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INTRODUÇÃO - O CURSO TÉCNICO EM DIFICAÇÕES 

O CEFET/RJ, atendendo às determinações do Conselho Regional de Engenharia e 
Arquitetura do Rio de Janeiro - CREA/RJ, e ao Decreto Nº. 90.922, de 6 fevereiro 1985, 
que Regulamenta a Lei nº. 5.524, de 5 novembro 1968, que "dispõe sobre o exercício da 
profissão de técnico industrial e técnico agrícola de nível médio ou de 2º grau", vem 
formando técnicos em Edificações, cujo perfil profissional possa assegurar, após a 
conclusão de cada segmento da Área de Construção Civil, o exercício da profissão de 
forma a poder: 

I. Conduzir a execução técnica dos trabalhos de sua especialidade; 
II. Prestar assistência técnica no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas 

tecnológicas; 
III. Orientar e coordenar a execução dos serviços de instalações, manutenções e 

restaurações; 
IV. Dar assistência técnica na compra, venda e utilização de produtos especializados; 
V. Responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos compatíveis com a 

respectiva formação profissional. 

O técnico em Edificações deverá ser capaz de: 

 Desenvolver estudos preliminares de projetos de edificações; 
 Instalar e gerenciar canteiros de obras; 
 Elaborar e desenvolver projetos dentro dos limites determinados pelos Conselhos 

Regionais; 
 Organizar o processo de licenciamento de obras; 
 Desenhar e interpretar projetos civis, aplicando as normas técnicas e 

Regulamentos de Construção e de Instalações vigentes; 
 Desenvolver locações de obras; 
 Elaborar especificações e planilhas de custos; 
 Elaborar e acompanhar cronogramas; 
 Coordenar e fiscalizar as etapas de execução de obras de edificações; 
 Controlar a qualidade de serviços e materiais de construção; 
 Elaborar relatórios e outros textos técnicos além de planilhas e gráficos; 
 Coordenar e orientar a utilização de equipamentos na área de Construção; 
 Auxiliar o gerenciamento e fiscalizar a aplicação dos sistemas construtivos; 
 Auxiliar o gerenciamento e fiscalizar a manutenção e restauração de obras.  

 
 
 
Duração do curso: 

Quatro períodos semestrais na modalidade presencial forma subsequente (pós-médio) 

. 

Carga horária: 

1.840 horas com estágio supervisionado. 

 

Horário de funcionamento: 18:20 ás 21:50. 
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O Curso Técnico de Edificações desenvolve seus processos de ensino com aulas 
teóricas e práticas. As aulas teóricas são ministradas em salas de aula e as  
práticas são realizadas nos laboratórios localizados no Pavilhão de Construção Civil 
do CEFET-RJ. 

 

 

Laboratórios e ambientes específicos de atividades de ensino com quantitativo de 
ocupação: 

 

Laboratório para aulas de canteiro, com os setores:  

Esquadria, Formas, Alvenaria, Instalações hidráulicas, Instalações elétricas e Pintura. 

Objetivo: prover ambiente para aulas práticas de Esquadria, Formas, Alvenaria, 
Instalações hidráulicas, Instalações elétricas e Pintura: no máximo 10 alunos por 
ambiente. 

 

Laboratório de Materiais de Construção:  

Objetivo: prover ambiente para aulas práticas de Materiais de Construção: 15 alunos. 

 

Laboratório de Mecânica dos Solos: 

Objetivo: prover ambiente para aulas práticas de Mecânica dos Solos: 

15 alunos. 

 

Laboratório de Computação (salas p-224 e p-225) 

Objetivo: prover ambiente para aulas práticas de Computação e planejamento, orçamento 
e  AUTO-CAD: 20 alunos em cada uma das duas salas. 

 

Salas de aula p-221, p-222 e p-223. 

Objetivo: prover ambiente para aulas teóricas: 35 alunos em cada uma das três salas. 

 

Sala de aula de Topografia (p -111) 

Objetivo: Propiciar os alunos o espaço necessário para aulas teóricas e de desenho de 
topografia: 40 alunos 

 

Sala dos Professores 

Objetivo: Propiciar aos professores o espaço físico para planejamento de aulas, reuniões 
entre professores, armazenagem de arquivos e acesso a internet.
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Grade Curricular Atual (aprovada pelo CONDMET e DIREN em 2009) 

Período Nome da disciplina Hora/Aula 

   

1° Organização do Trabalho e Normas 36 

1° Planejamento e Administração 36 

1° Computação Aplicada I 36 

1° Instalações Prediais I 36 

1° Instalações Prediais II 36 

1° Projeto Técnico I 36 

1° Projeto Técnico II 36 

1° Tecnologia das Construções I 72 

1° Higiene e Segurança do Trabalho 36 

   

2° Mecânica dos Solos I 72 

2° Instalações Prediais III 36 

2° Instalações Prediais IV 36 

2° Tecnologia das Construções II 72 

2° Tecnologia das Construções III 72 

2° Projeto Técnico III 72 

2° Projeto Técnico IV 72 

   

3° Mecânica dos Solos II 72 

3° Computação Aplicada II 36 

3° Computação Aplicada III 36 

3° Materiais de Construção I 72 

3° Topografia I 72 

3° Estruturas I 72 

   

4° Topografia II 72 

4° Computação Aplicada IV 36 

4° Orçamento  36 

4° Materiais de Construção II 72 

4° Estruturas II 72 

   

5 Estágio Supervisionado 400 



 

 
 

6 

Componente Curricular: ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO E NORMAS 
1º período/36 horas-aula  
 
EMENTA 
 
   10.1 Empreendedorismo 
   10.2 Características de empreendedor 
   10.3 Competências básicas 
   10.4 Riscos mais comuns 
   10.5 Vantagens  
   10.6 Plano de negócios 
 
OBJETIVO 
 

 Executar as técnicas de construção utilizando o cálculo de superfícies de 
ocupação; 

 Aplicar a normalização nacional e internacional de acordo com o âmbito de 
circulação de seu produto ou serviço; 

 Aplicar a norma de acordo com sua classificação e finalidade a fim de evitar erros 
e desperdícios; 

 Conscientizar a equipe de trabalho sobre a importância da qualidade total; 
 Estabelecer uma política de bom atendimento aos clientes, sejam internos ou 

externos; 
 Conhecer uma nova forma de inserção no mundo do trabalho; 
 Discriminar as características de empregado e empreendedor; 
 Conhecer riscos e vantagens do empreendedorismo; 
 Exercitar um plano de negócio. 

 
 
 

Bibliografia: 

BRASIL. LEI 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Publicada no Diário Oficial da União em 11 de 
janeiro de 2002 
BRASIL. LEI 10.257, de 10 de julho de 2001. Publicada no Diário Oficial da União em 11 de julho 
de 2001  
BRASIL. LEI 6.766, de 19 de Dezembro de 1979. Publicada no Dário Oficial da União em 20 de 
Dezembro de 1979  
Manual do CONFEA  
Manual do CREA Local 
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Componente curricular: PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 
1º período/36 horas-aula  
 
EMENTA 
 
   ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 organização de uma empresa de Construção Civil 
 relação profissional / empresa 

 
   ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DE UM CANTEIRO DE OBRAS 
       
  ACOMPANHAMENTO DE OBRA 

 cronograma físico 
 cronograma financeiro 
 visita técnica a obra 
 diário de obra 
 relatório técnico de obra 
 planilhas de serviço 
 plano de contas 
 planilhas de controle de mão de obra e materiais 

 
   ANÁLISE DE UM EDITAL 
 
   ANÁLISE DE UM PROJETO COMPLETO E SUAS ESPECIFICAÇÕES 
 
   ASPECTOS GERAIS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 legalização do lote 
 documentação na prefeitura 
 documentação do RGI 

 
   LEGISLAÇÃO 

 código de obras 
 
 
OBJETIVO 
 

 Identificar os aspectos gerais da Construção Civil; 
 Compreender a organização de uma empresa e a relação com seus profissionais; 
 Aplicar conceitos básicos de legislação de Código de Obras; 
 Interpretar organograma de administração de obra; 
 Conceber organização do trabalho  em canteiros; 
 Selecionar materiais, máquinas, equipamentos e instalações provisórias 

necessárias à implantação de canteiro; 
 Interpretar e acompanhar um cronograma físico-financeiro; 
 Identificar processo de tramitação para licenciamento de obra; 
 Interpretar as especificações de edital; 
 Legalizar lote junto à prefeitura e RGI; 
 Interpretar um Plano Diretor. 
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Bibliografia: 

LIMMER, Carl Vicent - Planejamento, Orçamento e Controle de Projetos e Obras - Rio de Janeiro: 
Editora LTC, 1997.  
TCPO 12: Tabelas de composições de preços - São Paulo: Editora Pini, 2003.  
THOMAZ, Ercio – Tecnologia, Gerenciamento e Qualidade na Construção – São Paulo: Ed. Pini, 
2001. 
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Componente curricular: COMPUTAÇÃO APLICADA I 
1º período / 36 Horas-aula 
 
EMENTA 
 
UNIDADE I 
     Sistema Operacional 
        - área de trabalho 
        - barra de trabalho 
        - dominando a utilização das janelas 
        - criação, nomeação de pastas 
        - ferramentas de manutenção 
        - formatação de disquetes 
         
  UNIDADE II 
     Editor de Texto 
        - a interface do programa 
        - as barras de ferramentas 
        - padrão 
        - formatação 
        - tabelas e bordas 
        - desenho 
        - configuração de páginas 
        - seleção e formatação de texto e figura 
        - área de transferência 
        - inserção de cabeçalho e rodapé 
        - inserção de número de página 
        - figuras de fundo em documento e criação de tabelas e bordas 
 
   UNIDADE III 
      Planilhas de Cálculo 
        - a interface do programa e suas ferramentas básicas 
        - descrição de células 
        - auto-complentamento das células 
        - auto-soma 
        - referência relativa em células 
        - formatação de tabelas e elaboração de gráficos 
 
   UNIDADE IV 
      Navegador da Internet 
         - ferramentas básicas 
         - a aparência das janelas 
         - criação de conta de e-mail, acesso e envio de mensagem através de WebMail 
         - salas de discussão 
         - baixar e arquivar documentos e programas e utilizar as ferramentas de buscas 
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OBJETIVO 
 
- Criar e editar texto; 
- Efetuar cálculo em uma planilha eletrônica; pesquisas de textos, artigos, normas; 
- Comunicar através da internet; 
- Transmitir e receber arquivos digitais. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliografia: 

MANZANO, M. I. N. G. e MANZANO, A. L. N. G.; Estudo Dirigido de Informática Básica - Col. Pd - 
7ª Ed. São Paulo, Érica. 2007.  
MARÇULA, Marcelo. Informática: Conceitos e Aplicações. 3º Ed. São Paulo, Editora Erica, 2008 
. 
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Componente curricular: INTALAÇÕES PREDIAIS I 
1º período/36 horas-aula  
 
EMENTA 
 
  UNIDADE I  
    Sistemas de abastecimento de água  
 Sistemas de distribuição 
 Terminologia, definições, simbologia 
  
  UNIDADE II  
 Consumo predial e Cálculo de Reservatórios 
  
  UNIDADE III  
 Tipos de aquecimento de água  

Instalação de água fria e de água quente em banheiros, cozinhas, áreas de 
serviço 

  
  UNIDADE IV  
   Isométricos 
 Esquema vertical 
 Dimensionamento das tubulações 
  
  UNIDADE V  
 Projeto com 2 pavimentos 
  
  UNIDADE VI  
 Introdução à instalação contra incêndio e pânico 
   
 
 
ATIVIDADES PRÁTICAS  
  
 - LABORATÓRIO DE HIDRÁULICA  
  
1. Estudos dos materiais utilizados em hidráulicas   
     - Tubos, conexões, tipos e utilização  
     - Dispositivos de controle, registro torneiras e válvulas,  tipos e utilização  
     - Tubos e conexões de ferro galvanizado abertura de rosca  
  
2.Tubo Soldável  
     - Ferramental,   
     - Execução de uma instalação com tubo PVC soldável  
     - Montagem com 1 ou 2 conexões  
  
3.Tubo Roscável  
      - Execução de uma instalação com tubo de PVC roscável gambianno  
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OBJETIVO 
 
Auxiliar na execução dos projetos e das obras de Instalações Prediais de água até dois 
pavimentos. 
 

Bibliografia: 

CREDER, H. Instalações Hidráulicas e Sanitárias. Rio de Janeiro: Ed. LTC. 1991. 465p. 
MACINTYRE, A. Instalações Hidráulicas: Prediais e Industriais. Rio de Janeiro: Ed. LTC. 1996. 
BOTELHO, M. H. C. & RIBEIRO JR, G. A. Instalações Hidráulicas Feitas para Durar: Usando 
Tubos de PVC. São Paulo: Ed. Pró-editores. 1998. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: VIANNA, M.R. Instalações Hidráulicas Prediais. Belo 
Horizonte: Ed. IEA EDITORA. 1993. 
GONCALVES, O. M. et al. Execução e Manutenção de Sistemas Hidráulicos Prediais. São Paulo: 
Pini, 2000. 
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Componente curricular: INSTALAÇÕES PREDIAIS II 
1º período/36 horas-aula  
 
EMENTA 
 
UNIDADE I  

 Terminologia, definições, simbologia 
  
UNIDADE II  

 Esgoto primário 
 Esgoto secundário 
 Ventilação  
 Águas pluviais 

  
UNIDADE III  

 Esquema vertical 
 Dimensionamento das tubulações  

  
UNIDADE IV  

 Coletor público 
 Fossa 
 Filtro anaeróbico 

  
UNIDADE V  

 Projeto com 2 pavimentos 
  
UNIDADE IV  
 Água de reuso 
 Aproveitamento das águas de chuva 
  
 
ATIVIDADES PRÁTICAS:  
1. Apresentação de uma instalação hidráulica  
2. Levantamento de conexões utilizada  
 
 
OBJETIVO 
 
- Auxiliar na execução dos projetos e das obras de Instalações Prediais de esgoto em 
prédios. 
 
 
 

Bibliografia: 

CREDER, H. Instalações Hidráulicas e Sanitárias. Rio de Janeiro: Ed. LTC. 1991. 465p. 
MACINTYRE, A. Instalações Hidráulicas: Prediais e Industriais. Rio de Janeiro: Ed. LTC. 1996. 
BOTELHO, M. H. C. & RIBEIRO JR, G. A. Instalações Hidráulicas Feitas para Durar: Usando 
Tubos de PVC. São Paulo: Ed. Pró-editores. 1998. 
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Componente curricular: PROJETO TÉCNICO I 
1º período/ 36 horas-aula 
 
EMENTA 
 
UNIDADE I 

1.1 apresentação à disciplina, importância do desenho técnico 
1.2 instrumental de desenho 
1.3 apresentação do  formato  das  folhas de desenho (NBR-10068), legenda,      
caligrafia técnica para arquitetura (NBR-6492), e dobramento de formatos 
1.4 traçado de retas paralelas e perpendiculares com os esquadros e a mão livre 
1.5 técnicas de esboço 
1.6 traçado de ângulos e bissetrizes com os esquadros e compasso 

 
   UNIDADE II 
      2.1 perspectiva isométrica de peças com superfícies planas 
      2.2 método de construção de perspectiva isométrica de circunferência 

2.3 vistas ortográficas principais no 1º diedro, em esboço e com instrumentos 
2.4 noções de cotagem (com a representação adotada no desenho de arquitetura) 
2.5 escalas de redução, ampliação e natural,  escalas usuais. 

 
 
OBJETIVO 
 
- Identificar e manusear corretamente os instrumentos de desenho; 
- Seguir a  normatização  da ABNT referente ao desenho técnico e de arquitetura; 
- Realizar operações básicas com segmentos de reta e ângulo; 
- Desenvolver o raciocínio espacial necessário ao desenho de arquitetura; 
- Identificar as formas de representação utilizadas no desenho técnico; 
- Representar sólidos através de vistas ortográficas principais e perspectiva isométrica. 
 
 
 

Bibliografia: 

FERREIRA, Miceli. Desenho Técnico Básico. Rio de Janeiro: AO LIVRO TÉCNICO,2005.  
VOLLMER, Dittmar. Desenho Técnico. São Paulo: AO LIVRO TECNICO, 2005 
ABNT NBR 10067. Princípios gerais de representação em desenho técnico. 1995. 
ABNT NBR ISO 10209-2. Documentação técnica de produto - Vocabulário Parte 2: termos 
relativos aos métodos de projeção. 2005. 
ABNT NBR 10126. Cotagem em desenho técnico. 1987. 
ABNT NBR 8196. Desenho técnico: Emprego de escalas.1999. 
CARVALHO, B. A.; Desenho Geométrico. Rio de Janeiro: Ao livro Técnico S/A. 1982.  
FIORANI et al. Desenho Técnico 1 – Exercícios. S. Bernardo do Campo: Editora Paym, 1998.  
GONÇALVES. R.S.; FERREIRA, A..J. - Curso de Desenho Técnico, 7ª Edição, Vol. 1 e 2. São 
Paulo: Ed. Pleiade, 2003. 
MICELI, M. T. e FERREIRA, P. Desenho Técnico Básico. Rio de Janeiro: Ed. Ao Livro Técnico, 
2008. 
SILVA, A., RIBEIRO, C.T., DIAS, J., SOUSA, L.; Desenho técnico moderno, 8ª Ed., Editor Lidel, 
2008. 
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Componente curricular: PROJETO TÉCNICO II 
1º período/36 horas-aula  
 
EMENTA 
 
-introdução ao desenho de arquitetura: fases e desenhos componentes de um projeto. 
-classificação das edificações 
-classificação dos compartimentos 
-limite para vãos de iluminação e ventilação vãos de acesso e circulação horizontal áreas 
e alturas mínimas para os compartimentos de uma residência unifamiliar. 
-representação da planta baixa de uma residência unifamiliar. 
-representação da planta de cobertura de uma residência unifamiliar. 
-representação da planta de situação de uma residência unifamiliar. 
-cálculo do quadro de áreas relativo à planta 
 
 
OBJETIVO 
 
-Identificar a representação utilizada nos projetos de arquitetura; 
-Identificar a representação de uma unidade habitacional unifamiliar( UHU ); 
-Executar os desenhos componentes do projeto de uma( UHU ) de um pavimento; 
-Conhecer a regulamentação da prefeitura( código de obras ) em relação a projetos de 
unidades habitacionais de um pavimento. 
 
 
 
 

Bibliografia: 

ABNT NBR ISO 4287. Especificações geométricas do produto (GPS) - Rugosidade: método do 
perfil - termos, definições e parâmetros da rugosidade. 2002. 
ABNT NBR ISO 8404. Indicação do estado de superfícies em desenhos técnicos. 1984 
ABNT NBR 10068. Folha de desenho: leiaute e dimensões. 1987. 
ABNT NBR 10582. Apresentação da folha para desenho técnico. 1988. 
ABNT NBR 8403. Aplicação de linhas em desenhos: tipos de linhas e larguras das linhas. 1984. 
ABNT NBR 8402. Execução de caractere para escrita em desenho técnico. 1982. 
ABNT NBR-13142: Desenho técnico - Dobramento de cópia. Rio de Janeiro: ABNT, 1999. 
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Componente curricular: TECNOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES I 
1º período/ 72 horas-aula 
 
EMENTA 
 
1- INTRODUÇÃO AO ESTUDO DE EDIFICAÇÕES  
       - Conceito definição 
 
2- TERRENOS 
       - Identificação dos lotes 
       - Redes públicas 
       - Situação topográfica 
       - PA e PAL 
 
3- ASPECTOS LEGAIS 
       - Projetos necessários para a execução da obra 
       - Emolumentos 
       - Alvará 
       - Habite-se 
 
4- SERVIÇOS PRELIMINARES 
     - Preparo de terreno 
     - Sondagem 
 
5- MOVIMENTO DE TERRA 
     - Escavações 
     - Aterro 
     - Escoramentos 
     - Contenções 
     - Rebaixamento de lençol freático 
 
6- CANTEIRO DE OBRAS 
      - Ligações provisórias 
      - Segurança 
     - Planejamento dos elementos fundamentais do canteiro 
(materiais, instalações, máquinas e transporte) 
      - Tapumes e galerias, arranjo físico (LAY- OUT) 
 
7- LOCAÇÃO DA OBRA 
       - Alinhamento, divisas, RN, gabaritos 
       - Locação em terrenos acidentados 
 
8- AULAS PRÁTICAS 
       - Locação de Canteiro de Obras 
 
9- ATIVIDADES EXTRAS: 
       - Visitas técnicas 
       - Palestras 
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OBJETIVO 
 
- Conhecer as conceituações básicas sobre construções; 
- Conhecer os tipos de lotes. Conhecer os tipos topográficos dos terrenos; 
- Conhecer os tipos de projetos necessários para a execução de uma obra; 
- Conhecer os tipos de preparo do terreno. Saber interpretar o tipo de sondagem 
adequada ao tipo do terreno; 
- Conhecer quais os tipos de movimentos de terra necessários para a execução da obra; 
- Conhecer os tipos de rebaixamento de lençol d'água usados nos diferentes tipos de 
solos; 
- Saber planejar um arranjo físico de um canteiro de obras; 
- Saber interpretar o projeto. Saber locar o projeto no terreno. 
 
 

Bibliografia: 

 
ALMEIDA Rego, Nádia Vilela Tecnologia das Construções. Ao Livro Tecnico.  
AZEREDO, Hélio Alves O Edifício até a sua Cobertura. Editora: Edgar Blucher, 1977  
BAUD, Gerald. Manual de pequenas Construções. 1º Ed. Editora: Hemus: 2002  
BORGES, Alberto de Campos. Manual dos Primeiros Socorros do Engenheiro e Arq. Editora: 
Edgar Blucher YAZIGI, Walid. A Técnica de Edificar. 8º Ed. Editora: PINI, 2 
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Componente curricular: HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO 
1º período/36 horas-aula  
 
EMENTA 
 
   INTRODUÇÃO 
     - importância social e econômicas de HST 
     - histórico 
     - legislação 
 
   ACIDENTES 
     - conceito de acidentes e acidentes de trabalho 
     - acidente de trajeto 
     - doenças ocupacionais 
     - benefícios da previdência social 
     - investigação de acidentes 
     - comunicação e custos de acidentes 
     - causas de acidentes 
     - incapacidades 
 
   INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE 
     - insalubridade - NR 15 
     - periculosidade - NR 16  
 
   EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI 
     - conceito 
     - classificação e utilização 
     - deveres 
 
   PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 
     - a química do fogo 
     - classes de incêndio e método de extinção 
     - agentes e equipamentos extintos 
 
  GERENCIAMENTO DA SEGURANÇA DO TRABALHO 
     - CIPA 
     - objetos e composição 
     - dimensionamento e atribuições 
     - SESMT 
     - dimensionamento  
     - competência e profissionais constituintes 
 
  PREVENÇÃO DE ACIDENTES 
     - no escritório 
     - nos serviços com eletricidade 
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MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 
     - segurança com ferramentas manuais 
     - segurança com máquinas e equipamentos portáteis 
 
  SEGURANÇA DO TRABALHO NA ÁREA ESPECÍFICA 
    - construção civil 
 
 
 
OBJETIVO 
 
-Identificar os aspectos legais que regulamentam a Higiene Segurança e a Medicina do 
Trabalho, a nível nacional e internacional; 
-Caracterizar os tipos de acidentes , suas causas e eliminar e/ou neutralizar suas 
conseqüências no âmbito do trabalho; 
-Estabelecer distinção entre atividades perigosas e insalubres; 
-Selecionar o EPI compatível com a natureza da tarefa desenvolvida no âmbito produtivo;  
-Conhecer os agentes extintores de fogo; 
-Conhecer a organização de uma CIPA; 
-Conceber medidas de prevenção  de acidentes; 
-Identificar os riscos no manuseio   de máquinas, equipamentos e ferramentas; 
-Identificar os aspectos gerais da Construção Civil; 
-Compreender a organização de uma empresa e a relação com seus profissionais; 
-Aplicar conceitos básicos de legislação de Código de Obras; 
-Interpretar organograma de administração de obra; 
-Conceber a organização do trabalho em canteiro. 
 
 
 

Bibliografia: 

 
ALMEIDA Rego, Nádia Vilela Tecnologia das Construções. Ao Livro Tecnico.  
AZEREDO, Hélio Alves O Edifício até a sua Cobertura. Editora: Edgar Blucher, 1977  
BAUD, Gerald. Manual de pequenas Construções. 1º Ed. Editora: Hemus: 2002  
BORGES, Alberto de Campos. Manual dos Primeiros Socorros do Engenheiro e Arq. Editora: 
Edgar Blucher YAZIGI, Walid. A Técnica de Edificar. 8º Ed. Editora: PINI, 2 
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Componente curricular: MECÂNICA DOS SOLOS I  
2º período/72 horas-aula 
 
EMENTA 
 
   INTRODUÇÃO      
     - aplicação da Mecânica dos Solos      
     - importância do estudo da Mecânica dos Solos      
      
   ORIGEM E FORMAÇÃO DOS SOLOS      
     - tipos de rocha      
     - tipos de intemperismo      
     - tipos de depósito de solo      
     - forma de grãos      
     - terminologia      
     - estruturas dos solos sedimentares      
      
   PROPRIEDADE DOS  SOLOS      
     - tamanho dos grãos      
     - preparação de amostras      
     - determinação de umidade      
     - densidade dos grãos      
     - análise granulométrica      
     - ensaio de granulométrica      
     - plasticidade e consistência do solo      
     - ensaio de limite de liquidez      
     - ensaio de limite de plasticidade      
     - índices físicos      
      
    ÁGUA NOS SOLOS      
     - tipos de água nos solos      
     - capilaridade      
     - permeabilidade      
     - lençóis subterrâneos    
           
  AULAS PRÁTICAS DE LABORATÓRIO:      
      
   PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS PARA ENSAIO DE CARACTERIZAÇÃO   
   
      
   DETERMINAÇÃO DO TEOR DE UMIDADE DO SOLO      
     - método da frigideira      
     - álcool      
     - speedy      
     - estufa      
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ANÁLISE GRANULOMÉTRICA DO SOLO      
     - peneiração      
     - sedimentação      
      
DENSIDADE REAL DOS GRÃOS      
      
   LIMITES DE ATTERBERG      
     - limite de liquidez      
     - limite de plasticidade  

 
 
OBJETIVOS 
 
- Compreensão da importância do estudo da Mecânica dos Solos; 
- Executar ensaio de caracterização completa dos solos (granulometria e limites);  
- Analisar ensaio de caracterização dos solos. 
 
 

Bibliografia: 

CAPUTO, Homero Pinto. Mecânica dos Solos e suas Aplicações. V.1: Fundamentos, 6º Ed., 
1996. LTC 
PINTO, Carlos de Souza; Curso Básico de mecânica dos solos. 3º Ed. 2006 Oficina de textos 
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Componente curricular: INSTALAÇÕES PREDIAIS III 
1º período/36 horas-aula 
 
EMENTA 
 
UNIDADE I:      
        Terminologia, definições, simbologia 
   
UNIDADE II:      
Esquema de ligação/ diafragma unifilar/ diagrama multifilar, interrupções, lâmpadas, 
tomadas  
      
UNIDADE III:      
- Levantamento de carga de iluminação  
- Levantamento da carga de tomadas de uso geral 
- Levantamento da carga das tomadas de uso específico     
- Definição dos pontos de utilização / comando 
- Divisão dos circuitos     
- Traçado das tubulações / fiação    
- Dimensionamento dos condutores    
- Dimensionamento dos disjuntores    
- Balanceamento das fases     
- Quadro de cargas     
- Dispositivos de proteção     
- Dimensionamento do alimentador   
 
UNIDADE IV      
 Projeto com 2 pavimentos    
        
UNIDADE V      
 Instalações de telefone    
 Terminologia, definições, simbologia  
 Definição dos pontos de utilização / caixas  
 Traçado das tubulações    
 Elevação     
 Dimensionamento das tubulações   
 Dimensionamento das caixas        
  
UINIDADE VI      
 Instalações de gás     
 Terminologia, definições, simbologia 
 Definição dos pontos de utilização   
 Traçado das tubulações 

Dimensionamento das tubulações 
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ATIVIDADES PRÁTICAS  
         
 - LABORATÓRIO DE ELÉTRICA    
  
1 - UNIDADE I      
      - Conceitos básicos sobre Instalações Elétricas      
   
 2 - UNIDADE II      
      - Ferramental      
      - Emendas      
      
 3 - UNIDADE III      
      - Montagem de circuitos com interruptor simples     
   
 4 - UNIDADE IV      
      - Esquemas e ligações     
      - Esquemas de ligações entre interruptores de 2 seções,lâmpadas e tomadas  

- Esquema unifilar e multifilar    
      
 5 - UNIDADE V      
      - Esquemas de ligações entre interruptores de 3 seções e tomadas    

- Esquema unifilar e multifilar   
      
 6 - UNIDADE VI      
      - Introdução a esquemas     
      - Execução de esquemas     
 . Unifilar e multifilar     
 . Three way e/ou four way com proteção de circuitos     
  
7 - UNIDADE VII      
      - Execução e testes 
 
 
 
OBJETIVOS 
 
- Auxiliar na execução dos projetos, e das obras de Instalações Prediais;    
- Identificar o ferramental adequando para uso nas atividades específicas;    
- Conhecer e aplicar com o manuseio as ligações básicas de instalações elétricas;   
- Conhecer e aplicar com o manuseio esquemas unifilar e multifilar;  
 
 

Bibliografia: 

CARVALHO JUNIOR, R. de, Instalações Elétricas e Projeto de Arquitetura. São Paulo: Edgard 
Blucher, 2009  
CREDER, H.; Instalações elétricas. Rio de Janeiro: Guanabara Dois, 1986  
LIMA FILHO, D. L.; Projeto de Instalações Elétricas Prediais – Estude e Use. 11º Ed: Ed. Érica, 
2008  
NISKIER, J.; Manual de Instalação Elétrica. Rio de Janeiro: LTC. 2010  
ABNT. NBR 5410: Instalações Elétricas de Baixa tensão. Rio de Janeiro, 2005. 
ABNT. NBR 5444: Símbolos gráficos para instalações elétricas prediais. Rio de Janeiro, 1989. 
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Componente curricular: INSTALAÇÕES PREDIAIS IV 
1º período/36 horas-aula 
 
EMENTA 
 
UNIDADE I      
 Instalações de telefone     
 Terminologia, definições, simbologia 
 Definição dos pontos de utilização / caixas 
 Traçado das tubulações     
 Elevação     
 Dimensionamento das tubulações     
 Dimensionamento das caixas     
      
UNIDADE II      
 Instalações de gás     
 Terminologia, definições, simbologia 
 Definição dos pontos de utilização     
 Traçado das tubulações     
 Dimensionamento das tubulações   
 
 
OBJETIVOS 
 
- Elaborar estudos preliminares de projetos. 
- Especificar e quantificar materiais. 
- Interpretar normas técnicas e projetos. 
- Interpretar projetos de instalações. 
- Auxiliar na execução dos projetos e das obras de Instalações Prediais de eletricidade até 
dois pavimentos. 
 
 
 

Bibliografia: 

CREDER, H.; Instalações elétricas. Rio de Janeiro: Guanabara Dois, 1986  
CREDER, H.; Instalações hidráulicas. Rio de Janeiro: Guanabara Dois, 1986  
Regulamento de Instalações Prediais – RIP – CEG, 1986 
ABNT. NBR 14565: Procedimento básico para projetos de cabeamento de telecomunicações para 
Rede Interna Estruturada 
ABNT. NBR 14570: Instalações Internas para uso alternativo dos gases GN e GLP – Projeto e 
Execução 
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Componente curricular: TECNOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES II 
2º período/72 horas-aula 
 
EMENTA 
 
1- ESTRUTURAS - I 
   FUNDAÇÕES OU INFRA-ESTRUTURAS 
     - Tipos de fundações 
     - Utilização 
      
2- ESTRUTURAS - II 
   SUPRA-ESTRUTURAS 
      - Noções de vigas 
 
3- FÔRMAS 
      -Noções de formas 
      -Cálculos 
 
4- ARMAÇÃO 
     -Tipos de aço 
     -Noções de planta e especificções de projeto 
     -Cálculos 
 
5- CONCRETO 
     -Noções de concreto 
     -Noções de concreto armado 
     -Resistência 
     -Cálculos 
 
6- ALVENARIA 
     -Tipos 
     -Execução 
     -Cálculos 
 
7- COBERTURA 
      -Materiais 
      - Fôrmas 
      - Estruturas do telhado 
      - Tesouras 
      - Engradamento e contraventamento 
      - Proj.geométrico 
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AULAS PRÁTICAS 
 
 - FORMAS 
 
 1- UNIDADE I 
    1.1- O curso (parte de formas) 
    - O técnico (parte de formas) 
    - manuseio do ferramental com prática 
 
 2- UNIDADE II 
      2.1 apresentaação do ferramental 
      2.2 manuseio do ferramental com prática 
      2.3 apresentação de máquinas 
      2.4 tipos de materiais utilizados 
 
 3- UNIDADE III 
      3.1 apresentação de um projeto de fundações de formas para uma fundação direta 
 
 4- UNIDADE IV 
       4.1 execução da sapata 
       4.2 corte da tábuas e sarrafos 
       4.3 montagem da sapata 
 
 5- UNIDADE V 
       1.1 nivelamento do terreno 
       2.1 colocação e execução do andaime de marcação locação da sapata no terreno 
 
 6- UNIDADE VI 
      - Execução de um pilar  
      - Corte de tábuas e sarrafos para a montagem do pilar retangular ou quadrangular 
 
 7- UNIDADE VII 
      - Corte de tábuas e sarrafos para a Montagem de viga ou cinta. 
 
 8- UNIDADE VIII 
      - Execução de um pilar em formato "L" 
      - Corte de tábuas e sarrafos para execução da forma do pilar 
      - Montagem do pilar em formato de "L" 
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 - ALVENARIA 
 
 1 - UNIDADE I 
      - Apresentação das ferramentas 
      - Manuseio e utilização 
      - Apresentação dos materiais utilizados na execução de alvenaria 
      - Conceitos teóricos sobre argamassa 
 
 2 - UNIDADE II 
      - Preparação da argamassa 
      - Execução de alvenaria usando tijolo maciço 
      - Execução de alvenaria usando tijolo furado 
 
3 - UNIDADE III 
      - Apresentação dos materiais e ferramentas utilizados na execução de revestimento 
 
4 - UNIDADE IV 
      - Reboco 
      - Preparo da argamassa 
      - Colocação das taliscas 
 
 5 - UNIDADE V 
      - Execução das mestras 
      - Execução do reboco 
 
 6 - UNIDADE VI 
      - Materiais cerâmicos 
      - Apresentação das ferramentas e materiais utilizados para assentamento cerâmico 
      - Assentamento de azulejos e/ou pisos cerâmicos 
      - Rejunte e limpeza
 
 
OBJETIVO 
 
-Conhecer os tipos de fundações.Saber determinar o tipo de fundação adequada ao 
terreno; 
-Conhecer os tipos de peças de supra- estruturas; 
-Conhecer os materiais adequada à confecção de fôrmas  e seus processos de execução; 
-Conhecer os tipos de aço utilizados na confecção do concreto; 
-Conecer os tipos de materiais utilizados na confecção de concreto. Conhecer os tipos de 
concreto utilizados para confecção de elementos estruturais.Conhecer os tipos de 
alvenaria; 
-Conhecer os tipos de materiais para a confecção de alvenaria.Saber cálcular a quantidae 
de tijolos utilizados numa obra; 
-Conhecer os tipos de materiais  utilizados para a confecção de coberturas.Conhecer as 
fôrmas de uma cobertura.Conhecer os nomes das peças utilizadas para a confecção de 
uma cobertura.Saber interpretar uma planta de telhado; 
-Conhecer os diversos tipos de materiais para formas Conhecer a utilização  das formas 
num projeto estrutural e a real atuação do técnico no mercado de trabalho; 
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-Saber identificar o ferramental e o maquinário bem como a sua utilização; 
-Ler e interpretar um projeto de fundações Saber executar a forma de uma sapata; 
-Saber executar a forma  de uma sapata (escalonada ou trapezoidal); 
-Saber utilizar a mangueira de nível para nivelamento  do terreno e assentamento da 
sapata; 
-Saber executar a forma de um pilar; 
-Saber executar a forma de viga ou cinta; 
-Saber executar a forma de um pilar em formato "L"; 
-Conhecer o ferramental, os tipos de argamassas e os tipos de lajotas; 
-Conhecer uma alvenaria de 1 e 1/2 vez de lajota maciça e furada; 
-Conhecer a utilização de cada ferramental; 
-Saber preparar uma argamassa e saber executar a locação das taliscas; 
-Saber executar as mestras e o reboco; 
-Identificar o ferramental. Conhecer o processo de execução de assentamento de pisos e 
azulejos cerâmicos. 
 
 
 

Bibliografia: 

BORGES, A. C. Prática das pequenas construções. Volume I. 8ª Edição revista e ampliada. São 
Paulo:EDGARD BLUCHER, 1998 
YAZIGI, W. A Técnica de Edificar. São Paulo: PINI, 1999. 
Johan van Lengen. Manual do Arquiteto Descalço, 2004. 
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Componente Curricular: TECNOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES III 
2º período/72 horas-aula 
 
EMENTA 
 
UNIDADE I 
  1.1 Noções de cortes: corte longitudinal e transversal. 
  1.2 Representação dos cortes de uma residência unifamiliar. 
  1.3 Representação da fachada de uma residência unifamiliar. 
  1.4 Elementos de telhado 
      -Representação de telhados: Planta de cobertura 
  1.5 Divisão de águas 
  1.6 Representação de telhados: Vistas e cortes 
  1.7 Escadas - elementos e formas 
  1.8 Representação gráfica de uma escada(uma planta e um corte longitudinal). 
 
1 - REVESTIMENTO  
 Chapisco 
 Emboço 
 Reboco 
 Massa úmida 
 Azulejos 
 Cerâmica 
 Madeira etc. 
 Cálculo de quantitativo 
  
2 - PAVIMENTAÇÃO  
 Concreto 
 Cimentado 
 Pedra 
 Marmorite 
 Cerâmica 
 Mosaico 
 Madeira 
 Borracha 
 Carpete 
 Vinílico etc. 
 Cálculo quantitativo 
  
3 - ESQUADRIAS  
 Peças  
 Folhas 
 Funcionamento 
 Materiais utilizados 
 Cálculo quatitativo 
  
4 - FERRAGENS  
 Articulação 
 Fechamento 
 Cálculo de quantitativos 
  
 
 



 

 
 

30 

5 - VIDROS  
 Tipos 
 Espessuras 
 Cálculo de quantitativos 
  
6 - IMPERMEABILIZAÇÃO  
 Tipos 
 Cálculo quantitativo 
   
7 - PINTURA  
 Tipos 
 Limpeza 
 Cálculo quantitativo 
  
8 - ESPECIFICAÇÕES  
 Materiais  
 Serviços a executar 
 Preparar o aluno para um orçamento 
  
  
  
ATIVIDADES PRÁTICAS  
  
 - LABORATÓRIO DE PINTURA  
  
 1- UNIDADE I  
     - Apresentação do ferramental e equipamentos  
  
 2- UNIDADE II  
     - Pintura em placa de madeira e metálica com:   
     - Tintas esmalte  
     - Limpeza da superfície da placa (decapante ou removedor)  
     - Lixamento  
     - Aplicação de fundo (nivelite ou seladora)  
     - Remoção do pó  
     - Massa  
     - Aplicação de anticorrosivo  
  
 3- UNIDADE III  
    - Acabamento  
    - Lixas  
    - Pintar com tinta esmalte ( 1 ou 2 demãos)  
    - placa de madeira com tinta esmalte  
    - placa metálica com tinta esmalte  
  
 4- UNIDADE IV  
      - Aplicação de verniz e Pintura em placa de madeira  
      - Tinta 'a óleo  
      - Preparação da superfície  
      - Limpeza da superfície da placa   
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5 - UNIDADE V 
       - Acabamento  
       - Lixamento  
       - Remoção do pó  
       - Pintar ( 1 ou 2 demãos) com verniz e superfície  de  
            madeira  
       – tinta A óleo         
       - Verniz e placa de madeira tinta 'a óleo  
  
 6 - UNIDADE VI  
     - Preparação da superfície (parede) Tinta PVA  
     - Conceituação e aplicação 
     - Raspagem e/ou limpeza  
  
 7 - UNIDADE VII  
      - Emassamento  
      - Aplicação de massa corrida 
  
 8 - UNIDADE VIII  
      - Acabamento  
      - Lixar  
      - Pintar (1 ou 2 demãos)  
      - Parede - massa e tinta PVA 
 
  
 - LABORATÓRIO DE ESQUADRIAS  
  
 1- UNIDADE I  
     - Conceitos básicos de Esquadias  
     - Apresentação ferramental 
     - Corte de aduela  
  
 2- UNIDADE II  
     - Esquadramento de aduela 
     - Corte e Assentamento de alizar  
     - Corte de marco  
 
 3- UNIDADE III  
     - Esquadramento marco  
     - Assentamento alizar  
  
 4- UNIDADE IV  
    - Aparelhamento  
    - Marcação  
    - Furação  
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5- UNIDADE V  
     - Colocação de fechaduras 
     - Colocação de espelhos (ferragem branca)  
  
6- UNIDADE VI  
     - Colocação de dobradiças
  
  
OBJETIVO 
 
-Identificar os diversos tipo de revestimentos e suas aplicações; 
-Identificar os diversos tipo de pavimentação e suas aplicações; 
-Identificar os diversos tipos de esquadrias e suas aplicações; 
-Identificar o diversos tipos de ferragens e suas aplicações; 
-Identificar os diversos tipos de vidros e suas aplicações; 
-Identificar os diversos tipos de impermeabilizantes e suas aplicações; 
-Identificar os diversos tipos de pinturas e suas aplicações; 
-Ter conhecimentos para possibilitar a cotação e especificação dos materiais e funções 
relacionadas aos mesmos; 
-Conhecer Esquadrias; 
-Fazer empregar as ferramentas; 
-Qualificar esquadrias; 
-Conhecer, qualificar e manusear ferramentas próprias para  os serviços de carpintaria de 
esquadrias. 
 
 
 
 
 

Bibliografia: 

AZEREDO, H.A. O edifício e seu acabamento. São Paulo: EGARD BLUCHER, 2004 
RIPPER, E. Como evitar erros na construção. São Paulo: PINI, 1996. 
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Componente curricular: PROJETO TÉCNICO III 
2º período/72 horas-aula 
  
EMENTA 
 
  01- Apresentação do Sistema Computacional 
 
 PRIMITIVAS GEOMÉTRICAS 
  02- Linha  
  03- Círculo 
  04- Arco 
  05- Multilinha 
  06- Retângulo 
  07- Polígonos 
 
 COMANDOS DE AUXÍLIO AO DESENHO 
  09- Coordenadas relativas ( cartesianas e polares ) 
  10- Ancoragens 
  11- Ortogonais 
  
 COMANDOS DE CONTROLE DA IMAGEM ( VISUALIZAÇÃO ) 
  12- Ampliar/ Reduzir 
  13- Arrastar 
  14- Regenerar 
  15- Escala de visualização 
 
 COMANDOS DE EDIÇÃO 
  16- Apagar, 17- Mover, 18- Rotacionar, 19- Escalar , 20- Espelhar 
  21- Explodir, 22- Voltar, 23- Mudar, 24- Blocos 
  25-Aparar, 26- Estender, 27- Distanciar 
  28-Chanfrar,  29- Camadas,  30- Inserção de hachuras 
 
 
OBJETIVO 
 
-Identificar a representação utilizada nos projetos de arquitetura; 
-Identificar a representação de uma unidade habitacinal unifamiliar (UHU); 
-Executar os desenhos componenetes do projeto de uma (UHU) de um pavimento; 
-Conhecer a regulamentação da prefeitura (codigo de obras) em relação a projetos de 
unidades habitacionais de um pavimento; 
-Capacitar os alunos em programa CAD (desenho auxiliado por computador) para que 
possam desenhar e projetar com o auxílio do computador. 
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Bibliografia: 

 
ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). NBR-8196: Desenho técnico - Emprego de 
escalas. Rio de Janeiro: ABNT, 1999. 
NBR-8402: Execução de caracter pra escrita em desenho técnico. Rio de Janeiro: ABNT, 1994. 
NBR-8403: Aplicação de linhas em desenhos - Tipos de linhas – Larguras das linhas. Rio de 
Janeiro: ABNT, 1984. 
NBR-10068: Folha de desenho - Leiaute e dimensões. Rio de Janeiro: ABNT, 1987. 
NBR-10126: Cotagem em desenho técnico. Rio de Janeiro: ABNT, 1987. 
NBR-10582: Apresentação da folha para desenho técnico. Rio de Janeiro: ABNT, 1988. 
NBR-10647: Desenho Técnico. Rio de Janeiro: ABNT, 1989. 
NBR-12298: Representação de área de corte por meio de hachuras em desenho técnico. Rio de 
Janeiro: ABNT, 1995. 
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Componente curricular: PROJETO TÉCNICO IV 
2º período/72 horas-aula 
 
EMENTA 
 
  UNIDADE I:     
     1.1 Fases de um projeto       
     1.2 Desenvolvimento e um projeto de modificação de uma residência unifamiliar de 
um pavimento, com acréscimo de mais um pavimento.      
     1.3 Desenvolvimento de plantas baixas        
   
     1.4 Execução das plantas do 1º e 2º pavimentos       
     1.5 Execução da planta de cobertura      
     1.6 Execução dos cortes      
     1.7 Execução da planta de situação      
     1.8 Execução da fachada principal  
 
 
OBJETIVO 
 
- Identificar a representação utilizada nos projetos de arquitetura;    
- Identificar a representação de uma unidade unifamiliar UHU de dois pavimentos;  
- Conhecer a regulamentação da prefeitura (código de obras ) em relação a 
representação de escada;   
- Executar os desenhos componentes de uma escada;    
- Conhecer a regulamentação da prefeitura ( código de obras ) em relação a projetos de 
modificação e acréscimo;    
- Noções de elaboração de projeto: relação entre os usos e os compartimentos em uma 
unidade ocupacional; 
- Executar os desenhos componentes de um projeto de modificação e acréscimo de 
residência unifamiliar de dois pavimentos, conforme as exigências para aprovação de 
projetos da prefeitura do Rio de Janeiro. 
 
 
 

Bibliografia: 

ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Representação de Projetos de Arquitetura. Rio 
de Janeiro: ABNT, 1994. 
DAGOSTINO, Frank Desenho Arquitetônico Contemporâneo. São Paulo: Hemus. 
MONTENEGRO, G. Desenho arquitetônico. São Paulo: Editora Edgard Blucher, 2003. 
NEUFERT, Ernst. Arte de Projetar em Arquitetura. 2ª Edição. São Paulo: Editora Gustavo Gili do 
Brasil S.A. 
SIMMONS, C. H.; MAGUIRE D. E. Desenho Técnico: problemas e soluções gerais de desenho. 
São Paulo: Hemus 

 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

36 

Componente Curricular: MECÂNICA DOS SOLOS II 
3º período/72 horas-aula 
 
EMENTA 
 
  CLASSIFICAÇÃO  DOS  SOLOS 
     - classificação expedida 
     - métodos expedidos de identificação dos solos (molhagem do pó, resistência seca e 
sedimentação em água) 
     - sistema HRB 
     - sistema unificado de classificação dos solos - SUCS 
  
   COMPACTAÇÃO E ÍNDICE DE SUPORTE CALIDÓRNIA 
     - finalidade de compactação 
     - energias de compactação 
     - ensaios de compactação 
     - controle no campo 
     - ensaio de ISC 
 
   SONDAGENS 
     - finalidades as investigações geotécnicas 
     - poços e trincheiros 
     - sondagens a trado 
     - sondagens a percussão 
     - sondagens rotativa 
     - acompanhamento de execução de sondagens 
     - perfil geotécnico 
 
   AULAS PRÁTICAS DE LABORATÓRIO 
 
    COMPACTAÇÃO DOS SOLOS 
     - amostra trabalhada 
     - amostra não trabalhada 
 
 
OBJETIVO 
 
- Conhecer os sistemas de classificação de solos e executá-los; 
- Executar os ensaios de compactação e ISC visando o controle de obras de terra e 
pavimentos;  
- Interpretar os ensaios de compatação e ISC; 
- Acompanhar a realização dos serviços de soldagem. 
 
 
 

Bibliografia: 

 CAPUTO, Homero Pinto. Mecânica dos Solos e suas Aplicações.  
V.1: MECÂNICA DAS Rochas Funda-ções, 6º Ed., 1995  
LTC ORTIGÃO, J.A.R.; Mecânica dos Solos dos Estados Criticos, 3º Ed, 2007 Terratek 
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Componente curricular: COMPUTAÇÃO APLICADA II 
3º período/36 horas-aula 
 
 
EMENTA 
 
-Revisar conta de e-mail via Web - (Web Mail) 
-Transformar documentos digitais em pdf e compactá-los com WinZip. 
-Editar documentos utilizando o editor  de texto Microsoft Word, utilizando ferramentas 
avançadas para a criação e formatação de documentos. 
-Busca e seleção de conteúdo (livros , periódicos, Internet) 
-Selecionar, distribuir e apresentar conteúdo da apostila criada, em islaides do Power 
Point. 
-Apresentação do programa CAD 
-A evolução e versões do programa CAD 
-O editor gráfico - comandos básicos 
-Construções geométricas básicas 
 
 
OBJETIVO 
 
-Identificar os diversos tipo de revestimentos e suas aplicações; 
-Identificar os diversos tipo de pavimentação e suas aplicações; 
-Identificar os diversos tipos de esquadrias e suas aplicações; 
-Identificar o diversos tipos de ferragens e suas aplicações; 
-Identificar os diversos tipos de vidros e suas aplicações; 
-Identificar os diversos tipos de impermeabilizantes e suas aplicações; 
-Identificar os diversos tipos de pinturas e suas aplicações; 
-Ter conhecimentos para possibilitar a cotação e especificação dos materiais e funções 
relacionadas aos mesmos; 
-Conhecer Esquadrias; 
-Fazer empregar as ferramentas; 
-Qualificar esquadrias; 
-Conhecer, qualificar e manusear ferramentas próprias para os serviços de carpintaria de 
esquadrias. 
 
 
 

Bibliografia: 

ABNT. Coletânea de Normas de Desenho Técnico. São Paulo: SENAI-DTE-DMD, 1990  
OMURA, G.: AutoCAD 2000: Guia de Referência – São Paulo: Makron Books; WIRTH, A.:  
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Componente curricular: COMPUTAÇÃO  APLICADA III 
3º período/ 36 horas-aula 
 
EMENTA 
 
- Descrição e utilização dos materiais de desenho.  
- Normatização. Traçado de paralelas e perpendiculares em esboço.  
- Noções de projeção. Representação de Vistas Ortográficas.  
- Regras de cotagem. Noções de Perspectiva.  
- Perspectiva Isométrica. Escalas gráficas e numéricas.  
- Introdução ao desenho auxiliado por computador (CAD).  
- Aplicação de comandos básicos de CAD na execução de vistas ortográficas.  
- Introdução ao desenho de arquitetura. Desenhos componentes de um anteprojeto de 
arquitetura.  
- Definição de: planta de cobertura; planta de situação; fachada; aplicação de projeção 
ortogonal (vistas  ortográficas) na representação destes três tipos de desenho. Leitura e 
Interpretação destes três desenhos.  
- Aplicação do desenho auxiliado por computador (CAD) na representação dos desenhos 
de Arquitetura.               
- Comandos de criação, modificação e configuração de elementos no CAD, na 
representação de: planta de cobertura, fachada, planta de situação.  
- Execução de Quadro de Áreas para a Planta de Situação (aplicação de posturas legais 
municipais - Código de Obras). Anteprojeto de Arquitetura (Introdução): tipos de projeto, 
fases de projeto, legislação, desenhos componentes de um anteprojeto. Aplicação do 
desenho auxiliado por computador (CAD) na representação dos desenhos de Arquitetura. 
Normas técnicas, legislação e simbologia de representação de Plantas Baixas de 
residências unifamiliares de 1 pavimento. Aplicação do desenho auxiliado por computador 
(CAD) na representação dos desenhos de Arquitetura.. 
 
 
OBJETIVO  
  
- Interpretar legislação e normas técnicas. 
- Interpretar projetos e cartas. 
- Selecionar e interpretar convenções de desenho técnico. 
- Organizar em formato gráfico esboços e anteprojetos. 
- Identificar especificações técnicas de materiais e serviços. 
- Fazer projetos técnicos e esquemas gráficos, utilizando lápis e ferramentas 
computacionais. 
- Aplicar softwares específicos 
 
 

Bibliografia: 

AutoCAD 2000/2002 2D e 3D – Rio de Janeiro: Alta Books; LIMA, C., C.; 
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Componente Curricular: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO I 
3º período/72 horas-aula 
 
EMENTA 
 
 UNIDADE I 
     Sistema Operacional 
        - área de trabalho 
        - barra de trabalho 
        - dominando a utilização das janelas 
        - criação, nomeação de pastas 
        - ferramentas de manutenção 
        - formatação de disquetes 
        - vírus de computador 
   
UNIDADE II 
     Editor de Texto 
        - a interface do programa 
        - as barras de ferramentas 
        - padrão 
        - formatação 
        - tabelas e bordas 
        - desenho 
        - configuração de páginas 
        - seleção e formatação de texto e figura 
        - área de transferência 
        - inserção de cabeçalho e rodapé 
        - inserção de número de página 
        - figuras de fundo em documento 
        - criação de tabelas e bordas 
 
   UNIDADE III 
      Planilhas de Cálculo 
        - a interface do programa e suas ferramentas básicas 
        - descrição de células 
        - auto-complentamento das células 
        - auto-soma 
        - referência relativa em células 
        - formatação de tabelas 
        - elaboração de gráficos 
 
   UNIDADE IV 
      Navegador da Internet 
         - ferramentas básicas 
         - a aparência das janelas 
         - criação de conta de e-mail, acesso e envio de mensagem através de WebMail 
         - salas de discussão 
         - baixar e arquivar documentos e programas 
         - as ferramentas de buscas 
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OBJETIVO 
 
- Criar e editar texto; 
- Efetuar cálculo em uma planilha eletrônica;  
- Efetuar pesquisas de textos, artigos,normas; 
- Comunicar-se através da internet; 
- Transmitir e receber arquivos digitais. 
 
 
 

Bibliografia: 

BAUER, Falcão, Materiais de construção / 5. ed. - Rio de Janeiro: LTC, 2004. - v. 1 : 
HELENE, Paulo, Manual de dosagem e controle do concreto / São Paulo : Pini, 2001. - 349 p. : 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL e Princípios de Ciência e Engenharia de Materiais, ed., G. 
C. Isaia - São Paulo: IBRACON, 2007. 2v. 
BAUER, Falcão, Materiais de construcao / 5. ed. - Rio de Janeiro: LTC, 2001. - v. 2 : 
NEVILLE, Adam M., Propriedades do concreto / Sao Paulo : PINI, 1997. - 828 p. 
PETRUCCI, Eladio G. R., Concreto de cimento Portland / Sao Paulo: Globo, (1998). - 307 p. 
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Componente Curricular: TOPOGRAFIA I 
3º período/72 horas-aula 
 
EMENTA 
 
CONCEITOS BÁSICOS DE TOPOGRAFIA E SUA APLICAÇÃO EM OBRAS EM GERAL 
     - conceitos 
     - definição 
     - aplicação 
 
  SUPERFÍCIES TOPOGRÁFICAS 
     - plano topográfico: definição e extensão 
     - elipsóide 
     - geóide 
 
ORIENTAÇÕES TOPOGRÁFICAS 
     - azimute e contra-azimute 
     - rumo e contra-rumo 
     - transformação de rumo para azimute 
 
  SISTEMAS DE COORDENADAS UTILIZADOS EM TOPOGRAFIA 
     - coordenadas cartesianas 
     - coordenadas polares 
     - escala 
 
CÁLCULOS TOPOGRÁFICOS 
     - cálculo de azimute e distância por coordenada 
     - transporte de coordenadas 
      
 MEDIÇÃO DE CAMPO 
      - equipamentos topográficos 
      - medição de ângulos horizontais e verticais 
      - medições de distâncias: trena, taqueometria e eletrônica 
 
ETAPAS E OS MÉTODOS DE UM LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO 
     - irradiação 
     - poligonação 
     - desenho topográfico 
 
 
 AULAS PRÁTICAS DE CAMPO: 
 EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS 
     - trena 
     - balisa 
     - mira topográfica 
     - teodolito 
     - estação-total 
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MEDIÇÕES DE CAMPO 
     - medições de ângulos horizontais e verticais 
     - medições de distâncias 
 
 LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO 
     - execução de medições de campo, cálculo e realização de uma planta topográfica de 
uma determinada área. 
 
 
OBJETIVO 
 
- Distinguir levantamentos topográficos e geodésicos; 
- Efetuar cálculos topográficos azimute, distância, coordenadas; 
- Efetuar medições em plantas; 
- Interpretar  uma  planta  topográfica planimétrica; 
- Calcular levantamentos topográficos; 
- Elaborar desenhos topográficos; 
- Acompanhar a execução de levantamentos planimétricos. 
 
 

Bibliografia: 

BORGES, ALBERTO DE CAMPOS. Topografia. v. 1 e 2. São Paulo: Edgard Blücher Ltda, 1997. 
COMASTRI, JOSÉ ANIBAL. Planimetria. Viçosa: Universidade Federal de Viçosa. 
ESPARTEL, L. Curso de Topografia. 5ed. Porto Alegre, Editora Globo, 1977. 655p. 
CARDÃO, Celso. Topografia. V ed. Belo Horizonte, Edições Engenharia e Arquitetura, 1979. 
373p. 
COMASTRI, JOSÉ ANIBAL e JUNIOR, JOEL GRIPP. Topografia Aplicada, Medição, Divisão e 
Demarcação. Viçosa: Editora UFV, 1990. 
LOCH, C. CORDINI, J. Topografia contemporânea: planimetria. 2ed. Florianópolis, Editora da 
UFSC, 2000. 321p.  
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Componente curricular: ESTRUTURAS I 
3º período/72 horas-aula 
 
EMENTA 
 
UNIDADE I - Conceitos principais      
 -estrutura     
 -elementos estruturais     
 -tipos de estruturas      
 -estruturas convencionais     
 -concreto     
 -aço     
 -concreto armado     
 -funcionamento do concreto armado     
 -desenhos de forma     
 -desenhos de armação     
 -memória de cálculo     
      
UNIDADE II - Diretrizes gerais      
 -NBR 7191     
 -NBR6118     
 -seções mínimas     
 -lançamento da estrutura     
 -pré-dimencionamento     
 -orientações práticas     
      
UNIDADE III  - Execução dos desenhos de forma de um prédio de quatro pavimentos 
          
 -locação dos pilares     
 -forma das sapatas     
 -forma das cintas     
 -forma do pavimento tipo (4x)     
 -forma da cobertura     
 -cortes e escada     
       
UNIDADE IV - Cargas na estrutura      
 -cargas concentradas      
 -cargas uniformemente distribuídas     
 -NBR6120     
 -cargas nas lajes     
 -cargas nas vigas     
 -cargas nos pilares     
 -cargas nas fundações      
          -planta de cargas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

44 

 
Bibliografia: 

HIBBELER, R.C. Resistência dos Materiais. 5 ed. São Paulo: Prentice Hall, 2004. 
BEER, F.P. E JOHNSTON, JR., E.R. Resistência dos materiais, 3.º ED., Makron Books, 1995. 
TIMOSHENKO, S.P. Resistência dos Materiais. ED. Livros Técnicos e Científiccos, 1982. 
SHACKELFORD, JAMES F. Ciência dos Materiais. 6 ed. São Paulo: Prentice Hall, 2008. 
ANTUNES, IZILDO E MARCOS A.C. FREIRE. Elementos de Máquinas. São Paulo: Érica,1997 
VIERO, EDSON HUMBERTO; Sistemas Estruturais em Engenharia e Arquitetura. Editora: 
EDUCS. 
CASCÃO, MARIA. Estruturas Isostáticas. Editora: Oficina de Textos. 
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Componente Curricular: TOPOGRAFIA II 
4º período/72 horas-aula 
 
EMENTA 
 
REFERENCIAIS ALTIMÉTRICOS 
      - datum altimétrico 
      - plano arbitrado 
      - cota e altitude 
    
MÉTODO DE LEVANTAMENTO ALTIMÉTRICO 
      - nivelamento geométrico 
      - nivelamento trigonométrico 
 
FORMAS DE REPRESENTAÇÃO DO RELEVO UTILIZADAS EM OBRAS 
      - ponto cotado 
      - curva de nível 
      - perfil topográfico 
      - declividade 
 
CUBAGEM 
      - método de cálculo de área: figuras geométricas; analítico; mecânico (planímetro) 
      - cálculo de volume 
 
SISTEMA GPS 
      - composição e característica do sistema 
      - métodos de posicionamento 
      - equipamentos 
 
AULAS PRÁTICAS DE CAMPO:  
     
EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS 
       - nível topográfico 
       - estação-total 
       - GPS 
 
MEDIÇÃO DE LINHAS DE NIVELAMENTO 
       - nivelamento geométrico 
       - nivelamento trigonométrico 
 
LEVANTAMENTO ALTIMÉTRICO 
     - execução de medições de campo, cálculo e realização de uma planta topográfica 
plani-altimétrica de uma determinada área. 
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OBJETIVO 
 
- Interpretar as representações altimétricas de uma planta; Calcular linhas de 
nivelamento; Interpolar curvas e nível; Traçar perfis topográficos; Efetuar cálculos de 
áreas; Efetuar cálculo de volumes; Acompanhar a execução de levantamento 
planialtimétricos; Acompanhar levantamento com GPS. 
 
 
 

Bibliografia: 

JORDAN, W. Tratado General de Topografia. Versión de la 9ed. Alemana, Editorial Gustavo Gili 
S. A. Barcelona-Espanha. 1957.529p. Tomo I. 
MARQUES, G.G.M. Topografia Fundamentos Básicos. 1 ed. Santa Maria, 1978. 322p. 
PASINI, C. Tratado de Topografia. Versión de la 5ed. Italiana, Editorial Gustavo Gili S. A. 
Barcelona-Espanha, 1960. 615p. 
ROCHA, A. F. Tratado Teórico e Prático de Topografia. 1 ed. Rio de Janeiro, Reper Editora, 1970. 
565p. Tomo I. 
TRUTMANN, O. El Teodolito e Su Empleo. Heerbrugg, Suiza, Wild Heer-brugg S. A. 1972. 107p. 
LOCH, C. CORDINI, J. Topografia contemporânea: planimetria. 2ed. Florianópolis, Editora da 
UFSC, 2000. 321p. 
BORGES, ALBERTO DE CAMPOS. Topografia. v. 1 e 2. São Paulo: Edgard Blücher Ltda, 1997. 
COMASTRI, JOSÉ ANIBAL. Planimetria. Viçosa: Universidade Federal de Viçosa. 
ESPARTEL, L. Curso de Topografia. 5ed. Porto Alegre, Editora Globo, 1977. 655p. 
CARDÃO, Celso. Topografia. V ed. Belo Horizonte, Edições Engenharia e Arquitetura, 1979. 
373p. 
COMASTRI, JOSÉ ANIBAL e JUNIOR, JOEL GRIPP. Topografia Aplicada, Medição, Divisão e 
Demarcação. Viçosa: Editora UFV, 1990. 
LOCH, C. CORDINI, J. Topografia contemporânea: planimetria. 2ed. Florianópolis, Editora da 
UFSC, 2000. 321p.  
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Componente Curricular: COMPUTAÇÃO APLICADA IV 
4º período/36 horas-aula 
 
 
EMENTA: 
 
-  ELABORAÇÃO DE UMA PLANTA (baixa, fachada e cobertura) 
- DESENVOLVIMENTO DE UM PROJETO COMPLETO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL 
RESIDENCIAL UNIFAMILIAR   
 
 
OBJETIVO: 
 
- Capacitar os alunos ao desenvolvimento de plantas em sistema CAD. 
 
 
 
 

Bibliografia: 

 
Estudo Dirigido AutoCAD 2009. Érica 2008 São Paulo 
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Componente Curricular: ORÇAMENTO 
4º período/36 horas-aula 
 
EMENTA: 
 
CONCEITOS BÁSICOS 
     - definição 
     - manuais técnicos de órgãos oficiais 
     - decreto 92100 
     - norma ABNT NBR 12721/1992 
     - diferença entre estimativas de custo e orçamento 
     - formação do custo, benefícios e despesas indiretas (BDI). 
 
ANÁLISE DE PROJETO OU OBRA 
     - edital 
     - contratos 
     - plantas 
     - especificações técnicas 
     - metodologia 
     - disponibilidade de material e mão-de-obra 
     - tomada de preço inicial 
 
LEVANTAMENTO DOS SERVIÇOS E QUANTITAVOS 
     - planilha de serviços e quantitativos 
     - orçamento analítico 
     - planilha de orçamento 
     - orçamento sintético 
 
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS E SERVIÇOS 
     - definição 
     - planilha 
     - composição analítica por produção 
     - composição analítica simplificada 
 
PESQUISA DE MERCADO 
     - preço da mão-de-obra, materiais, equipamentos, sub-emprenteiros e transportes. 
     - encargos sociais 
     - valor de aquisição de veículos e equipamentos 
     
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 
      - vida útil 
      - depreciação 
      - juros 
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PRODUÇÃO DAS EQUIPES MECÂNICAS 
     - conceitos básicos 
     - tabela de empola mento 
     - fator de conversão 
 
    CÁLCULO DO CUSTO DE TRANSPORTE 
     - conceitos básicos 
     - custo de transporte por km 
 
    CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
 
 
OBJETIVO 
 
- Interpretar as cláusulas de um contrato; 
- Estabelecer as etapas de um projeto; 
- Elaborar pesquisa de mercado; 
- Relacionar custos diretos e indiretos; 
- Elaborar planilha de quantitativos e composição de custos. 
 
 

Bibliografia: 

GIAMUSSO, S. Orçamento e custos na construção civil. São Paulo: PINI. 
2. GOLDMAN, P. Introdução ao planejamento e controle de custos na construção civil. São Paulo: 
PINI. 
3. LIMMER, Carl Vicent. Planejamento, orçamentação e controle de projetos e obras. Rio de 
Janeiro: LTC, 1997. 225p. 
ABNT. NBR 12721 – Avaliação de custos unitários e preparo de orçamento de construção para 
incorporação de edifício em  condomínio. 
5. PINI. TCPO – Tabela de composição de preços para orçamentos 2000. 
6. MASCARÓ, J. L. O custo das decisões arquitetônicas. Porto Alegre, Ed. +4, 2004, 3ª edição. 



 

 
 

50 

Componente Curricular: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO II 
4º período/72 horas-aula 
 
EMENTA 
 
CONCRETO 
INTRODUÇÃO AO CONCRETO 

- definição 
- fatores internos e externos que influenciam a qualidade do concreto (produção / 
transporte / lançamento / cura) 
- fator água / cimento 
- curvas de abrams 
- qualidade da água de mistura / cura 
- relação resistência x tipo e dimensão de agregados 
- viabilidade do concreto armado 
- classificação dos concretos 
 - vantagens e desvantagens do concreto armado 
 - relação de resistência à compressão e tempo (dias) 

 
PROPRIEDADES DO CONCRETO ENDURECIDO 
          - retratação 
          - dilatação térmica 
          - resistência a compressão 
 
PROPRIEDADES DO CONCRETO FRESCO 
          - segregação 
          - fator água / consistência - " slump test " 
 
MEDIÇÃO DOS MATERIAIS NA OBRA 
          - traço 
          - fator água / cimento 
          - água de .istura corrigida 
          - transformação de traço 
          - dimensionamentos de padiolas 
 
MANUSEIO E ESTOCAGEM DOS MATERIAIS 
 
CONSUMO DE MATERIAIS POR M3 DE CONCRETO 
 
DOSAGEM EMPÍRICA E EXPERIMENTAL 
 
CONTROLE ESTATÍSTICO DA RESISTÊNCIA DO CONCRETO 
 
OUTROS MATERIAIS 
        - produtos cerâmicos 
        - madeira 
        - vidro 
        - plásticos 
        - tintas e vernizes 

- mármores e granitos 
 
 
 



 

 
 

51 

AULAS PRÁTICAS DE LABORATÓRIO: 
 
DETERMINAÇÃO DE FINURA DO CIMENTO 
 
CONSISTÊNCIA NORMAL DA PASTA 
 
DETERMINAÇÃO DE PEGA DA PASTA 
 
MOLDAGEM DE CORPOS DE PROVA CILÍNDRICO DE ARGAMASSA 
 
SLUMP TEST ( TESTE DO ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE ) 
 
MOLDAGEM DE CORPOS DE PROVA E CURA DO CONCRETO 
 
RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO DO CONCRETO 
 
 
OBJETIVO 
 
- Conhecer as propriedades e a aplicação do concreto na construção civil; 
- Conhecer outros materiais de grande aplicação em construções; 
- Realizar ensaios para a determinação de características do concreto, de acordo com as 
normas técnicas; vigentes; 
- Elaborar relatórios técnicos. 
 
 

Bibliografia: 

BAUER, Falcão, Materiais de construção / 5. ed. - Rio de Janeiro: LTC, 2004. - v. 1 : 
HELENE, Paulo, Manual de dosagem e controle do concreto / São Paulo : Pini, 2001. - 349 p. : 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL e Princípios de Ciência e Engenharia de Materiais, ed., G. 
C. Isaia - São Paulo: IBRACON, 2007. 2v. 
BAUER, Falcão, Materiais de construcao / 5. ed. - Rio de Janeiro: LTC, 2001. - v. 2 : 
NEVILLE, Adam M., Propriedades do concreto / Sao Paulo : PINI, 1997. - 828 p. 
PETRUCCI, Eladio G. R., Concreto de cimento Portland / Sao Paulo: Globo, (1998). - 307 p. 
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Componente curricular: ESTRUTURAS II 
4º período/72 horas-aula 
 
EMENTA 
 
UNIDADE I - Noções de resistências dos materiais      
 centro de gravidade     
 tensão x Deformação (Lei de Hook)     
 tensão atuante x Tensão admissível     
 coeficiente de segurança     
 fatores de utilização     
      
UNIDADE II - Noções de dimensionamento e detalhamento de sapatas    
      
UNIDADE III - Noções de dimensionamento e detalhamento de pilares   
   
UNIDADE IV - Noções de isostática       
 Apoios     
 Equações de equilíbrio     
 Reação de apoio     
 Momento fletor     
 Diagrama de esforço cortante e de momento fletor     
      
UNIDADE V - Noções de dimensionamento e detalhamento de vigas   
   
UNIDADE VI - Noções de dimensionamento e detalhamento de lajes   

 

 
Bibliografia: 

Helene, P. R.L, Manual para reparo, reforço e proteção de estruturas de concreto. 
MARGARIDO, Aluízio F. Fundamentos de Estruturas. Zigurarte Editora, São Paulo, 2003. 
BOTELHO, MANOEL H. C., Concreto Armado Eu Te Amo. Editora Edgard Blucher, v 2. 2207. 
HACHICH, W. Fundações – Teoria e Prática. São Paulo: Pini. 2ed. 2000. 751p 
 

 
 

 

 

 

 


