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JUSTIFICATIVAS PARA NÃO OFERTA DE COMPONENTES EM 2020/1 REMOTO 

1) Instalações Hidrossanitárias: A disciplina é um projeto e, portanto, existe necessidade 

de orientação presencial, principalmente na parte de detalhamento. Ressalta-se que é 

uma disciplina do segundo semestre, alunos necessitam de acompanhamento 

presencial, pela inexperiência, ainda no detalhamento de técnicas construtivas. 

Portanto optou-se por não ofertar no sistema remoto, e oferta-la em um possível 

2020/2 híbrido. O processo 23110.019909/2020-41, contém a ata da reunião onde os 

professores da área decidiram pela não oferta. Cabe ressaltar que o professor 

responsável já está com carga horária semanal de 12 horas aula, com três turmas de 

orientação de TFG e uma turma de Infraestrutura Urbana. 

2) Instalações Elétricas: A disciplina é um projeto e, portanto, existe necessidade de 

orientação presencial, principalmente na parte de detalhamento. Ressalta-se que é 

uma disciplina do segundo semestre, alunos necessitam de acompanhamento 

presencial. Portanto optou-se por não ofertar no sistema remoto, e oferta-la em um 

possível 2020/2 híbrido. O processo 23110.019909/2020-41, contém a ata da reunião 

onde os professores da área decidiram pela não oferta. 

3) Arquitetura Bioclimática: No semestre alternativo foram ofertadas duas turmas com 

15 vagas cada e portanto, atingindo a demanda de alunos, visto ser uma disciplina sem 

pré-requisitos e do segundo semestre, que ainda não tem turma. 

4) Proteção Contra Incêndio: No semestre alternativo foram ofertadas três turmas com 

10 vagas cada e portanto, atingindo a demanda de alunos. Além disso, esta disciplina 

tem como pré-requisitos a disciplina “Instalações hidrossanitárias” que não foi 

ofertada, portando não tem demanda. 

5) Climatização Artificial Em Edifícios: No semestre alternativo foram ofertadas duas 

turmas com o total de 30 vagas, portanto, atingindo a demanda de alunos. Além disso, 

esta disciplina tem como pré-requisitos a disciplina “Desempenho Térmico na 

edificação” que não foi ofertada, portando não tem demanda. 

6) Sistema Estruturais Isostáticos: Esta disciplina é a primeira da linha de sistemas 

estruturais, além disso é uma disciplina com alto índice de reprovação e abandono da 

disciplina, principalmente pela dificuldade que os alunos têm nas áreas de matemática 

e física. Portanto optou-se por não ofertar no sistema remoto, e oferta-la em duas 

turmas, em um possível 2020/2 híbrido. 

7) Projeto De Estrutura De Concreto Armado I: Esta disciplina é ministrada pelo mesmo 

professor de “Projeto de Estrutura de Concreto armado II”. PECA I possui CH semanal 

de 5 horas aula, que se tornará em 7,5 em 12 semanas. PECA II possui CH semanal de 6 

horas aula, que se tornará, em 12 semanas, em 9 horas aula. O que já inviabiliza o 

mesmo professor ministrar as duas disciplinas e acumular uma carga horária semanal 

de 16,5 hora aula. Além disso, a disciplina tem caráter prático de projeto, onde os 

alunos precisam de orientação para o desenvolvimento inicial do projeto estrutural, 

além do dimensionamento e detalhamento de elemento da estrutura. A área de 

sistemas estruturais possui 4 disciplinas e optou por ofertar duas no sistema remoto 

2020/1 e outras duas no possível 2020/2 híbrido. Desta maneira, e com auxílio dos 

pré-requisitos, será possível abranger toda demanda de alunos. 

https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=1162658&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000186&infra_hash=1e152df87429f96fef3085bf2fe477130faa7dd7af9d07b08c9757e1809b8b41
https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=1162658&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000186&infra_hash=1e152df87429f96fef3085bf2fe477130faa7dd7af9d07b08c9757e1809b8b41


8) Tecnologia Da Construção I: Esta disciplina é ministrada pelo mesmo professor de 

“Gerenciamento I”, que é um componente que necessita ser ofertado no 2020/1 

remoto por ter alunos formandos que precisam da disciplina. Portanto ofertar os dois 

componentes iria aumentar a carga horária do professor. Também ressalva-se que a 

disciplina de “Tecnologia da Construção I” possui parte em técnicas laboratoriais, o 

que se torna inviável no sistema remoto. Além disso, esta disciplina tem como pré-

requisitos a disciplina “Introdução a Tecnologia” que não foi ofertada, portando não 

tem demanda. 

9) Patologia das Construções: No semestre alternativo foram ofertadas duas turmas com 

15 vagas cada e portanto, atingindo a demanda de alunos. Além disso, esta disciplina 

tem como pré-requisitos a disciplina “Tecnologia da construção III” que não foi 

ofertada, portando não tem demanda. 

10) Estruturas Metálicas: disciplina optativa e com caráter de projeto e cálculo estrutural, 

o que dificulta sua oferta em regime remoto pelo detalhamento das estruturas. O 

departamento ofertou 3 disciplinas optativas no semestre alternativo. Além disso a 

professora responsável estará com alta CH no 2020/1 remoto, ofertando 3 turmas de 

orientação de TFG e participando de Projeto VI, acumulando 18 horas aula em 12 

semanas. 
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