia Civil desenvolve suas atividades nas salas de aula do Bloco R2. São utilizadas: 13 

salas de aula com 68m² e capacidade para 50 alunos (salas 10, 12, 13 e 15 a 24); além de 02 salas com 102,60m² 

cada uma e capacidade para 80 alunos (salas 11 e 14). Todas as salas possuem quadro de vidro com fundo 

quadriculado; climatização com equipamentos “split”; acústica adequada; ventilação direta; iluminação também 

direta e no teto com luminárias de LED; sistema Wi-Fi para acesso à internet; um projetor no teto e tela retrátil; 

um computador desktop com conexão à rede, para uso do professor. A limpeza é diária por funcionários 

contratados pela IES. A acessibilidade se dá pelo elevador que atende os andares superiores. 

 

3.3.11 Acesso dos alunos a equipamentos de informática.  

 

Os acadêmicos do curso de Engenharia Civil têm a sua disposição os laboratórios de informática, 

mais especificamente os localizados nas salas 7 e 8, situadas no pavimento térreo do Bloco R2 e demais 

laboratórios de uso comum dos demais cursos e contam com computador de uso individual, e acesso à internet 

para todos os acadêmicos. São disponibilizados 56 (cinquenta e seis) máquinas em cada um dos laboratórios (ver 

estrutura no final deste item). 

Além dos softtwares dispostos na estrutura atual, o acadêmico tem acesso aos softwares que 

contribuem com o processo educativo, tais como: “Geogebra” em Álgebra e Cálculo I; “Graph” em Cálculo I; 

“Posição” em Topografia; MATLAB em Modelagem Matemática; “Eberik”/”Hydros”/”Lumine” em Cálculo 

Estrutural;  “FTool” em Estruturas;  entre outros. 

O Curso de Engenharia Civil também conta com uma homepage, disponível no portal da Instituição, 

onde faz a divulgação dos eventos, das aulas práticas de campo, dos projetos em andamento, entre outros. Na 

homepage também pode ser acessado o Blog do Curso onde são disponibilizadas informações, tais como a forma 

de ingresso, o perfil, a relação de disciplinas e de professores. Os acadêmicos e professores também podem 

acessar: os Periódicos e Base de Dados; a lista de TCC’s já elaborados desde 2003, o Cronograma de Defesas de 

TCC’s no semestre vigente e os projetos desenvolvidos. 

Além disso, praticamente todo o espaço físico da UNESC, inclusive as salas de aula, é coberto por 

rede wireless possibilitando acesso à internet gratuito para toda a comunidade acadêmica dentro do campus por 

meio do uso de equipamentos portáteis. 

 Cada laboratório tem uma área líquida de 102,24 m². e todos possuem climatização; acústica 

adequada; ventilação direta; iluminação também direta e no teto com luminárias de LED; quadro de vidro; mesa 

e cadeiras estofadas; sistema Wi-Fi para acesso à internet; todos os laboratórios possuem computadores em 

rede e projetores multimídia. A limpeza é diária por funcionários contratados pela IES. Por estar localizada no 

pavimento térreo e em nível com a circulação externa, a acessibilidade está assegurada. 

Em 2014 a UNESC conta com 33 laboratórios de grande porte localizados nos blocos XXI-A, B e C, 

Bloco R1 e 2, Bloco de Estudante e Iparque (de 24 a 110 estações), além de 05 laboratórios de pequeno porte 

(LabPosEAD, Laboratório de Conforto, EPJ I, EPJ II, EPJ III) – (10 a 13 estações). Todos os computadores estão 
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conectados à internet (80Mb). Os equipamentos e softwares dos Laboratórios de informática estão em constante 

atualização, de acordo com as necessidades que os cursos e suas disciplinas necessitam. 

Atualmente o curso de Eng Civil utiliza os seguintes Laboratórios de Informática, quanto a sua 

estrutura: 

Bloco R2 sala 07 

56 Estações (computadores LENOVO Thinkcentre com 8GB e monitor LCD de 18,5”) 

01 Projetor Multimídia 

6 ar condicionado splits 

 Softwares Básicos – Cursos diversos 

 Sketchup – Curso de Engenharias  

 ARCGIS – Curso de Engenharias 

 Topograph – Curso de Engenharias 

 Idrisi Selva – Curso de Engenharias  

 Google Earth – Curso de Engenharias 

 AutoCad Map 2013  - Curso de Engenharias 

 DevCpp – Curso de Engenharias 

Bloco R2 sala 08 

56 Estações (computadores LENOVO Thinkcentre com 8GB e monitor LCD de 18,5”) 

01 Projetor Multimídia 

6 ar condicionado splits 

 Softwares Básicos – Cursos diversos 

 Sketchup – Curso de Engenharias  

 ARCGIS – Curso de Engenharias 

 Topograph – Curso de Engenharias 

 Idrisi Selva – Curso de Engenharias  

 Google Earth – Curso de Engenharias 

 AutoCad 2013  - Curso de Engenharias 

 DevCpp – Curso de Engenharias 

XXI-C Sala 18 

24 Estações (computadores HP DC5850 com 2GB de memória e monitor LCD de 17”) 

Caixa de Som no micro do professor 

2 Condicionados de ar 

1 Projetor Multimídia 

 Softwares Básicos – Cursos diversos 

 Volare – Curso de Engenharia Civil 
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3.3.12 Bibliografia básica. 

 

As referências bibliográficas básicas utilizadas pelos professores do Curso de Engenharia Civil 

compõe um conjunto de obras atualizado e adequado para o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem 

nas diversas áreas do conhecimento do curso. 

O acervo de referências básicas é constantemente atualizado e é de grande relevância acadêmico-

científica visto que é composto em grande parte pelas indicações de professores que realizam as atividades de 

ensino, pesquisa e extensão simultaneamente. 

A gestão do curso tem trabalhado para alcançar uma proporção adequada de referências básicas. 

Os títulos estão indicados e detalhados no PPC do curso. 

 

3.3.13 Bibliografia complementar. 

 

Em consonância com o acervo de bibliografias básicas, o curso de Engenharia Civil conta com uma 

série de títulos que compõe o rol de referências complementares e são de grande valia para os acadêmicos e 

professores do curso.  

Entre as obras desta categoria encontram-se títulos atualizados e outros cujas edições não são tão 

recentes até mesmo pela falta de relançamento das editoras, o que não inválida a pesquisa nestas obras. 

Todas as referências complementares estão em consonância com os objetivos de cada uma das 

disciplinas e do curso e dão suporte aos docentes e discentes em áreas específicas do conhecimento.  

Em respeito à legislação, a gestão do curso tem trabalhado para alcançar uma proporção adequada 

de referências complementares. Os títulos também estão indicados e detalhados no PPC do curso. 

 

3.3.14 Periódicos especializados. 

 

O curso de Engenharia Civil, por meio da instituição, oferece acesso à base de dados que permitem 

a investigação nas ciências aplicadas, como em áreas que envolvem um conjunto de conhecimentos inter-

relacionados, coletivamente construído, reunido segundo a natureza do objeto de investigação com finalidades 

de ensino, pesquisa e aplicações práticas. 

Dessa forma, possui acesso ao portal do periódico CAPES que oferece acesso a banco de teses e 

dissertações, dados estatísticos, e acesso as seguintes bases de dados: 

 ASTM International (normas técnicas),  

 E-Books (ScienceDirect) (Livros),  

 Ecological Society of America (ESA),  

 Emerald, Encyclopedia of Social Measurement, 

 Engineered Materials Abstracts,  

 Engineering Research Database, 

 Journal Citation Reports (JCR) 

 Nature 
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 Science Direct 

 Scopus 

 Wiley Online Library 

 Web of Science 

Além destes, há a assinatura anual da base de dados dos handbooks da ASM Handbooks Online, 

disponível dentro do sistema da instituição. 

 

3.3.15 Laboratórios didáticos especializados: quantidade. 

 

 Laboratório de Física Experimental 

 

O LAFIX está instalado, no bloco R2, sala 9, em uma área de 102,24m², e capacidade para 36 alunos 

por turma. É equipado com os melhores equipamentos e softwares para o ensino de física. Os alunos são 

orientados sobre as normas de segurança laboratorial, equipe de assistentes técnicos, e Equipamentos de 

Proteção Individuais (EPIs). No caso dos insumos/materiais estão disponíveis em quantidade e qualidade 

adequados para o desenvolvimento de atividades práticas. 

 

 Laboratório de Informática 

 

Em 2014 a UNESC conta com 33 laboratórios de grande porte e 05 laboratórios de pequeno porte. 

Todos os computadores estão conectados à internet (80Mb). O Curso utiliza mais especificamente as salas 7 e 8, 

situadas no Bloco R2 e contam com computador de uso individual. Ambos tem área útil de 102,24 m² e são 

disponibilizados 56 máquinas em cada um dos laboratórios. 

 

 Laboratório de geomática (topografia, geodésia e fotogrametria) 

  

O laboratório está instalado no bloco K, sala 02 com área útil de 70m². Possui em suas instalações 

armários dispostos de modo a acomodar todos os equipamentos de forma segura e prática.  

A estrutura do laboratório é utilizada principalmente para as atividades de aulas práticas de 

topografia, fotogrametria e geodésia, no curso de engenharia de agrimensura e, topografia nos cursos de 

engenharia civil e ambiental, contando com auxílio de um estagiário (bolsista).  

 

 Laboratório de Mecânica dos Solos e Asfalto - LMSA 

 

O LMSA está instalado no IParque com uma área líquida de aproximadamente 492,75m² e 

capacidade de atender 54 alunos por turma. 

Permite aos alunos de graduação de Engenharia Civil o estudo e análise crítico do comportamento 

dos materiais utilizados nas Obras de Solos e Pavimentação. 
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Além de modernos equipamentos na área de solos e asfalto, possui salas de professores e para 

atendimentos aos acadêmicos e comunidade externa. Tem ainda tanques para imersão de amostras e câmara 

úmida. 

 

 Laboratório Experimental de Estruturas – LEE 

 

O LEE está instalado no IParque numa área líquida de aproximadamente 335,89m² e capacidade 

de atender 30 alunos por turma. 

Possui um pórtico para ensaios de elementos estruturais em escala real com capacidade para 

1000KN sobre uma laje de reação. Dispõe, ainda cilindro hidráulico com capacidade de até 500KN, equipamentos 

de aquisição de dados, células de carga, LVDT, strain gages, além de todo o aparato necessário para a realização 

de ensaios destrutivos e não destrutivos, dentro das normas de segurança. 

 

 Laboratório de Materiais de Construção Civil – LMCC 

 

Também está instalado no IParque numa área líquida de aproximadamente 472,89² e capacidade 

de atender 30 alunos por turma. É utilizado principalmente nas disciplinas de graduação de Materiais de 

Construção I, Materiais de Construção II e Construção Civil I, do curso de Engenharia Civil. A infraestrutura e os 

equipamentos disponíveis dão suporte à realização de ensaios de caracterização de agregados, aglomerantes, 

concretos, argamassas e produtos cerâmicos.  

O laboratório tem uma sala de misturas, uma para depósito de amostras, sala para ensaios mecânicos, 

ambiente amplo para aula prática, instrumentação de ensaios e para apresentações em aula prática, além de 

salas climatizadas utilizadas para preparo de amostras e ensaios específicos 

 

 Laboratório de Operações Unitárias – LOU 

 

O LOU dispõe de uma área de 86,36 com capacidade para 20 alunos por turma. É utilizado na disciplina 

de hidráulica no Curso de Engenharia Civil. Anexo ao laboratório encontra-se uma sala de aula com capacidade 

para 20 alunos com 61,30 m² de área com objetivo de dar suporte ao mesmo. 

É dotado de equipamentos para realização de ensaios didáticos, dentre eles: 

 Experimentos de Reynolds – Ensaios Hidrodinâmicos; 

 Perda de carga por escoamentos em acessórios hidráulicos; 

 Curvas características e associação de bombas centrifugas 

 Simulação para realização do processo de cavitação. 
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3.3.16 Laboratórios didáticos especializados: qualidade. 

 

 Laboratório de Física Experimental 

 

O LAFIX está localizado no pavimento térreo no mesmo nível da circulação externa do bloco R2, o 

que assegura acessibilidade total. O ambiente é totalmente climatizado com iluminação natural e artificial com 

lâmpadas de LED. Possui ventilação direta, manutenção e limpeza constantes. Os insumos para os experimentos 

são adquiridos mediante requisições com base em planejamento semestral. 

 

 Laboratório de Informática 

 

Também estão localizado no pavimento térreo no mesmo nível da circulação externa do bloco R2, 

o que assegura acessibilidade total. Os demais localizados em outros prédios dispõem de elevadores. A 

manutenção dos equipamentos é feita por equipe própria de IES e a atualização segue o plano institucional e 

necessidades pontuais do curso para compras e atualizações de equipamentos e softwares.  

 

 Laboratório de geomática (topografia, geodésia e fotogrametria) 

  

Tem acessibilidade direta. A manutenção dos equipamentos é feita por equipe especializada que 

atende as demandas. Compras e atualizações de equipamentos e softwares seguem as demandas.  

 

 Laboratório de Mecânica dos Solos e Asfalto - LMSA 

 

Está localizado em ambiente propício para suas atividades, no que diz respeito à ventilação, 

iluminação, climatização e acessibilidade direta no térreo e elevador para o mezanino. Atende as normas de 

segurança e funcionalidade. Todos os equipamentos recebem manutenção preventiva e corretiva, além de 

calibragem em períodos pré-estabelecidos. Possui equipe de limpeza comum aos laboratórios localizados no 

IParque. Os insumos para desenvolvimento das atividades são adquiridos mediante planejamento prévio. 

 

 Laboratório Experimental de Estruturas – LEE 

 

Tem ambiente propício para suas atividades, no que diz respeito à ventilação, iluminação, 

climatização e acessibilidade direta. Atende as normas de segurança e funcionalidade.  Todos os equipamentos 

recebem manutenção preventiva e corretiva, sendo atualizados e calibrados seguindo demanda e utilização. 

Possui equipe de limpeza, e equipamentos disponíveis para desenvolver suas atividades. 
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 Laboratório de Materiais de Construção Civil – LMCC 

 

Tem acessibilidade direta no térreo e elevador para o mezanino. São adequadas a ventilação, 

climatização e iluminação. Atende as normas de segurança e funcionalidade. Todos os equipamentos recebem 

manutenção preventiva e corretiva, além de calibragem em períodos pré-estabelecidos. Possui equipe de 

limpeza comum aos laboratórios localizados no IParque. Os insumos para desenvolvimento das atividades são 

adquiridos mediante requisição e programação prévia. 

 

 Laboratório de Operações Unitárias – LOU 

 

Tem acessibilidade direta. A sala é ventilada, climatizada e iluminada adequadamente. Atende as 

normas de segurança e funcionalidade. Todos os equipamentos recebem manutenção preventiva e corretiva. 

Possui equipe de limpeza comum aos laboratórios localizados no IParque. Os insumos para desenvolvimento das 

atividades são adquiridos mediante requisição e programação prévia. 

 

3.3.17 Laboratórios didáticos especializados: serviços.  

 

Os laboratórios do curso de Engenharia Civil apresentam um quadro de funcionários que executa 

os serviços de acompanhamento e manutenção em sua infraestrutura física e equipamentos.  Além disso, dão   

suporte às atividades desenvolvidas pelos docentes e discentes, como também no suprimento de insumos para 

execução destas atividades. Aliado a isto, monitoram também as condições de utilização, principalmente no que 

tange à questões de segurança. 

Os laboratórios mais diretamente ligados ao Curso (LEE; LMCC e LMSA) atuam também na 

prestação de serviço junto à comunidade, realizando ensaios e emitindo laudos técnicos. Podem ser citados: 

Estruturas - ensaios destrutivos e não destrutivos de elementos estruturais em concreto armado, 

aço, madeira e alvenaria; ensaios de compressão axial e simples em artefatos de cimento; ensaios de reforço em 

estruturas dentre outros. 

Tecnologia do concreto – Caracterização de materiais; determinação de traço com diferentes 

materiais, ensaios de arrancamento em argamassas, determinação da resistência característica à compressão de 

argamassa e concreto, determinação do módulo de elasticidade, além de pesquisas aplicada à indústria da 

construção civil 

Solos e asfalto – estudo de jazidas com caracterização Física e Mecânica (limite de liquidez e 

plasticidade, análise granulométrica, massa específica, compactação etc.); dosagem de mistura asfáltica pela 

metodologia Marshall; controle de qualidade da mistura asfáltica; dimensionamento do pavimento. São ainda 

desenvolvidas pesquisas e consultorias às empresas que atuam na região 

O laboratório de Física Experimenta é visitado constantemente por escolas do ensino médio da 

região. Nestas visitas são demonstrados alguns experimentos aos visitantes que além de conhecerem os cursos 
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de graduação, podem visualizar a estrutura laboratorial e ver na prática assuntos discutidos em sala de aula. As 

visitas são atendidas pelos Assistentes de Laboratório coordenados elo professor responsável.  
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