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1 APRESENTAÇÃO  

 

O curso de Engenharia Civil iniciou suas atividades em 1975, ofertado pelo MIT (Minas 

Instituto de Tecnologia), pioneiro no ensino superior, voltado para área do desenvolvimento 

tecnológico na região de Governador Valadares. Autorizado pelo Parecer 2663/76, Decreto 

78558/76 e reconhecido pela Portaria 356/81 do MEC, em 21 de maio de 1981. 

O Projeto Pedagógico do Curso - PPC de Engenharia Civil contempla a fundamentação 

teórica, as diretrizes e as estratégias que norteiam as práticas pedagógicas a serem 

desenvolvidas no curso durante o processo de formação dos futuros Engenheiros. O PPC está 

alinhado ao Regimento Geral, Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e ao Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) da UNIVALE/2014-2018, bem como a Resolução 

CNE/CES 11, de 2002, que Institui Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação 

em Engenharia e com as Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia 

(CONFEA). 
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2 DADOS DO CURSO 

 

Nome do Curso/Habilitação: Engenharia Civil 

Endereço do Curso: Campus Antônio Rodrigues Coelho – Campus II: Rua Israel Pinheiro, nº 

2000 – Bairro Universitário – CEP: 35020-220 – Governador Valadares/MG 

Telefone: PABx (33) 3279-5900 

Ato de Autorização (Reconhecimento, Renovação de Reconhecimento):  

 Autorização: Dec. Presidencial Nº 78.558/1976 - DOU 13/10/1976.  

 Reconhecimento: Portaria MEC Nº 356/1981 - DOU 21/05/1981 

 Renovação de reconhecimento: Portaria SERES MEC Nº 286/2012 - DOU 21/12/12 

Modalidade do Curso: Presencial 

Número de Vagas Autorizadas (Previstas): 50 

Turno (s) de Funcionamento: Noturno  

Número de estudantes por turma: 50 

Regime de Matrícula: semestral 

Tempo Mínimo de Integralização: 10 semestres 

Tempo Máximo de Integralização: 15 semestres 

Carga horária do curso: 3940 horas 

Requisitos de acesso: A forma de acesso ao curso é definida, conforme art. 131 do Regimento 

Geral da UNIVALE, a saber:  

I- Processo Seletivo; 

II- Portador de Diploma de Curso Superior (Obtenção de novo título);  

III- Mudança de curso (Transferência interna); 

IV- Transferência externa; 

V- Outras formas definidas emanadas da legislação federal. 
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3 OBJETIVOS 

 

O curso de Engenharia Civil da UNIVALE tem como objetivo geral promover  

condições para que o engenheiro supere desafios, que reconheça o espaço acadêmico como 

formação inicial de um processo contínuo. Objetiva-se ainda desenvolver no estudante uma 

formação crítica, criativa e inovadora, dotando-o de visão social, política, econômica, cultural 

e ambiental. E tem por objetivo específicos dotar o profissional dos conhecimentos requeridos 

para o exercício das seguintes competências e habilidades: 

  

I. aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à 

Engenharia; 

II. projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados; 

III. conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos; 

IV. planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de engenharia; 

V. identificar, formular e resolver problemas de engenharia; 

VI. desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas; 

VII. supervisionar a operação e a manutenção de sistemas; 

VIII. avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas; 

IX. comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral  

X. comunicar-se eficientemente nas formas gráfica e computacional  

XI. atuar em equipes multidisciplinares; 

XII. compreender e aplicar a ética e responsabilidade profissionais; 

XIII. avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social e ambiental; 

XIV. avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia; 

XV. assumir a postura de permanente busca de atualização profissional. 

XVI. exercer sua profissão de forma articulada ao contexto social, entendendo-a como 

uma forma de participação e contribuição social. 

XVII. atuar com sensibilidade e ética, reconhecendo desigualdades sociais, diferenças 

geracionais, étnicas, raciais, ambientais, bem como deficiências individuais. 
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4 PERFIL DO EGRESSO DO CURSO 

 

O Engenheiro Civil deve ser um profissional de base científica sólida e ampla cultura, 

ou seja, não apenas um construtor, mas um Engenheiro Civil de atitude empreendedora, capaz 

de solucionar problemas, inclusive pela criação de novas tecnologias, apto a trabalhar em 

equipe de modo multidisciplinar e interdisciplinar, atuando sempre de maneira ética, zelando 

pelo interesse social com visão integrada das dimensões ecológicas, sociais, políticas, 

econômicas e tecnológicas. 

O perfil a ser desenvolvido nos egressos do curso de Engenharia Civil abarca o 

desenvolvimento da autonomia intelectual, a busca pela formação continuada e por uma atuação 

positiva nas transformações sociais, especialmente no território de entorno, em consonância 

com o exposto na Resolução CNE/CES Nº 11, de 11 de março de 2002 e no CONFEA/CREA.  
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5 MATRIZ CURRICULAR  

 

 

Período 
Atividades de Ensino - Aprendizagem 

(Disciplinas e Componentes Curriculares) 

1º 

Fundamentos da Matemática  

Geometria Analítica e Álgebra Linear 

Química geral  

Humanidades, Ciências Sociais e Cidadania 

Leitura e Produção de Texto 

Prática de Engenharia  

2º 

Algoritmos e Estruturas de Dados 

Cálculo Diferencial e Integral I 

Ciências do Ambiente 

Física I 

Legislação e Ética Profissional 

Metodologia Científica  

Atividades Complementares I 

3º 

Cálculo Diferencial e Integral II 

Desenho Técnico 

Estatística e Probabilidade 

Física II 

Geologia 

Mecânica  

Atividades Complementares II 

4º 

Cálculo Diferencial e Integral III  

Fenômeno de Transportes  

Física III 

Geometria Descritiva 

Resistência dos Materiais I 

Segurança do Trabalho e Ergonomia  



 

 

8 

 

Atividades Complementares III 

5º 

Física IV 

Hidráulica 

Materiais de Construção Civil I 

Métodos Computacionais 

Projeto Arquitetônico 

Resistência dos Materiais II 

Atividades Complementares IV 

6º 

Arquitetura e Urbanismo 

Construção Civil I 

Estruturas Isostáticas 

Hidrologia 

Instalações Elétricas Prediais 

Materiais de Construção Civil II 

Saneamento e Meio Ambiente 

Atividades Complementares V 

7º 

Construção Civil II 

Estruturas de Concreto Armado I 

Estruturas Hiperestáticas 

Mecânica dos Solos I 

Projeto e Planejamento Urbano 

Sistemas de Abastecimento de Água 

Topografia 

Atividades Complementares VI 
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8º 

Construção Civil III 

Custos e Orçamentos 

Estruturas de Concreto Armado II 

Estruturas Metálicas I 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

Mecânica dos Solos II 

Métodos e Técnicas de pesquisa 

Optativa 

Atividades Complementares VII 

9º 

Empreendedorismo 

Estradas 

Estruturas de Concreto Armado III 

Estruturas Metálicas II 

Instalações Hidráulicas Prediais 

Patologia, Recuperação e Reforço de Estruturas 

Sistemas de Esgoto 

Trabalho de Conclusão de Curso I 

Atividades Complementares VIII 

10º 

Cálculo de Fundações 

Drenagem urbana 

Engenharia de Tráfego 

Pontes 

Sistemas de Transporte 
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Tratamento de Águas de Abastecimento e 

Residuárias 

Atividades Complementares IX 

Trabalho de Conclusão de Curso II 

Estágio Curricular Supervisionado 

 

Optativas 
Ensino de Libras 40 Básico 

Geoprocessamento 40 Profissionalizante 
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6 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

 

No Curso de Engenharia Civil o Estágio Curricular Supervisionado tem uma carga 

horária de 160 horas, sendo que, segundo as normatizações de estágio, a carga horária máxima 

diária é de 6 horas, totalizando no máximo 30 horas semanais. 

O estágio supervisionado é uma atividade teórico-prática, que contribui para a formação 

integral do Engenheiro Civil e deve ser realizado no decorrer do curso, sendo obrigatório a 

partir do 5º período. Para orientar o estágio o curso disponibiliza de um professor orientador 

que coordena as atividades dos estudantes e avalia o relatório final das Atividades realizadas.  

A avaliação, assim como todo desenvolvimento do estágio segue o regulamento 

específico do curso de Engenharia Civil.  

Constituem campo de estágio empresas concedentes públicas e/ou privadas, 

conveniadas com a UNIVALE, com profissionais devidamente registrados no CREA, que 

possibilitem:  

I. Planejamento e execução das atividades de estágio; 

II. Avaliação e aprofundamento dos conhecimentos teórico-práticos do campo 

específico de trabalho;  

III. Vivência efetiva de situações concretas de vida e trabalho, dentro de um campo 

profissional. 
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7 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) da UNIVALE constitui-se de atividades de 

estudo, apresentada sob a forma de trabalho monográfico de graduação; especialização e/ou 

aperfeiçoamento (trabalho experimental ou não experimental); projeto de pesquisa 

(experimental ou não experimental); artigo científico; dentre outros definidos pelos Colegiados 

do Curso. O Regimento Geral da UNIVALE regulamenta o Trabalho de Conclusão de Curso 

no Art. 186, facultando que o mesmo, quando não conste das Diretrizes Curriculares Nacionais 

– DCNs, poderá ser proposto pelo Colegiado do Curso e/ou NDE.  

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do curso de Engenharia Civil da UNIVALE 

tem como diretriz as disciplinas Metodologia Científica (2º período), Métodos e Técnicas de 

Pesquisa (8º período) e os componentes Trabalho de Conclusão de Curso I (9º período) e 

Trabalho de Conclusão de Curso II (10º período) O TCC consiste em uma atividade de estudo 

a ser apresentada em forma de: a) Projeto de pesquisa (Trabalho experimental ou não 

experimental: análise documental, pesquisa bibliográfica, etc.); b) Artigo científico. Sendo 

assim, o TCC é executado em duas etapas, sendo a primeira constituída pela elaboração de um 

projeto de pesquisa com referencial bibliográfico e a segunda pela execução do mesmo e 

apresentação de seus resultados em forma artigo científico. 

Vale ressaltar que o TCC deverá ser elaborado dentro das seguintes linhas de estudo, a 

saber: a) Construção civil, sub-área edificações; b) Construção civil, sub-área materiais e 

processos de construção; c) Transportes; d) Estudo e Desenvolvimento de Sistemas Estruturais; 

e e) Gestão, Tecnologia e Sustentabilidade na Construção Civil.  
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8 ATIVIDADES COMPLEMENTARES (AC) 

 

As Atividades Complementares do curso de Engenharia Civil proporcionam aos 

estudantes a convivência com outros grupos, ampliando as fontes de conhecimentos. Nesse 

sentido, espera-se que as atividades vivenciadas pelos discentes propiciem o aprofundamento 

teórico e ampliem as fontes do saber, fortalecendo a articulação entre ensino, pesquisa e 

extensão, assegurado pelo seu caráter interdisciplinar em relação às diversas áreas do 

conhecimento. 

De acordo com o estabelecido pelo curso de Engenharia Civil podem ser consideradas 

Atividades Complementares: 

1º.  Atividades de ensino, com as seguintes modalidades: 

I. Disciplinas isoladas, desde que relacionadas à formação do egresso; 

II. Monitoria em disciplinas constantes da matriz curricular – o aluno poderá 

aproveitar a aprendizagem decorrente de atividades de monitoria como auxiliar direto do 

professor e em tarefas compatíveis com o seu nível de conhecimento; 

I. Cursos de idiomas estrangeiros; 

II. Visitas técnicas 

IV. Cursos livres desde que ministrados por instituições reconhecidas. 

2º. Atividades de pesquisa, com as seguintes modalidades: 

I. Iniciação científica sob tutoria de docentes; 

II. Publicação de resenhas ou resumos de artigos que resultem em pesquisa; 

III. Participação em grupos de estudos regularmente instituídos no âmbito do curso 

e supervisionados por docentes. 

3º. Atividades de extensão, com as seguintes modalidades: 

I. Participação em seminários, palestras, congressos, conferências, encontros 

internacionais, nacionais e regionais, cursos de atualização e similares; 

II. Participação como representação estudantil na Comissão Própria de Avaliação – 

CPA; 

III. Atividades de prestação de serviços (assistências, assessorias e consultorias); 

IV. Atividades desenvolvidas no âmbito de programas de difusão cultural 

(realização de eventos ou produtos artísticos e culturais). 

O curso de Engenharia Civil possui regulamento próprio que estabelece as normas e 

critérios para o aproveitamento das atividades complementares. 
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9 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS   

 

Os procedimentos metodológicos assumidos pelos docentes do curso se norteiam pela 

interação entre reflexão teórica, território de entorno, vivência profissional, busca da 

interdisciplinaridade, que visam propiciar ao estudante o desenvolvimento das habilidades de 

compreensão, análise, comparação, avaliação e síntese das informações, gerando autonomia 

para propor soluções baseadas em análises críticas.   

Nesse contexto, são adotadas os seguintes procedimentos metodológicos, dentre outros:  

 Aulas teóricas com exposições dialogadas problematizadas e contextualizadas; 

 Seminários de discussão de textos - atividade em que se trabalha, simultaneamente, a 

habilidade de leitura, compreensão e elaboração de textos e a expressão verbal; 

 Metodologia de estudo de caso, para o adequado desenvolvimento da relação teoria-

prática; 

 Trabalhos individuais, em grupos e seminários que levem o estudante a ser sujeito do 

processo de ensino-aprendizagem, tendo o professor como o facilitador desse processo, 

favorecendo a discussão coletiva e as relações interpessoais; 

 Leitura coletiva de textos com posterior discussão, visando o desenvolvimento da 

capacidade de julgamento e de tomada de decisões; 

 Apresentação de trabalhos escritos (artigos científicos), visando desenvolver a 

capacidade de pesquisa; 

 Uso de tecnologias para a ampliação do ambiente acadêmico, por exemplo, por meio da 

utilização de blogs e do portal universitário, ferramenta que expande o espaço de 

interação entre estudantes e professores; 

 Apresentação de "fichamento" de textos e de resenhas; 

 Visitas técnicas; 

 Elaboração e participação em projetos de iniciação científica e extensão; 

 Oficinas Temáticas; 

 Seminário Integrador; 

 Avaliação Global. 
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10  AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS ENSINO APRENDIZAGEM  

 

O sistema de avaliação do processo ensino-aprendizagem, que envolve mais diretamente 

a relação professor/estudante/sala de aula e ambientes educativos, assim como outras 

atividades, leituras e práticas empreendidas pelos estudantes, é regulamentado pelo Regimento 

Geral da UNIVALE. A assiduidade e aproveitamento nos estudos, ambos eliminatórios, são os 

aspectos que constituem o sistema. 

Nesse sentido, avaliar pressupõe não apenas aquilo que acontece na sala de aula, mas 

tudo que envolveu o planejamento e aprofundamento das aulas, levando os estudantes a 

perceberem o processo de avaliação de forma integral e não fragmentada. Avaliar leva a 

resultados, mas não permanece neles, pois, como processo, viabiliza resultantes constituídos de 

ressignificações. Portanto, nos remete a considerar todas as ações ocorridas durante o processo 

de ensino-aprendizagem. 

Por seu fundamento processual, a avaliação ocorre ao longo de cada período, devendo 

ser utilizados instrumentos variados que possam impulsionar o processo ensino-aprendizagem 

tais como: observação e acompanhamento do estudante; provas, testes e exercícios; trabalhos 

individuais e/ou em equipes; seminários; pesquisas descritivas, pesquisas experimentais; visitas 

técnicas; portfólios; projetos interdisciplinares; relatórios; atividades práticas supervisionadas 

(APS), projeto integrador e demais modalidades e formas que se aplicáveis, conforme a 

disciplina. 
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11  EXTENSÃO NO CURSO 

  

Em consonância com os preceitos legais e a Política Nacional de Extensão Universitária 

(2012), a UNIVALE compreende a Extensão como um processo educativo, cultural e científico, 

sob a égide do princípio constitucional da indissociabilidade entre Ensino-Pesquisa-Extensão. 

A extensão promove a interação transformadora entre a Instituição e outros setores da sociedade 

e pauta-se nas seguintes diretrizes gerais: interação dialógica; interdisciplinaridade e 

interprofissionalidade; indissociabilidade entre ensino-pesquisa-extensão; impacto na formação 

cidadã do estudante; e transformação social. 

A extensão é, portanto, uma atividade acadêmica e pedagógica curricular, capaz de 

mobilizar a comunidade interna e externa em torno do desenvolvimento institucional e regional, 

pela aproximação entre os currículos de formação profissional e a realidade social, buscando 

promover: estímulo à problematização como atitude de interação com a realidade; incentivo à 

experimentação de novas metodologias de trabalho por projetos; desenvolvimento de uma 

atitude questionadora e proativa diante dos desafios impostos pela realidade social; incentivo 

aos processos de aprendizagem em temáticas relevantes para a comunidade; e elaboração de 

programas, projetos e ações, pautados nos princípios pedagógicos da contextualização e 

interdisciplinaridade, impactando nas práticas dos docentes e nos resultados dos processos de 

ensino-aprendizagem.  

As ações de extensão do curso são desenvolvidas com a participação de professores e 

acadêmicos do curso, em parceria com Instituições públicas e privadas com atuação em áreas 

afins ao curso, profissionais da área, empresários e membros da comunidade. Dentre as 

principais atividades de extensão destaca-se:  

- Semana Acadêmica: evento que promove o encontro de professores, estudantes e 

comunidade por meio de seminários, debates, minicursos e apresentação de trabalhos. A 

Semana Acadêmica complementa e enriquecer a formação dos estudantes privilegiando o 

cenário acadêmico-científico, que visa ampliar os conhecimentos específicos dos estudantes 

para o bom desempenho profissional, ligados às questões atuais da Engenharia.            

As reflexões dessa atividade podem proporcionar novas possibilidades de pesquisa, quer 

para fins de realização do Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) ou servir como um campo 

de possibilidade para o desenvolvimento de alguma atividade de pesquisa. 

- Projeto Integrador – Evento realizado semestralmente, com tema central e 

interdisciplinar. A temática é desenvolvida em sala de aula com o apoio de um professor 
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referência por período. A culminância do projeto é realizada por meio de apresentação de 

trabalhos (banner, documentário, maquete, mesa redonda e geração de produtos).  

- Grupo de Estudos e Práticas Extencionistas – o grupo de estudos tem o objetivo de 

analisar situações e adversidades relacionadas a Engenharia Civil e, após análise elaborar um 

projeto ou um estudo para intervir na realidade encontrada.   

O curso de Engenharia Civil desenvolve ainda, além das atividades supracitadas, outras 

atividades de extensão ao longo do semestre, por meio de ambientes específicos como o Parque 

da Ciência e Escritório Modelo. 
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12  PESQUISA 

 

A pesquisa é parte integrante tanto do ensino de graduação quanto de pós-graduação, 

como prática pedagógica articulada também à extensão. Portanto, o programa de pesquisa e 

iniciação científica deve estimular os docentes a envolverem de forma constante os estudantes 

da graduação no processo acadêmico, otimizando o potencial de orientação à pesquisa na 

universidade. 

Os cursos da UNIVALE possibilitam aos estudantes oportunidades para desenvolver as 

competências e habilidades no campo da pesquisa, desde a graduação. Em um primeiro 

momento o corpo docente é incentivado a submeter projetos de pesquisa aos órgãos de fomento 

que atuam em nível estadual, nacional e internacional e os estudantes são orientados a 

inserirem-se no campo da pesquisa como bolsistas de iniciação científica, vinculando-se a tais 

projetos.  

Em um segundo momento, o programa de pós-graduação Stricto Sensu, em nível de 

mestrado, em Gestão Integrada do Território amplia as condições para a formação integral dos 

egressos da graduação e pós-graduação Lato Sensu, oferecendo anualmente a possibilidade de 

neles inserirem-se como estudantes.  

Para que estudantes, professores e pesquisadores possam divulgar os resultados de seus 

trabalhos, a Assessoria de Pesquisa e Pós-Graduação (APPG), responsável por gerir os projetos 

realizados na Instituição, os programas de bolsas de iniciação científica e os programas de Pós-

Graduação Stricto Sensu, realiza anualmente o Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica.  

Para que o estudante de graduação possa inserir-se no campo da pesquisa, conta-se 

atualmente com três modalidades de Bolsas de Iniciação Científica: Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação Científica da UNIVALE (PIBIC/UNIVALE), Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação Científica da FAPEMIG (PIBIC/FAPEMIG) e Bolsas Balcão.  

O PIBIC/UNIVALE constitui-se de um conjunto de bolsas custeadas pela mantenedora 

da UNIVALE, a Fundação Percival Farquhar, com duração de 12 meses, podendo ser renovada 

por mais 12 meses em conformidade com o cronograma do projeto de pesquisa e do 

desempenho do estudante no primeiro ano de bolsa.  

O PIBIC/FAPEMIG é constituído por um conjunto de bolsas custeadas pela Fundação 

de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG), também com duração de 12 

meses podendo ser renovada por mais 12 meses em conformidade com o cronograma do projeto 

de pesquisa e do desempenho do estudante no primeiro ano de bolsa.  
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Bolsas Balcão constituem-se de custeios providos pela FAPEMIG, CNPq e outros 

órgãos de fomento a projetos submetidos a editais induzidos. Por serem bolsas que ultrapassam 

os programas institucionais já existentes na instituição, estas bolsas ampliam as oportunidades 

de participação dos estudantes na pesquisa na Univale. A inserção dos estudantes de graduação 

nos programas de bolsas se dá por meio de processo seletivo em conformidade com requisitos 

apresentados nos editais internos para seleção de bolsistas. 

O Simpósio de Iniciação Científica, realizado anualmente, sem interrupções desde 2003, 

oferece a estudantes, professores, pesquisadores da UNIVALE e de outras instituições de ensino 

e pesquisa, um espaço para que sejam apresentados resultados parciais ou finais de pesquisa 

vinculados aos programas institucionais, às agências de fomento estaduais, nacionais ou 

internacionais, aos cursos de Pós-Graduação (Lato e Stricto Sensu), à Iniciação Científica ou 

mesmo, aos Trabalhos de Conclusão de Curso; à produção acadêmica em geral, cuja proposta 

caracterize-se como pesquisa científica.  

Efetivamente, o Simpósio configura-se como um local da aprendizagem suplementar 

para o estudante. A Assessoria de Pesquisa e Pós-Graduação - APPG preocupa-se em oferecer 

ao estudante que se inscreve no Simpósio, suporte para que ele possa adequar o trabalho 

submetido, permitindo que esse aluno possa evoluir no processo de divulgação de sua produção 

acadêmica e científica. Para isso, a Comissão Científica do evento é orientada a analisar os 

trabalhos, identificar inconsistências e apontar aos inscritos possibilidades de adequação do 

trabalho para uma participação mais enriquecedora.   

Os estudantes e professores do curso de Engenharia Civil apresentam frequentemente 

em seminários e simpósios, locais, regionais, nacionais e internacionais trabalhos nas 

modalidades comunicação oral, banner, documentário e mesas redondas.  

O curso ainda é contemplado com professores doutores que ministram disciplinas no 

mestrado em Gestão Integrada do Território (GIT), no qual comporta discussões 

interdisciplinares em grupos de pesquisa, nesses participam estudantes do curso como bolsistas 

de programas de iniciação científica. 
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13  AVALIAÇÃO  

 

A coordenação realiza anualmente, com o apoio do NDE, uma análise minuciosa dos 

dados da Avaliação, visando levantar o maior número de informações possíveis como subsídios 

necessários e relevantes para a mudança de rumos com a finalidade da melhoria contínua da 

qualidade do Curso e da Instituição.  Após análise do relatório, a coordenação encaminha à 

CPA  o cronograma do retorno a ser dado ao corpo docente e discente e o planejamento de 

ações a serem implementadas em função do resultado.  Para controle da coordenação do Curso 

e da CPA, o professor assina o Termo de Ciência e Compromisso quando do feedback de sua 

avaliação. Após a entrega dos relatórios, a CPA informa aos docentes e aos discentes que os 

relatórios já foram entregues à coordenação. 

Ao analisar os resultados, é possível observar que o grau de adesão dos discentes é 

considerado pequeno, o que requer uma maior divulgação e incentivo por parte do corpo 

docente e coordenação, fomentando a importância da avaliação da CPA para o curso. 

Em relação às sugestões e reclamações destacam-se a necessidade de laboratórios de 

informática mais adequados às novas tecnologias, informações e participação em projetos de 

iniciação científica e informações sobre atividades de pesquisa e extensão, promoção de 

palestras e eventos acadêmicos e melhoria nos aspectos gerais relacionados ao estágio, com 

sugestões para criação de estágios na própria universidade. Também houve reclamações sobre 

a pouca incidência de visitas técnicas. 

Perante tais resultados, a coordenação do curso, juntamente com o NDE elaboraram um 

Relatório de Direcionamento do curso, apontando quais as providências seriam cabíveis para 

solucionar as deficiências identificadas na avalição dos estudantes e corpo docente. Este 

relatório foi encaminhado à CPA, e divulgado entre os estudantes do curso, primeiramente em 

uma reunião com os representantes de turmas e também enviado por e-mail para todos os 

estudantes do curso.   

Entre as ações propostas destaca-se: 

- Aperfeiçoar os conhecimentos de natureza didático – pedagógica e metodológica do 

corpo docente por meio de cursos de extensão e oficinas realizadas pelo Espaço Integrador das 

Engenharias, em parceria com o Setor de Gestão Pedagógica; 

-  Realizar efetiva divulgação de vagas de estágio para o curso; 

- Priorizar o atendimento, pelo professor orientador de estágios aos alunos aptos à 

realização.  
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14 AMBIENTES ACADÊMICOS COMPARTILHADOS 

 

A UNIVALE conta com auditórios, Templo Ecumênico, salas de reuniões, o 

UNICENTRO, Centro Esportivo Universitário (CEU), cantinas terceirizadas, os estúdios de 

televisão e rádio (TV UNIVALE), serviço de reprografia, agência bancária e Banco 24 horas, 

além dos serviços de vigilância que cobrem todas as dependências, a área de circulação e 

estacionamento. 

Os ambientes são climatizados e oferecem condições de acesso para pessoas com 

necessidades especiais e/ou mobilidade reduzida (elevador e/ou rampas). A UNIVALE conta 

ainda com os serviços de linhas de ônibus coletivos (empresa privada) com pontos de ônibus 

dentro do campus, assegurando o transporte à comunidade acadêmica. 

 

RECURSOS DISPONÍVEIS DE INFORMÁTICA E MULTIMÍDIA 

SALAS DE DESENHO 

LABORATÓRIOS COMPARTILHADOS NO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL  

I Laboratório de Física 

II Laboratório de Química Analítica e Química Geral  

III Laboratório de Hidráulica 

IV Laboratório de Ensaios Mecânicos 

V Laboratório de Materiais de Construção 

VI Laboratório de Topografia 

VII Laboratório de Mecânica dos Solos e Pavimentação 

VIII Laboratório de Materiais e Medidas Elétricas   
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15  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

As atividades ligadas à construção civil têm acentuada importância no desenvolvimento 

da região de Governador Valadares, considerando a geração de empregos diretos e indiretos, 

prestação de serviços e produção de materiais de construção através da exploração de recursos 

naturais. Tal realidade gera a necessidade de fomentar a formação de profissionais habilitados 

para atuar neste mercado, que possam ser agentes na melhoria dos processos construtivos, 

garantindo a expansão da construção civil, aliada a preservação do meio-ambiente como 

garantia de sobrevivência humana. 

Espera-se que os egressos tenham uma perspectiva de aprender continuamente, 

ingressando em cursos de pós-graduação e em outros espaços de formação profissional. Esses 

ainda poderão participar nas pesquisas tecnológicas para aumento da competitividade na 

construção civil com o objetivo de desenvolvimento regional.  

Ressalta-se a importância da efetivação deste documento por todos os professores, 

alunos, pessoal técnico administrativo, e, sobretudo pelo Núcleo Docente Estruturante e 

Colegiado do Curso, visando a consolidação do perfil do egresso.  

Nesta perspectiva, a concepção de um Projeto Pedagógico não se encerra; a partir dele 

pode-se, sempre reiniciar as discussões, com criatividade e crítica permanentemente, norteando 

as ações do curso rumo ao cumprimento de seus objetivos. 
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16  TABELA COM O CORPO DOCENTE  

 

Nome do Docente Titulação Experiência profissional Regime de 

Trabalho 
Magistério 

Superior 

Não 

Acadêmica 

Adames Coelho Assunção Especialista 2 anos 10 anos Horista 

Almir Cleber Lacorte Especialista 26 anos 38 anos Horista 

Anderson Caetano Gusmão Especialista 6 anos 7 anos Horista 

Aruac Alves Santos Mestrado 4 anos 2 meses Horista 

Célia Regina Silva Santos Pimenta Mestrado 14 anos 19 anos Integral 

Claudio Humberto Junqueira de 

Sousa 

Mestrado 15 anos - Integral 

Clênio Henriques Martins Especialista 26 anos 34 anos Integral 

Dayane Gonçalves Ferreira Especialista 4 anos 4 anos Integral 

Denise Coelho de Queiroz Mestrado 15 anos 3 anos Integral 

Elias Samor Especialista 31 anos 2 anos Integral 

Fernando Vieira de Rezende Filho Especialista 24 anos 24 anos Horista 

Herculano Xavier da Silva Junior Doutorado 1 ano 10 anos Horista 

Hernani Ciro Santana Mestrado 3 anos 5 anos Integral 

Ivana Cristina Ferreira Santos Doutorado 21 anos - Integral 

Imirene Lodi dos Santos Especialista 3 anos 7 anos Integral 

José Bispo Ferreira Filho Mestrado 15 anos 8 anos Parcial 

Juliano Daniel Groppo Doutorado 3,5 anos 1 ano Parcial 

Lenin Piasarolo Mestrado 24 anos 4 anos Horista 

Marieta Amelia Vieira Byrro Especialista 29 anos 9 anos Horista 

Marli Elias Pereira Especialista 44 anos 6 anos Integral 

Pedro Lino Hanauer de Moura Especialista  6 anos 12 anos Integral 

Ricardo José Faria de Gusmão Especialista 2 anos 5 anos Horista 

Rondinelly Geraldo Pereira Especialista 2 anos 6 anos Integral 

Rulliam de Oliveira Vidigal Especialista 4 anos 10 anos Horista 
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