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DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA CONSTRUÇÃO/FAUrb/UFPel 

 

As solicitações de alterações nas disciplinas para o semestre 2020/1 remoto, bem como 

a indicação de materiais e softwares que serão utilizados, estão organizadas por 

componentes curriculares de acordo com o índice: 

Componente curricular Página 

1. Resistência dos Materiais Aplicada à Arquitetura – Profª Ariela 02 

2. Projeto de Estrutura de Concreto Armado II – Prof. Charlei 05 

3. Desempenho Térmico do Edifício – Prof. Antônio César 07 

4. Desempenho Acústico do Edifício – Prof. Antônio César 09 

5. Infraestrutura Urbana – Prof. Eduardo Bertoni 11 

6. Introdução à Tecnologia – Profª Celina 13 

7. Tecnologia da Construção II – Prof. André Minasi 15 

8. Tecnologia da Construção III – Profª Isabel 17 

9. Gerenciamento da Construção I – Prof Fábio Schramm 19 

10. Tomadas de Decisão em Instalações e Infraestrutura – Prof. Eduado 
Bertoni 

22 

11. Tomadas de Decisão em Sistemas Estruturais – Profª Mauren 23 

12. Tomadas de Decisão em Tecnologia – Prof André Minasi 24 

13. Estágio Supervisionado Obrigatório – Prof Eduardo Grala 26 

14. Turmas de orientação de TFG – orientadores principais (Profª Celina, 
Profª Isabel e Prof Eduardo Grala) 

27 

15. Participação dos professores do DTC nas disciplinas de Projeto IV e IV 28 

 

Observações gerais: 

✓ 1 hora aula equivale a 50 minutos; 

✓ As disciplinas Tecnologia da Construção II e Infraestrutura Urbana serão ministradas 

em 6 semanas, sendo o exame realizado na 7ª semana, se necessário. 

✓ Emails para contato com professores estão informados nas disciplinas.  

✓ Este material foi desenvolvido pelos professores do DTC om objetivo de esclarecer 

aos alunos como será o semestre remoto. 

✓ Viagens de Estudos e Visitas Técnicas II será ofertada pelo Prof Fábio Schramm, assim 

que definida metodologia, em função do local, será aberta matrícula. 
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1) RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS APLICADA À ARQUITETURA 

5 créditos: 2T+3E  

Em 12 semanas: 7,5 horas aula 

PROFESSORA: ARIELA TORRES (arielatorres@gmail.com)     

 

Ementa:  

Propriedades geométricas das seções transversais. Introdução à Resistência dos 

Materiais. Ligações de barras. Esforço axial e momento torçor. Estudos das tensões de 

flexão e de cisalhamento em vigas e flecha. Peças comprimidas com flambagem. Método 

Hiperestático.  

 

Programa:  

UNIDADE 1: Propriedades Geométricas das Seções Transversais  

Introdução. Momento estático de uma seção em relação a um eixo. Centro de gravidade. 

Momento de inércia de uma seção em relação a um eixo. Teorema da translação. Raio 

de giração. Eixos principais de inércia.  

UNIDADE 2: Introdução à Resistência dos Materiais  

Introdução. Conceitos e definições. Hipóteses da resistência dos materiais.  

UNIDADE 3: Ligações de Barras  

Introdução. Tensões de cisalhamento puro. Tensões de pressão de contato.  

UNIDADE 4: Esforço Axial  

Introdução. Tensão. Deformação. Deslocamento. Coeficiente de Poisson.  

UNIDADE 5: Torção  

Tensões em peças de seção transversal circular. Tensões em peças de seção transversal 

retangular.  

UNIDADE 6: Estudos das Vigas  

Esforços internos: esforço cortante, momento fletor, flexão, cisalhamento, flecha.  

UNIDADE 7: Peças Comprimidas com Flambagem  

Carga crítica. Tensão crítica. Índice de esbeltez. Tensões admissíveis de flambagem.  

UNIDADE 8: Resolução de Pórticos e Vigas Hiperestáticos  

Grau de indeterminação estático. Estruturas deslocáveis e indeslocáveis. Método de 

cross.  
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ALTERAÇÕES PARA SEMESTRE 2020/1 REMOTO 

 

Ementa:  

Propriedades geométricas das seções transversais. Introdução à Resistência dos 

Materiais. Ligações de barras. Esforço axial. Estudos das tensões de flexão e de 

cisalhamento em vigas e flecha. Peças comprimidas com flambagem.  

 

Programa:  

UNIDADE 1: Propriedades Geométricas das Seções Transversais  

Introdução. Momento estático de uma seção em relação a um eixo. Centro de gravidade. 

Momento de inércia de uma seção em relação a um eixo. Teorema da translação. Eixos 

principais de inércia.  

UNIDADE 2: Introdução à Resistência dos Materiais  

Introdução. Conceitos e definições. Hipóteses da resistência dos materiais.  

UNIDADE 3: Ligações de Barras  

Introdução. Tensões de cisalhamento puro. Tensões de pressão de contato.  

UNIDADE 4: Esforço Axial  

Introdução. Tensão. Deformação. Deslocamento. Coeficiente de Poisson.  

UNIDADE 5: Estudos das Vigas  

Esforços internos: esforço cortante, momento fletor, flexão, cisalhamento, flecha.  

UNIDADE 6: Peças Comprimidas com Flambagem  

Carga crítica. Tensão crítica. Índice de esbeltez. Tensões admissíveis de flambagem.  

 

Observações: 

✓ Unidades 5 e 8 foram excluídas do conteúdo, pois se tornam inviáveis para serem 

ministradas em sistema remoto, porém uso de software irá sanar a falta do 

conhecimento. 

✓ Para a assistência às aulas, através do Google meet, os alunos deverão usar um 

computador, para melhor acompanhar momentos síncronos e assíncronos 

(desenvolvimento dos trabalhos).  
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✓ Para facilitar análises estruturais é recomendado a instalação do software FTOOL 

(https://www.ftool.com.br/Ftool/), tendo sido o mesmo desenvolvido pela Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro e é de livre acesso.  

✓ Também, é recomendado que os alunos possuam em seus computadores um 

processador de texto (Microsoft Word ou equivalente) e um processador de planilhas 

(Microsoft Excel ou equivalente). 

✓ A frequência dos alunos da disciplina será computada a partir da assistência à aula 

em tempo real ou a sua gravação que será disponibilizada aos alunos, além da 

entrega das atividades. 

✓ Para a matrícula, é essencial que o aluno tenha cursado a disciplina de Sistemas 

Estruturais Isostáticos, sendo a mesma pré-requisito para Resistência dos materiais. 

 

  

https://www.ftool.com.br/Ftool/
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2) PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO II 

6 créditos: 3T+3P 

Em 12 semanas: 9 horas aula  

PROFESSOR: CHARLEI PALIGA (charleipaliga@gmail.com) 

 

Ementa:  

Estruturas de concreto armado; Dimensionamento de vigas no estado limite último: 

Dimensionamento e detalhamento de armaduras longitudinais – Dimensionamento à 

força cortante - Disposições construtivas; Estados limites de serviço em vigas de 

concreto armado; Dimensionamento, disposições construtivas e detalhamento de 

pilares; Dimensionamento, disposições construtivas e detalhamento de fundação 

superficial.  

 

Programa:  

UNIDADE 1: Dimensionamento à flexão no estado limite último de vigas de concreto 

armado com seção retangular  

Hipóteses básicas de dimensionamento. Domínios de dimensionamento. Os 

mecanismos de ruptura e as peças subarmadas, normalmente armadas e superarmadas. 

Dimensionamento da armadura longitudinal de vigas com seção retangular.  

UNIDADE 2 – Detalhamento e disposições construtivas das vigas segundo a NBR 

6118:2014.  

Armadura mínima em apoios. Largura mínima das vigas de concreto armado. 

Espaçamento das barras. Armadura construtiva e de pele. Armadura em várias camadas. 

Ancoragem e escalonamento da armadura longitudinal.  

UNIDADE 3 - Dimensionamento à força cortante no estado limite último de vigas de 

concreto armado  

Analogia da Treliça de Mörsch. Critérios de projeto da NBR 6118:2014. 

Dimensionamento da armadura transversal.  

UNIDADE 4 - Estados limites de serviço em vigas de concreto armado  

Introdução. Combinações das ações de serviço. Deformações em vigas de concreto 

armado. Cálculo de flechas em vigas de acordo com a NBR 6118:2014. Cálculo da 

abertura de fissuras de acordo com a NBR 6118:2014.  

mailto:charleipaliga@gmail.com


6 
 

UNIDADE 5 - Pilares  

Introdução. Classificação dos pilares segundo o índice de esbeltez. Classificação dos 

pilares segundo a situação de projeto. Processos simplificados de cálculo. Dados básicos 

de projeto – disposições construtivas. Detalhamento de pilares. Compressão centrada 

em pilares.  

UNIDADE 6 – Fundações superficiais  

Introdução. Tipos usuais de fundações superficiais. Distribuição das pressões de contato. 

Sapatas flexíveis, sapatas rígidas, sapatas não armadas. Dimensionamento e 

detalhamento de sapatas rígidas e flexíveis isoladas.  

 

Observações: 

✓ Para que a disciplina possa ser desenvolvida, pelo aluno, é recomendado que o 

mesmo possua um computador para melhor acompanhar tanto a parte síncrona 

quanto a parte assíncrona, e também para o desenvolvimento dos trabalhos.  

✓ Para facilitar algumas análises estruturais que serão feitas durante a disciplina, e nos 

problemas que serão propostos aos alunos, é recomendado a instalação do software 

FTOOL (https://www.ftool.com.br/Ftool/), tendo sido o mesmo desenvolvido pela 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e é de livre acesso.  

✓ Também, é recomendado que os alunos possuam em seus computadores um 

processador de texto (Microsoft Word ou equivalente) para a digitação dos trabalhos 

de avaliação a serem entregues ao professor.  

✓ Para a parte de representação gráfica inerente aos projetos estruturais, é 

recomendado que o aluno tenha acesso e possua domínio sobre um software do tipo 

CAD, podendo ser utilizado o AutoCAD ou programa equivalente. 

✓ A frequência dos alunos da disciplina será computada a partir da assistência à aula 

em tempo real ou a sua gravação que será disponibilizada aos alunos.   

✓ Para a matrícula, é essencial que o aluno tenha cursado a disciplina de Projeto de 

Estruturas de Concreto Armado I, sendo a mesma pré-requisito para Projeto de 

Estruturas de Concreto Armado II. 

  

https://www.ftool.com.br/Ftool/
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3) DESEMPENHO TÉRMICO DO EDIFÍCIO 

2 créditos: 1T+1E 

Em 12 semanas: 3 horas aula 

PROFESSORES ENVOLVIDOS: ANTONIO CÉSAR (antoniocesar.sbs@gmail.com) 

 

Ementa:  

NBR 15220, NBR 15575, NBR 16401; Ventilação natural; Geometria Solar.  

 

Programa:  

UNIDADE 1 – Desempenho térmico do edifício.  

Propriedades térmicas envolvidas na transmissão de calor. Formas de transmissão de 

calor. Avaliação de desempenho térmico de edificações. Normas NBR 15.220, NBR 

15.575, NBR 16401.  

UNIDADE 2 – Ventilação Natural.  

Definições. Composição do ar. Umidade. Ração de ar. Índice de renovação. Ventilação 

natural. Princípios Dinâmicos. Princípios Térmicos. Dimensionamento de Aberturas.  

UNIDADE 3 – Geometria solar.  

Trajetória aparente do sol. Cartas solares e diagrama auxiliar. Projeto de dispositivos de 

sombreamento. Penetração de sol pelas aberturas. Rastreamento de sombras.  

 

Observações: 

✓ Para que a disciplina possa ser desenvolvida pelo aluno é recomendado que o mesmo 

possua um computador, para melhor acompanhar tanto a parte síncrona quanto a 

parte assíncrona, e também para o desenvolvimento dos trabalhos.  

✓ Também, é recomendado que os alunos possuam em seus computadores um 

processador de texto (Microsoft Word ou equivalente) para a digitação dos trabalhos 

de avaliação a serem entregues ao professor e planilha eletrônica (Microsoft Excel ou 

equivalente).  

✓ Para a parte de representação gráfica inerente aos projetos, é recomendado que o 

aluno tenha acesso e possua domínio sobre um software do tipo CAD, podendo ser 

utilizado o AutoCAD ou programa equivalente.  

✓ Os alunos deverão obter carta solar e diagrama auxiliar em transparência. 

mailto:antoniocesar.sbs@gmail.com
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✓ A frequência dos alunos da disciplina será computada a partir da assistência à aula 

em tempo real ou a sua gravação que será disponibilizada aos alunos.   

✓ Para a matrícula, é essencial que o aluno tenha cursado a disciplina de Arquitetura 

Bioclimática, sendo a mesma pré-requisito para Desempenho Térmico do Edifício. 
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4) DESEMPENHO ACÚSTICO DO EDIFÍCIO 

2 créditos: 1T+1E 

Em 12 semanas: 3 horas aula 

PROFESSOR: ANTONIO CÉSAR (antoniocesar.sbs@gmail.com) 

 

Ementa:  

NBR 10151, NBR 10152, NBR 12179, condicionamento e isolamento acústico. Acústica 

em espaços abertos.  

 

Programa:  

UNIDADE 1 – Fundamentos de acústica.  

Introdução à Acústica arquitetônica. Som: principais conceitos. Unidades de medida – 

Decibel; Níveis de potência, intensidade e pressão acústica; Exposição ao ruído 

ambiental. Exposição ao ruído ambiental. Prática de uso do decibelímetro e análise 

ambiental quanto à adequação às normativas vigentes.  

UNIDADE 2 – Acústica dos espaços abertos.  

A interface do som com os fatores ambientais; Propagação do som no ambiente 

exterior; Atenuação do som; Barreiras acústicas naturais e artificiais. Concha acústica e 

auditório ao ar livre.  

UNIDADE 3 – Condicionamento acústico.  

Propagação do som em recintos fechados; Ressonância; Tempo de Reverberação; 

Coeficiente de absorção – absorção de uma sala. Tempo de Reverberação; Coeficiente 

de absorção – absorção de uma sala. Aula prática: cálculo do tempo de reverberação da 

sala de aula. Distribuição uniforme do som; Geometria do espaço – reflexões; Requisitos 

espaciais para auditórios. Comportamento sonoro de salas especiais.  

UNIDADE 4 – Isolamento acústico  

Transmissão do som entre locais; Soluções construtivas: paredes, recobrimentos 

elásticos, pisos flutuantes, portas e janelas; Reduções do isolamento teórico: orifícios e 

rachaduras, pontes acústica, sistemas de ar condicionado, forro falso, transmissão via 

estrutura; Isolamento requerido por normativa. Cálculo do isolamento acústico.  

UNIDADE 5 – Projeto de tratamento acústico de espaços interiores.  

Exercício prático de projeto de tratamento acústico em salas especiais.  

mailto:antoniocesar.sbs@gmail.com
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Observações: 

✓ Para que a disciplina possa ser desenvolvida pelo aluno, é recomendado que o 

mesmo possua um computador para melhor acompanhar tanto a parte síncrona 

quanto a parte assíncrona, e também para o desenvolvimento dos trabalhos.  

✓ Também, é recomendado que os alunos possuam em seus computadores um 

processador de texto (Microsoft Word ou equivalente) para a digitação dos trabalhos 

de avaliação a serem entregues ao professor e planilha eletrônica (Microsoft Excel ou 

equivalente).  

✓ Para a parte de representação gráfica inerente aos projetos, é recomendado que o 

aluno tenha acesso e possua domínio sobre um software do tipo CAD, podendo ser 

utilizado o AutoCAD ou programa equivalente.                                                   

✓ A frequência dos alunos da disciplina será computada a partir da assistência à aula 

em tempo real ou a sua gravação que será disponibilizada aos alunos.   

✓ Para a matrícula, é essencial que o aluno tenha cursado a disciplina de disciplina de 

Arquitetura Bioclimática, sendo a mesma pré-requisito para Desempenho Acústico 

do Edifício 
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5) INFRAESTRUTURA URBANA 

2 créditos: 1T+1E 

Em 6 semanas: 6 horas aula 

PROFESSOR: EDUARDO BERTONI (eqbertoni@gmail.com) 

 

Ementa:  

Estudo dos princípios de planejamento e projeto das redes de infra-estrutura urbana de 

abastecimento e de pavimentação das vias públicas.  

 

Programa:  

UNIDADE 1 – Sistemas urbanos de abastecimento de água, esgotos sanitários e 

drenagem pluvial.  

Qualidade da água; captação, adução e tratamento. Sistemas de distribuição de água. 

Reservatórios: tipologia, localização e capacidade. Sistemas de coleta e tratamento de 

esgotos sanitários: características, processos e traçado. Sistemas de drenagem pluvial: 

características, partes componentes.  

UNIDADE 2 – Sistemas urbanos de distribuição de energia elétrica.  

Eletricidade na cidade. Iluminação pública. Cálculo fotométrico. Iluminação ornamental.  

UNIDADE 3 – Pavimentações externas de vias públicas.  

Estrutura. Compactação. Revestimentos.  

UNIDADE 4 – Desenho ambiental urbano.  

Forma, orientação e localização dos grupos de edificações. Padrões urbanos 

equilibrados: corredores de ventilação; sombreamento conjunto; microclimas 

topográficos; vegetação.  

 

ALTERAÇÕES PARA SEMESTRE 2020/1 REMOTO 

 

Programa:  

UNIDADE 1 – Sistemas urbanos de abastecimento de água, esgotos sanitários e 

drenagem pluvial. 

Abastecimento de água; Qualidade da água; captação, adução e tratamento; Sistemas 

de distribuição de água. Reservatórios: tipologia, localização e capacidade. Esgotos 

mailto:eqbertoni@gmail.com
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sanitários: Sistemas de coleta e tratamento de esgotos sanitários características, 

processos e traçado. Esgotos pluviais: Sistemas de drenagem pluvial: características,  

partes componentes. 

UNIDADE 2 – Sistemas urbanos de distribuição de energia elétrica. 

Eletricidade na cidade. Iluminação pública.  

UNIDADE 3 – Pavimentações externas de vias públicas. 

Estrutura. Compactação.  Revestimentos. 

 

Observações: 

✓ A Unidade 4 foi retirada, pois era ministrada em conjunto com a disciplina de 

Desenho Urbano o que se torna inviável no sistema remoto. 

✓ Para que a disciplina possa ser desenvolvida pelo aluno, é recomendado que o 

mesmo possua um computador para melhor acompanhar tanto a parte síncrona 

quanto a parte assíncrona, e também para o desenvolvimento dos trabalhos.  

✓ Também, é recomendado que os alunos possuam em seus computadores um 

processador de texto (Microsoft Word ou equivalente) para a digitação dos trabalhos 

de avaliação a serem entregues ao professor e planilha eletrônica (Microsoft Excel ou 

equivalente).  

✓ Para a parte de representação gráfica inerente aos projetos, é recomendado que o 

aluno tenha acesso e possua domínio sobre um software do tipo CAD, podendo ser 

utilizado o AutoCAD ou programa equivalente.                                                   

✓ A frequência dos alunos da disciplina será computada a partir da assistência à aula 

em tempo real ou a sua gravação que será disponibilizada aos alunos.   
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6) INTRODUÇÃO À TECNOLOGIA 

2 créditos: 1T+1P 

Em 12 semanas: 3 horas aula 

PROFESSORA: CELINA MARIA BRITTO CORREA (celinabrittocorrea@gmail.com) 

 

Ementa:  

O ambiente externo. O ambiente interno. O ambiente humano. Ações e exigências sobre 

a edificação. A função e os componentes do edifício. Habitabilidade. Fornecimento de 

água. A remoção do lixo. Impermeabilidade do edifício. Fornecimento de eletricidade. 

Suporte estrutural. Proteção contra incêndio.  

 

Programa:  

UNIDADE 1 – Ações e exigências sobre a edificação  

O ambiente externo. Edificações como abrigo das atividades humanas. Habitabilidade.  

UNIDADE 2 – A função e os componentes do edifício  

O sistema estrutural. O sistema de fechamento (fachadas e cobertura). O sistema de 

distribuição interior. Impermeabilidade dos edifícios.  

UNIDADE 3 – Sistemas de abastecimento e de controle ambiental  

Abastecimento de água e esgotos. Abastecimento de energia elétrica e comunicação. 

Dispositivos de controle ambiental. Proteção contra incêndio. Remoção do lixo.  

 

ALTERAÇÕES PARA SEMESTRE 2020/1 REMOTO 

 

Ementa:  

O ambiente externo. O ambiente humano. O sistema estrutural. O sistema de 

fechamento. O sistema de distribuição interior. Os sistemas complementares.  

 

Programa:  

Unidade 1 – Ações e exigências sobre a edificação 

1.1. O ambiente externo. 

1.2. O ambiente humano: habitabilidade.  

Unidade 2 – A função e os componentes do edifício 

mailto:celinabrittocorrea@gmail.com
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2.1. O sistema estrutural. 

2.2. O sistema de fechamento (fachadas e cobertura). 

2.3. O sistema de distribuição interior. 

Unidade 3 – Sistemas complementares  

3.1. Abastecimento de água e esgotos. 

3.2. Abastecimento de energia elétrica. 

 

Observações:  

✓ A disciplina será desenvolvida em aulas síncronas com duração de 1,5 horas e 

exercícios assíncronos semanais, com duração de 1,5 horas aproximadas. Para a 

assistência às aulas, através do Google meet, os alunos deverão usar um computador 

ou um celular.  

✓ Para a resolução dos exercícios será necessário o uso de um processador de texto, 

tipo Word ou similar e um equipamento que possibilite tirar fotografias para serem 

anexadas aos exercícios propostos.  Serão desenvolvidos nos exercícios, 

questionários, desenhos a partir da observação e pesquisas em ambiente real ou 

digital.  

✓ A frequência dos alunos da disciplina será computada a partir da assistência à aula 

em tempo real ou a sua gravação que será disponibilizada aos alunos, e da entrega 

dos exercícios.   
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7) TECNOLOGIA DA CONSTRUÇÃO II 

4 créditos: 2T+2P 

Em 6 semanas: 12 horas aula 

PROFESSOR: ANDRÉ MINASI (andreminasi@hotmail.com) 

 

Ementa:  

Materiais e técnicas construtivas usados em contrapisos, impermeabilizações e paredes.  

 

Programa:  

UNIDADE 1- Impermeabilização  

UNIDADE 2 - Contrapiso/entrepiso  

UNIDADE 3 - Paredes – Sistemas construtivos  

UNIDADE 4 - Sistemas construtivos com materiais cerâmicos  

UNIDADE 5 – Sistemas construtivos com materiais cimentícios  

UNIDADE 6 – Sistemas construtivos com madeira  

UNIDADE 7 – Sistemas construtivos com paredes painéis  

UNIDADE 8 - Sistemas construtivos com materiais metálicos  

UNIDADE 9 - Materiais poliméricos aplicados na construção civil  

 

Observações:  

✓ A disciplina será desenvolvida por meio de aulas expositivas via Webconf, onde o 

professor irá apresentar o conteúdo na forma de slides, visualização de vídeos e 

imagens.  

✓ As atividades ao longo do semestre serão na forma de desenvolvimento de um 

Portfólio, onde o aluno receberá uma lista mínima de conteúdos a pesquisar e que 

serão registrados em tal documento.  

✓ Para que a disciplina possa ser desenvolvida, pelo aluno, é recomendado que o 

mesmo possua um computador para melhor acompanhar tanto a parte síncrona 

quanto a parte assíncrona.  

✓ Os computadores devem possuir algum programa para edição de texto e imagem 

(Microsoft Word e/ou PowerPoint e/ou CorelDraw ou equivalente), o que será 

utilizado para a criação de composições explicativas sobre o conteúdo visto 

mailto:andreminasi@hotmail.com
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(Portfólio), sendo estas as etapas dos trabalhos de avaliação a serem entregues ao 

professor.  

✓ A frequência dos alunos da disciplina será computada a partir do acesso dos materiais 

disponibilizados e envio das atividades. 

✓ Para a matrícula, é essencial que o aluno tenha cursado a disciplina de Tecnologia da 

Construção I, sendo a mesma pré-requisito para Tecnologia da Construção II. 
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8) TECNOLOGIA DA CONSTRUÇÃO III 

4 créditos: 2T+2P 

Em 12 semanas:  6 horas aula 

PROFESSORA: ISABEL SALAMONI (isalamoni@gmail.com) 

 

Ementa:  

Coberturas; revestimentos internos e externos; vidros; pinturas; limpeza e verificação 

de obra.  

 

Programa:  

UNIDADE 1 – Apresentação da disciplina / Coberturas.  

UNIDADE 2 – Revestimentos internos e externos.  

UNIDADE 3 – Vidros.  

UNIDADE 4 – Esquadrias.  

UNIDADE 5 – Pinturas.  

UNIDADE 6 – Limpeza e verificação de obra.  

 

ALTERAÇÕES PARA SEMESTRE 2020/1 REMOTO 

Ementa:  

Coberturas; revestimentos internos e externos; vidros; pinturas;  

 

Programa:  

UNIDADE 1 – Apresentação da disciplina / Coberturas.  

UNIDADE 2 – Revestimentos internos e externos.  

UNIDADE 3 – Vidros.  

UNIDADE 4 – Esquadrias.  

UNIDADE 5 – Pinturas.  

 

Observações: 

✓ A unidade 6 foi retirada da ementa e programa, pois durante a disciplina eram 

realizadas visitas técnicas a obras, o que não será possível realizar durante o semestre 

remoto. 

mailto:isalamoni@gmail.com


18 
 

✓ Para a assistência às aulas, através do Google meet, é recomendado que o mesmo 

possua um computador para melhor acompanhar tanto a parte síncrona quanto a 

parte assíncrona.  

✓ Os computadores devem possuir algum programa para edição de texto e imagem 

(Microsoft Word e/ou PowerPoint e/ou equivalente). 

✓ A frequência dos alunos da disciplina será computada a partir da assistência à aula 

em tempo real ou a sua gravação que será disponibilizada aos alunos, e da entrega 

dos exercícios.   

✓ Para a matrícula, é essencial que o aluno tenha cursado a disciplina de Tecnologia da 

Construção II, sendo a mesma pré-requisito para Tecnologia da Construção III. 
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9) GERENCIAMENTO DA CONSTRUÇÃO I 

4 créditos: 1T+3E 

Em 12 semanas: 6 horas aula 

PROFESSOR: FABIO SCHRAMM (fkschramm@gmail.com) 

 

Ementa:  

Introdução ao gerenciamento da construção. Contratação de obras. Especificações 

técnicas, caderno de encargos, memorial descritivo e manual do proprietário. 

Planejamento e controle da produção. Orçamento e gestão de custos. Gerenciamento 

de empreendimento e do processo de projeto.  

 

Programa:  

UNIDADE 1 - Introdução ao gerenciamento da construção  

A natureza da construção civil e a atividade de gerenciamento. Evolução histórica do 

Gerenciamento da Produção. O papel do Gerenciamento da Construção no ciclo de vida 

das edificações  

UNIDADE 2 - Concepção e projeto de empreendimentos  

Fases do projeto. Contratos na construção civil. Documentos pertinentes ao projeto e 

uso de edificações. Orçamento na Construção Civil.  

UNIDADE 3 - Planejamento e controle de empreendimentos  

Planejamento e controle da produção na construção civil. Ferramentas para 

planejamento e controle de obras.  

 

ALTERAÇÕES PARA SEMESTRE 2020/1 REMOTO 

Ementa:  

Introdução ao gerenciamento da construção. Especificações técnicas, caderno de 

encargos, memorial descritivo e manual do proprietário. Custos e orçamentação. 

Contratação de obras. Planejamento e controle de obras. 

Programa:  

UNIDADE 1 - Introdução ao gerenciamento da construção  

A natureza da construção civil e a evolução do gerenciamento da produção na 

construção 

mailto:fkschramm@gmail.com
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O papel do gerenciamento da construção no ciclo de vida das edificações  

UNIDADE 2 - Concepção e projeto de empreendimentos  

Contratos na construção civil 

Documentos pertinentes ao projeto, uso e manutenção de edificações 

Custos e orçamentação de obras 

UNIDADE 3 - Planejamento e controle de obras  

Planejamento e controle da produção na construção civil. 

Ferramentas para planejamento e controle de obras  

 

Observações: 

✓ A disciplina será desenvolvida por meio de atividades síncronas e assíncronas. As 

atividades síncronas consistirão em aulas ministradas remotamente, utilizando o serviço 

de comunicação Google Meet.  

✓ Os conteúdos ministrados serão registrados em slides, disponibilizados aos alunos no 

formato PDF, requerendo um leitor adequado, como Adobe Acrobat, ou similar.  

✓ As aulas ministradas serão gravadas e disponibilizadas para acesso posterior pelos 

alunos.  

✓ Ainda, os assessoramentos de alunos no desenvolvimento das atividades avaliativas, 

serão realizados em grupos, utilizando o Google Meet, ou por mensagem eletrônica, 

utilizando email (via mensagens na plataforma Cobalto ou e-Aula) ou grupo de discussão 

criado em acordo com os alunos (podendo ser grupo Whatsapp ou grupo Telegram ou 

fórum e-Aula ou similar). 

✓ As atividades assíncronas consistirão em formulários acerca dos conteúdos tratados 

sincronamente, que utilizarão o Google Forms, e vídeos, como tutoriais para o 

desenvolvimento das atividades propostas, que serão disponibilizados via Youtube.  

✓ Além disto, as atividades avaliativas serão realizadas utilizando o software Microsoft 

Excel. Para subsidiar o desenvolvimento dos trabalhos da disciplina, serão 

disponibilizados projetos no formato DWG, sendo necessário, para acesso, o uso 

software Autocad. 

✓ As 06 horas/aulas semanais previstas para a disciplina serão divididas em até 04 

horas/aula semanais de atividades síncronas (incluindo aulas e assessoramentos para a 
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realização das atividades propostas) e, no mínimo, 02 horas/aulas para atividades 

assíncronas (incluindo o desenvolvimento pelos alunos das atividades propostas).  

✓ Considera-se indispensável a utilização de microcomputador, com câmera, para a 

realização da disciplina, face a utilização dos softwares Microsoft Excel e Autocad, para 

a realização das tarefas avaliativas. Ainda, sugere-se, fortemente, a utilização dos 

navegadores Google Chrome ou Microsoft Edge, com a instalação das seguintes 

extensões: Chrome Remote Desktop (https://tinyurl.com/ycmhyh4z), para acesso 

remoto durante os assessoramentos na realização das tarefas avaliativas; Nod - 

Reactions for Google Meet (https://tinyurl.com/t59sqvu), para facilitar a interação entre 

alunos e professor durante as atividades síncronas. 

✓ Ainda, poderão ser utilizados o software Synchro Pro, com licença a ser 

disponibilizada aos alunos na disciplina, bem como o software Sketchup (gratuito para 

uso pessoal), para a elaboração de modelos 4D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tinyurl.com/t59sqvu
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10) TOMADAS DE DECISÃO EM INSTALAÇÕES E INFRAESTRUTURA 

2 créditos: 2P 

Em 12 semanas: 3 horas aula 

PROFESSOR: EDUARDO BERTONI (eqbertoni@gmail.com) 

Serão ofertadas 3 turmas, dividindo os alunos entre elas. Desta maneira os alunos 

terão tempo para orientação individual. 

 

Ementa:  

Instalações e infraestruturas no âmbito dos projetos arquitetônicos e urbanísticos 

propostos no Trabalho Final de Graduação.  

Programa:  

UNIDADE 1 – As instalações e infraestruturas nos projetos arquitetônicos e urbanísticos.  

 

Observações: 

✓ A orientação será feita em dias específicos com horário agendado com o professor 

(via email: eqbertoni@gmail.com), podendo estes serem ajustados conforme a 

necessidade.  

✓ Nas webconferências de orientação, tanto o aluno quanto o professor terão a 

possibilidade de compartilhar a tela do computador para melhor explicação dos 

conteúdos.  

✓ Será disponibilizado, via email, materiais de interesse para os projetos como 

catálogos, tabelas, manuais, links, vídeos, etc. 

✓ Cada aluno deverá enviar o trabalho de TFG1 antes da primeira orientação, pois 

auxilia muito no entendimento da proposta e, consequentemente, a sugestão de 

alternativas estruturais de acordo com o contexto. 

✓ O tempo máximo previsto para cada orientação será de 25 minutos, em dias que 

todos os alunos matriculados solicitarem orientação. 

✓ As notas atribuídas serão de acordo com as notas atribuídas pelas bancas de 

avaliação. Frequência não é obrigatória. 

 

 

 

mailto:eqbertoni@gmail.com
mailto:eqbertoni@gmail.com
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11) TOMADAS DE DECISÃO EM SISTEMAS ESTRUTURAIS 

3 créditos: 3P 

Em 12 semanas: 4,5 horas/aula 

PROFESSORA: MAUREN (maurich.ufpel@gmail.com) 

Serão ofertadas 3 turmas, dividindo os alunos entre elas. Desta maneira os alunos 

terão tempo para orientação individual. 

 

Ementa:  

A estrutura no âmbito das edificações propostas no Trabalho Final de Graduação.  

Programa:  

UNIDADE 1 – O projeto arquitetônico e o projeto estrutural.  

 

Observações: 

✓ A disciplina será desenvolvida por meio de orientações individuais via Google Meet, 

com auxílio, se for necessário, do Google Remote Desktop.  

✓ É necessário que o aluno tenha o Google Chrome (browser de internet) instalado no 

computador para facilitar o uso do Google Remote Desktop (uma extensão 

do Chrome que facilita o acesso remoto). No caso da disciplina, o acesso remoto 

permite que, durante o período de orientação, tanto o aluno quanto o professor 

possam trabalhar (escrever ou desenhar) ao mesmo tempo sobre o mesmo arquivo.  

✓ A orientação será feita em dias específicos com horário marcado com o professor, 

através de uma agenda online sob forma de planilha, que pode ser preenchida de 

acordo com o interesse/necessidade de cada aluno.  

✓ As orientações poderão ser gravadas e o vídeo disponibilizado ao aluno.  

✓ Será utilizado o e-aula para disponibilizar materiais de interesse para os projetos 

como catálogos, tabelas, manuais e links. 

✓ Cada aluno deverá enviar o trabalho de TFG1 antes da primeira orientação, pois 

auxilia muito no entendimento da proposta e, consequentemente, a sugestão de 

alternativas estruturais de acordo com o contexto. 

✓ O tempo máximo previsto para cada orientação será de 30 minutos por semana. 

✓ As notas atribuídas serão de acordo com as notas atribuídas pelas bancas de 

avaliação. Frequência não é obrigatória. 

mailto:maurich.ufpel@gmail.com
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12) TOMADAS DE DECISÃO EM TECNOLOGIA 

1 créditos: 1P 

Em 12 semanas: 1,5 horas/aula 

PROFESSOR: ANDRÉ MINASI (andreminasi@hotmail.com) 

Serão ofertadas 3 turmas, dividindo os alunos entre elas. Desta maneira os alunos 

terão tempo para orientação individual. 

 

Ementa:  

Tecnologias construtivas aplicadas aos projetos das edificações propostas no Trabalho 

Final de Graduação.  

Programa:  

UNIDADE 1 – As tecnologias construtivas aplicadas no desenvolvimento dos projetos 

arquitetônicos. 

 

Observações: 

✓ A disciplina será desenvolvida por meio de orientações individuais via Webconf, onde 

será disponibilizado um link único por aluno.  

✓ A orientação será feita em dias específicos com horário agendado com o professor 

(via email: andreminasi@hotmail.com), podendo estes serem ajustados conforme a 

necessidade. Ao agendar a orientação, o aluno deverá indicar o assunto a ser 

abordado com vistas a preparação de material e/ou, de acordo com a demanda, 

preparar uma orientação coletiva com os interessados. 

✓ As orientações serão gravadas e o vídeo disponibilizado ao aluno.  

✓ Nas webconferências de orientação, tanto o aluno quanto o professor terão a 

possibilidade de compartilhar a tela do computador para melhor explicação dos 

conteúdos.  

✓ Será utilizado o e-Aula para disponibilizar materiais de interesse para os projetos 

como catálogos, tabelas, manuais, links, vídeos, etc. 

✓ Cada aluno deverá enviar o trabalho de TFG1 antes da primeira orientação, pois 

auxilia muito no entendimento da proposta e, consequentemente, a sugestão de 

alternativas em tecnologias construtivas de acordo com o contexto. 

mailto:andreminasi@hotmail.com
mailto:andreminasi@hotmail.com
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✓ O tempo máximo previsto para cada orientação será de 20 minutos, em dias que 

todos os alunos matriculados solicitarem orientação. 

✓ As notas atribuídas serão de acordo com as notas atribuídas pelas bancas de 

avaliação. Frequência não é obrigatória. 
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13) Estágio Supervisionado Obrigatório 1 e 2 

1 créditos: 1P  

Em 12 semanas: 1,5 horas/aula 

PROFESSOR: Eduardo Grala (eduardogralacunha@yahoo.com.br) 

 

• A disciplina será desenvolvida por encontros semanais via Google meet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:eduardogralacunha@yahoo.com.br
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ORIENTAÇÕES DE TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO – ORIENTADORES PRINCIPAIS 

 

Profª Celina Maria Britto Correa – (celinabrittocorrea@gmail.com) 

• As orientações de TFG 1 e TFG 2 acontecerão em ambiente virtual, de forma 

individual, com duração de 50 minutos por aluno, em horários previamente 

agendados, através do Google meet.  

• Os alunos deverão apresentar o desenvolvimento dos seus projetos através de 

apresentação oral, com compartilhamento de tela por parte dos alunos.  

 

Profª Isabel – (isalamoni@gmail.com) 

• A disciplina será desenvolvida por meio de orientações individuais via Skype. 

• A orientação será feita em dias específicos com horário agendado com o professor 

(via email), podendo estes serem ajustados conforme a necessidade.  

• Professora enviará tarefas por email e as mesmas devem ser encaminhadas ao 

orientador antes do momento síncrono. 

• O trabalho precisará ser enviado ao orientador com no mínimo 3 dias de 

antecedência ao encontro semanal. 

• O tempo máximo previsto para momento síncrono será de 50 minutos semanais, 

restante será assíncrono. 

 

Prof. Eduardo Grala - (eduardogralacunha@yahoo.com.br) 

• A disciplina será desenvolvida por meio de orientações individuais via Google meet. 

• A orientação será feita em dias específicos com horário agendado com o professor 

(via email), podendo estes serem ajustados conforme a necessidade.  

• O trabalho precisará ser enviado ao orientador com no mínimo 1 dia de antecedência 

ao encontro semanal. 

• O tempo máximo previsto para orientação será de 50 minutos semanais.  

 

 

 

mailto:celinabrittocorrea@gmail.com
mailto:isalamoni@gmail.com
mailto:eduardogralacunha@yahoo.com.br
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PARTICIPAÇÃO DOS PROFESSORES DO DTC NAS DISCIPLINAS DE PROJETO 

 

1) PROJETO VI 

6 créditos: 1T + 5P 

Em 12 semanas: 9 horas/aula 

PROFESSORES ENVOLVIDOS: ALINE MONTAGNA SILVEIRA E MAUREN AURICH, 

sendo que a Profª Mauren fica disponível 3 horas aula/ semana. 

 

Observações: 

✓ A disciplina será desenvolvida por meio de orientações via WebConf. Nas 

webconferências de orientação, tanto os alunos quanto os professores terão a 

possibilidade de compartilhar a tela do computador para melhor explicação dos 

conteúdos.  

✓ As orientações poderão ser gravadas e o vídeo disponibilizado ao aluno.  

✓ Será utilizado o e-aula para disponibilizar materiais de interesse para os projetos 

(catálogos, tabelas, manuais e links), além do material da disciplina. 

✓ O tempo máximo previsto para orientação de cada dupla será de 15 minutos. 

 

2) PROJETO IV 

6 créditos: 1T + 5P 

Em 12 semanas: 9 horas/aula 

PROFESSORES ENVOLVIDOS: RICARDO PINTADO, EDUARDO GRALA E ANTONIO 

CÉSAR (antoniocesar.sbs@gmail.com eduardogralacunha@yahoo.com.br) 

sendo que os professores do DTC ficarão disponíveis 3 horas aula/ semana em cada 

turma. 

✓ Método de orientação será de acordo com a determinação do Prof. Ricardo Pintado 

que é o responsável pela disciplina 

 

mailto:antoniocesar.sbs@gmail.com
mailto:eduardogralacunha@yahoo.com.br

