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1 APRESENTAÇÃO/HISTÓRICO DO CURSO 

 

O curso de Engenharia Civil e Ambiental é oferecido pela UNIVALE desde 

2006, oriundo da experiência da Instituição na oferta do curso de Engenharia Civil, 

ofertado initerruptamente desde 1977, sendo o pioneiro e único no estado de MG que 

oferece as duas habilitações. A proposta do curso é atender às demandas locais, 

regionais e nacionais, visto que a construção civil tem acentuada importância no 

desenvolvimento econômico e social na região de Governador Valadares, 

considerando a geração de empregos diretos e indiretos, o consumo de bens e 

serviços, e a crescente busca por inovações que confiram menores custos de 

produção, evidenciando a necessidade da formação de profissionais que atendam a 

estas demandas, fortalecendo a produtividade do setor. Em contrapartida, o 

desenvolvimento da construção civil motiva também o crescimento dos setores 

industrial e extrativista, que fortalecem a economia, mas causam grandes impactos 

ambientais. Simultaneamente destaca-se a situação regional, que não difere do 

restante do País, com carência de saneamento básico, demandando aprimoramento 

da cobertura de serviços de tratamento de água, esgoto, drenagem urbana e resíduos 

sólidos. 

Contempla ainda neste contexto o desastre ocorrido em Mariana no ano de 

2015, quando o Leste Mineiro vivenciou um momento de grande catástrofe que afetou 

diretamente toda a bacia hidrográfica que comprometeu e/ou inviabilizou o 

abastecimento de água potável da região. Além disso, ressalta-se o imensurável 

prejuízo causado à fauna, flora e biota. 

A partir deste fato, a comunidade vive grande atenção e preocupação em relação ao 

meio ambiente, principalmente na situação hídrica, pois os parâmetros relacionados 

à da qualidade da água dependem de constantes monitoramentos para seu consumo.  

O reflexo desse desastre ainda é um desafio, já que se faz necessário a 

formação de profissionais capacitados para atender essa demanda, tanto na área 

ambiental como na infraestrutura urbana e rural. O curso desde então preocupa-se 

ainda mais com a questão socioambiental da região, buscando por metodologias 

inovadoras que possam estabelecer a sinergia e a sustentabilidade entre as esferas 

econômica, social e ambiental. 

Portanto, o Curso de Engenharia Civil e Ambiental, visa trabalhar as práticas 

que aliam a qualidade de vida, o desenvolvimento econômico e a preservação do meio 
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ambiente, formando assim um profissional com visão holística e em busca de 

estratégias e soluções para os problemas e adversidades ligados diretamente com o 

meio ambiente e a sustentabilidade da construção civil. 
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2 DADOS DO CURSO 

 

Nome do Curso/Habilitação: Engenharia Civil e Ambiental 

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: Resolução CONSEPE 29/2005 - 06/10/2005 

• Reconhecimento: Portaria SERES Nº 544/2014 - DOU 16/09/2014 

Modalidade do Curso: presencial 

Número de Vagas Autorizadas (Previstas): 40 

Turno (s) de Funcionamento: Diurno 

Número de estudantes por turma: 40 estudantes 

Regime de Matrícula: Semestral 

Tempo Mínimo de Integralização: 10 semestres  

Tempo Máximo de Integralização: 15 semestres Carga horária do curso: 4740 
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3 OBJETIVO 

 

O curso de Engenharia Civil e Ambiental da UNIVALE tem como objetivo geral 

promover condições para que o futuro engenheiro compreenda as especificidades da 

engenharia civil e ambiental, por meio de uma formação com embasamento científico, 

ética e moral que lhe permita enfrentar desafios ambientais, sociais e econômicos. 

Objetiva-se ainda desenvolver no estudante uma formação crítica, criativa, inovadora 

e sustentáveis, dotando-o de visão social, política, econômica, cultural e ambiental. 

 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Os objetivos específicos estabelecidos para o curso de Engenharia Civil e Ambiental 

são: 

I. Desenvolver práticas inovadoras no ensino da Engenharia Civil e Ambiental; 

II. Desenvolver atividades de pesquisa e extensão, dentro da área de atuação 

profissional; 

III. Capacitar profissionais para atuarem no gerenciamento, planejamento e 

administração de empreendimentos, com ênfase à preservação ambiental; 

IV. Capacitar os discentes com conhecimentos essenciais para atuarem na gestão 

ambiental dos recursos naturais; 

V. Preparar os profissionais para integrar e coordenar equipes de trabalho 

multidisciplinares; 

VI. Intensificar a formação humanística do futuro profissional; 

VII. Desenvolver senso crítico e a busca por práticas ambientalmente sustentáveis; 

VIII. Estimular a constante busca por aprimoramento e formação continuada. 
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4 PERFIL DO EGRESSO 

 

O perfil a ser desenvolvido nos egressos da UNIVALE 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 esse perfil institucional e com o exposto na Resolução CNE/CES 

11, de 11 de março de 2002, o perfil do egresso do curso de Engenharia Civil e 

Ambiental é desenvolvido a partir de uma sólida formação técnico, científica e 

profissional geral, conferindo visão sistêmica.  

O egresso estará apto para a pesquisa científica, motivado para a busca 

permanente de atualização profissional, desenvolvendo novas tecnologias por meio 

de ação crítica e criativa na identificação e resolução de problemas de infraestrutura 

e ambientais. Será ainda capaz de participar ativamente da sociedade, contribuindo 

para o atendimento de demandas em sua área de atuação, considerando os aspectos 

políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais. 

O perfil do egresso do curso também atende às recomendações  elaboradas pelo 

Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) na RESOLUÇÃO N° 1.048, 

DE 14 DE AGOSTO DE 2013, formando profissional com a capacidade de transitar 

por distintas áreas do conhecimento, atuar em prol do desenvolvimento sustentável, 

por meio da utilização de métodos e recursos tecnológicos capazes de harmonizar 

atividades humanas com os ecossistemas. 
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5 COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

 

O perfil descrito para o egresso do curso tem por objetivo dotar o profissional com 

conhecimentos requeridos para o desenvolvimento das competências e habilidades 

garantidas nas DCNs para os cursos de Engenharia, assim como o que é regido pelos 

Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia, Conselho Federal de Engenharia 

e Agronomia CONFEA/CREA. 

No ano de 2016, o CONFEA sancionou a Resolução 1073/16 que amplia as 

atribuições da Engenharia Civil. O que justifica atualização no PPC de Engenharia 

Civil e Ambiental, pela referida resolução contemplar atividades profissionais 

referentes à concepção, projeto, execução, análise e viabilidade técnico-econômica, 

estudos e especificação de materiais, planejamento, consultoria, pesquisa, vistoria, 

fiscalização, perícia, condução de obras e serviços, como: edificações, pontes e 

grandes estruturas, estradas, portos, aeroportos, ferrovias, sistemas de 

abastecimento de água, de esgotamento sanitário e drenagem urbana. Os egressos 

do curso podem atuar ainda em obras de geotécnica, barragens, fundações, de 

construção civil, dentre outras. 

Nesse sentido, o perfil delineado visa o desenvolvimento das seguintes 

competências e habilidades: 

I. aplicarconhecimentos 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 e gráfica; 

X. atuar em equipes multidisciplinares; 

XI. compreender e aplicar a ética e responsabilidade profissionais; 

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

XIII. avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia; 

XIV. assumir a postura de permanente busca de atualização profissional. 
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XV. exercer sua profissão de forma articulada ao contexto social, ambiental e 

econômico entendendo-a como uma forma de participação e contribuição para 

sociedade; 

XVI. atuar com sensibilidade e ética reconhecendo desigualdades sociais, 

diferenças geracionais, étnicas, raciais, ambientais, bem como deficiências 

individuais; 

XVII. planejar, elaborar, supervisionar e coordenar estudos de caracterização 

ambiental; 

XVIII. diagnosticar e manejar tratamentos e controle de problemas ambientais 

urbanos e rurais; 

XIX. caracterizar e identificar fontes poluidoras e poluentes nos diferentes meios (ar, 

água e solo); 

XX. investigar e propor soluções de engenharia que atendam às 

necessidades sociais e ambientais. 
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6 MATRIZ CURRICULAR  

 

Atividades de Ensino - Aprendizagem (Disciplinas e 
Componentes Curriculares) 

  

CH 

Fundamentos da Matemática 80 

Geometria Analítica e Álgebra Linear 80 

Humanidades, Ciências Sociais e Cidadania 40 

Leitura e Produção de Texto 40 

Prática de Engenharia 40 

Química geral 80 

Algoritmos e Estruturas de Dados 40 

Cálculo Diferencial e Integral I 80 

Ciências do Ambiente 40 

Física I 80 

Legislação e Ética Profissional 40 

Metodologia Científica 40 

Química analítica 40 

Atividades Complementares I 10 

Cálculo Diferencial e Integral II 60 

Desenho Técnico 40 

Ecologia básica e de populações 80 

Estatística e Probabilidade 60 

Física II 80 

Mecânica 60 

Química orgânica 40 

Atividades Complementares II 10 

Cálculo Diferencial e Integral III 60 

Fenômeno de Transportes 80 

Física III 60 

Geometria Descritiva 40 

Meteorologia e climatologia 80 

Métodos Computacionais 40 

Resistência dos Materiais I 60 

Segurança do Trabalho e Ergonomia 40 

Atividades Complementares III 10 

Arquitetura e Urbanismo 40 

Física IV 60 

Hidráulica 80 

Materiais de Construção Civil I 80 

Pedogeologia 60 

Projeto Arquitetônico 80 
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Resistência dos Materiais II 40 

Atividades Complementares IV 10 

Biologia sanitária e ambiental 40 

Construção Civil I 40 

Economia ambiental 40 

Estruturas Isostáticas 80 

Hidrologia 40 

Instalações Elétricas Prediais 80 

Materiais de Construção Civil II 40 

Projeto e Planejamento Urbano 40 

Topografia 80 

Atividades Complementares V 12 

Construção Civil II 40 

Estruturas de Concreto Armado I 80 

Estruturas Hiperestáticas 80 

Legislação ambiental 40 

Mecânica dos Solos I 80 

Saneamento e Meio Ambiente 40 

Sistemas de Abastecimento de Água 40 

Sistemas de Esgotos 40 

Optativa 40 

Atividades Complementares VI 12 

Construção Civil III 40 

Custos e Orçamentos 40 

Estruturas de Concreto Armado II 80 

Estruturas Metálicas I 60 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos 40 

Mecânica dos Solos II 40 

Métodos e Técnicas de pesquisa 40 

Planejamento e gestão de recursos hídricos e Limnologia 80 

Tópicos em conservação da natureza 40 

Atividades Complementares VII 12 

Avaliação de impactos ambientais 40 

Empreendedorismo 40 

Estradas 60 

Estruturas de Concreto Armado III 80 

Estruturas Metálicas II 40 

Instalações Hidráulicas Prediais 80 

Patologia, Recuperação e Reforço de Estruturas 40  

Sistemas de Transporte 40 

Atividades Complementares VIII 12 

Trabalho de Conclusão de Curso I 20 
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Cálculo de Fundações 60 

Drenagem urbana 80 

Engenharia de Tráfego 40 

Pontes 60 

Recuperação de áreas degradadas 60 

Sistemas de gestão ambiental 40 

Tratamento de Águas de Abastecimento e Residuárias 80  

Atividades Complementares IX 12 

Estágio Curricular Supervisionado 320 

Trabalho de Conclusão de Curso II 20 

Ensino de Libras 40 

Geoprocessamento 40 

 4840 
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7 ESTÁGIO  

 

No Curso de Engenharia Civil e Ambiental o Estágio Curricular Supervisionado 

tem uma carga horária de 320 horas assim distribuída: 160 horas para atividades 

relacionadas à Engenharia Civil e 160 horas para atividades relacionadas à 

Engenharia Ambiental, 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 Ambiental e deve ser realizado no decorrer do 

curso, sendo obrigatório a partir do 5º período apresentando ao professor orientador 

de estágio do curso o Relatório de Atividades realizadas para avaliação. 

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

específico do curso de Engenharia Civil e Ambiental. Após a realização do estágio, o 

estudante apresenta ao professor orientador de estágio o relatório de atividades 

realizadas para avaliação. 

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

conveniados 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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8 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO-TCC 

 

De acordo com as DCNs, no curso de Engenharia Civil e Ambiental, o TCC é 

requisito obrigatório para a formação, que compreende a consolidação dos 

conhecimentos construídos durante o curso e tem como apoio as disciplinas básicas, 

profissionalizantes e específicas. 

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

Ambiental 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. 

Para elaboração do TCC, são observadas as normas éticas das pesquisas 

envolvendo seres humanos. Os projetos são submetidos previamente a apreciação 

do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP), plataforma Brasil. Os resultados dos estudos 

teóricos e empíricos são apresentados de acordo com as Normas Técnicas da ABNT 

e seguem as normas dos Trabalhos Acadêmicos da UNIVALE, em consonância com 

o Regulamento de TCC do curso. 

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

estudo, a saber: a) Tecnologias Ambientais; b) Meio Ambiente; c) Gerenciamento 

Ambiental e Manejo de Recursos Hídricos; d) Gestão, Tecnologia e Sustentabilidade 

na Construção Civil; e) Construção civil, sub-área edificações; f) Construção civil, sub-

área materiais e processos de construção; g) Transportes e h) Estudo e 

Desenvolvimento de Sistemas Estruturais. 

 

 

 

 

 

 



16 

 

9 ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

As Atividades Complementares do Curso de Engenharia Civil e Ambiental 

proporcionam aos estudantes a convivência com outros grupos, o que faz que se 

amplie 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 e Ambiental 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; 

III. Cursos de idiomas estrangeiros; 

IV. Cursos livres desde que ministrados por instituições reconhecidas; 

V. Visitas técnicas 

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). 
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O curso de Engenharia Civil e Ambiental possui regulamento próprio que estabelece 

as normas e critérios para o aproveitamento das atividades complementares. 
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10 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Os procedimentos metodológicos assumidos pelos docentes do curso de 

Engenharia Civil e Ambiental 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 adotados 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; 

• Projeto Integrador; 

• Avaliação Global. 

 

 



19 

 

11 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 

A avaliação é constante, contínua e cumulativa tendo como foco a aprendizagem 

e para tal exige-se que os estudantes sejam avaliados em situações concretas, ou 

mais próximas da realidade, para que mobilizem conhecimentos diante de desafios. 

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. 

 

a) Quanto à Avaliação das Disciplinas 

O Colegiado e o NDE do Curso de Engenharia Civil e Ambiental têm se 

dedicado à discussões acerca da avaliação de aprendizagem e sugerido ao corpo 

docente que a avaliação seja construída de forma processual e qualitativa, visando 

uma avaliação mediadora, contínua e sucessiva. 

A proposta no curso é que os estudantes sejam avaliados a partir de diferentes 

instrumentos como provas escritas, apresentação de seminários, seminário 

integrador, elaboração de trabalhos, desenvolvimento de projetos, estudos dirigidos, 

atividades práticas laboratoriais e clínicas, análise e resolução de situações 

problemas, projetos interdisciplinares, trabalho de conclusão de curso, oficinas 

temáticas, relatórios de visitas técnicas, avaliação global e outros, sendo que a 

avaliação não deve se limitar à realização de provas escritas. 

Os artigos 175 a 183 do Regimento Geral da UNIVALE definem as normas da 

Avaliação de aprendizagem em disciplina. 

 

b) Quanto à Avaliação dos Estágios Supervisionados 

 

A avaliação do Estágio Supervisionado visa verificar se os objetivos propostos 

no Plano de Estágio foram atingidos pelo acadêmico estagiário. Para tal, o estágio 

curricular do curso de Engenharia Civil e Ambiental funciona a partir de regulamento 

específico. 
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Ao final do estágio ou de cada uma de suas etapas, o estudante entrega ao 

orientador e/ou supervisor uma cópia de relatório circunstanciado, produzido conforme 

as normas definidas no regulamento de estágio do curso. 

 O objetivo dos relatórios é oferecer ao estudante, à UNIVALE e/ou à instituição 

cedente, uma avaliação da atividade de estágio, comparando os resultados 

alcançados com os esperados. 

 

c) Quanto à Avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

O TCC é atividade obrigatória no Curso de Engenharia Civil e Ambiental sendo 

um dos pré-requisitos para obtenção do diploma, devendo ser elaborado sob 

orientação de um docente. 

As orientações relativas à realização e à avaliação do TCC estão devidamente 

descritas em normas específicas do curso. 

 

d) Quanto à Avaliação das Atividades Complementares 

 

De uma forma geral, o conjunto das Atividades Complementares será 

desenvolvido para que se atinja, comprovadamente, o parâmetro mínimo da carga 

horária prevista na respectiva matriz curricular do curso, respeitados os limites 

máximos de carga horária estabelecida para cada uma das diversas modalidades. A 

avaliação das Atividades Complementares se dá em conformidade com as regras 

estabelecidas pela UNIVALE e do Regulamento de Atividades Complementares do 

curso. 

No curso Engenharia Civil e Ambiental, as Atividades Complementares serão 

validadas em participações de atividades que possam ser comprovadas por 

declaração, certificado ou outro documento idôneo reconhecido pelo Colegiado do 

Curso de Engenharia Civil e Ambiental da UNIVALE e estas atividades terão validade 

a partir do segundo período. 

A avaliação das Atividades Complementares se dá em conformidade com o 

Regulamento de Atividades Complementares do curso. 
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12 EXTENSÃO NO CURSO 

 

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: A Semana Acadêmica complementa e enriquece 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. 

- Comemorações ligadas ao Meio Ambiente: Eventos realizado em parceria com 

Órgãos ambientais, Prefeitura Municipal e comunidade. São promovidas palestras, 

ações de recuperação ambiental, oficinas e exposições com temas voltados ao meio 

ambiente, sustentabilidade e conscientização. 

De acordo com a política da Instituição projetos de extensão são desenvolvidos 

buscando sempre atender as fragilidades regionais e demanda local. 

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

interdisciplinar. A temática é desenvolvida em sala de aula com o apoio de um 

professor referência por período. A culminância do projeto é realizada por meio de 

apresentação de trabalhos à comunidade. 

-  Projeto “Motivar para transformar- Uma maneira gostosa de crescer”, iniciado 

em 2018 em parceria com o Centro Municipal De Educação Infantil – CMEI Augusto 

Soares Da Cunha, no bairro Vila Isa em Governador Valadares/MG. O Projeto busca 

um caminho de sensibilização sobre a importância do gerenciamento, tratamento e 

destinação ambientalmente adequada de resíduos, desenvolvendo ações que 

englobam palestras, oficinas e atividades educacionais recreativas, despertando 

conscientização ambiental no aproveitamento e transformação de resíduos, bem 

como se processa o preparo de compostagem e utilização do composto orgânico na 

produção orgânica. 

- Projeto Extensão Universitária Ação Ambiental: gerenciamento de resíduos sólidos 

urbano. Iniciado em 2018 em parceria com a Prefeitura Municipal de Governador 

Valadares por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, o projeto tem como 

intuito implantar a Gestão dos Resíduos sólidos em um distrito, ampliando assim o 

conhecimento do público alvo sobre os resíduos sólidos urbanos, coleta seletiva e 
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beneficiamento de resíduos por meio de ações de educação ambiental e implantação 

e operação de uma área destinada ao beneficiamento dos resíduos orgânicos gerados 

no mesmo. 

- Projeto Rede Solidária Natureza Viva. Com proposta metodológica inspirada no 

debate da Educação Ambiental Crítica que pressupõe uma leitura ambiental da 

realidade, objeto de intervenção, seguida de debates e tomada de decisões com vistas 

à melhoria da qualidade ambiental. 

O projeto terá dois eixos de reflexão/ação: 1. Reflexão/ação na ASCANAVI; 2. 

Reflexão/ação na UNIVALE. Em ambos os eixos há participação de professores e 

alunos extensionistas do curso de Engenharia Civil e Ambiental.  

O curso de Engenharia Civil e Ambiental desenvolve ainda, além das atividades 

supracitadas, outras atividades de extensão ao longo do semestre, por meio de 

ambientes específicos como laboratórios, Parque da Ciência e Escritório Modelo. 
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13 PESQUISA NO CURSO 

 

Os cursos da UNIVALE possibilitam aos estudantes oportunidades para 

desenvolver as competências e habilidades no campo da pesquisa, desde a 

graduação. 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. 

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 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. 

Os estudantes e professores do curso de Engenharia Civil e Ambiental 

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 nos quais participam estudantes do curso 

como bolsistas de programas de iniciação científica. 

São projetos de pesquisa atualmente com participação de professores e alunos do 

curso: 

a) Impactos da lama de rejeito de mineração nas propriedades hidráulicas do 

solo e na qualidade da água subterrânea em área ciliar do Parque Estadual 

do Rio Doce. 
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b) Relação entre mudanças climáticas e biodiversidade no Médio Rio Doce. 

c) Impacto da Poluição por lama de rejeitos de mineração sobre as formigas 

de áreas ciliares no Médio Rio Doce. 

d) Relação com o saber e a educação ambiental: uma pesquisa com 

estudantes em tempo integral. 

e) Produção de blocos de solo-cimento com rejeitos de mineração após 

rompimento da barragem de Fundão.  
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14 AVALIAÇÃO CPA 

 

Para implementação da  Autoavaliação  Institucional,  a  UNIVALE  conta  com  a 

Comissão Própria de Avaliação – CPA, composta por representantes do Corpo 

Docente, Corpo Discente, Corpo Técnico-administrativo e Comunidade Externa. 

A avaliação do curso realizada pela CPA é anual e censitária e envolve discentes 

e docentes dos cursos de graduação. Os objetivos desta avaliação são: 

• Retratar a situação do curso, segundo a visão dos seus docentes e discentes, 

em relação aos diversos aspectos acadêmicos pertinentes à qualidade do mesmo; 

• Levantar potencialidades e pontos a serem aperfeiçoados no curso para 

servirem de parâmetros, possibilitando a tomada de decisão e correção de rumos 

visando ao aprimoramento contínuo do curso e da UNIVALE. 

Para o planejamento da referida avaliação, a CPA/UNIVALE se reúne com a 

Coordenação do curso numa proposta dialógica e democrática permitindo uma 

discussão ampla do processo de avaliação. Solicita aos mesmos a participação e 

motivação da comunidade acadêmica, contribuindo assim, para o êxito da avaliação 

do curso. 

A metodologia é baseada em etapas, a saber: 

• Levantamento de dados para a avaliação; (Fontes: Secretaria Acadêmica, 

DISGI) 

• Definição da estrutura dos instrumentos de avaliação; 

O instrumento de avaliação consta de perguntas relacionadas ao curso, coordenação 

do curso, setores administrativos e acadêmicos, instalações e serviços de apoio ao 

estudante, disciplinas e professores, abordadas em seus vários aspectos. A avaliação 

é disponibilizada via WEB, no Portal do Aluno e no Portal do Professor, ficando a 

critério do estudante e do professor a definição quanto ao melhor momento para 

responderem os instrumentos de avaliação, mantendo a “cultura de avaliação” já 

consolidada na comunidade acadêmica. 
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15 LABORATÓRIOS ESPECÍFICOS 

 

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 e outros, além dos serviços de vigilância que cobrem todas as 

dependências, a área de circulação e estacionamento. 

São ambientes acadêmicos utilizados pelo curso: Laboratórios de Informática, Salas 

de Desenho, Laboratório de Física, Laboratórios de Química Analítica e Química 

Geral, Laboratório de Ensaios Mecânicos, Laboratório de Materiais de Construção, 

Laboratório de Topografia, Laboratório de Mecânica dos Solos e Pavimentação, 

Laboratório de Materiais e Medidas Elétricas. 
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16 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 por meio 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. Pensando nessa realidade, a formação do 

estudante do curso de Engenharia Civil e Ambiental da UNIVALE busca meios de 

garantir um trabalho interdisciplinar com interface ao meio ambiente visando formar 

um profissional ciente das suas responsabilidades sociais e ambientais. 

Consideramos estar evidente a necessidade da formação de profissionais que 

atendam a estas demandas, é que se fundamenta a importância da formação do 

Engenheiro Civil e Ambiental, com perfil profissional que, com competências e 

habilidades práticas em ambas as áreas (civil e ambiental), possa atuar no 

desenvolvimento da construção e simultaneamente promover e aprimorar tecnologias 

que contribuam para a conservação do meio ambiente e assim a qualidade de vida da 

população. Nesse sentido, espera-se que os Engenheiros Civis e Ambientais, 

habilitados na UNIVALE, tenham uma perspectiva de aprender continuamente, 

ingressando em cursos de pós-graduação e em outros espaços de formação 

profissional. 

Por fim, faz-se necessário a apreciação deste PPC por todos os professores, 

estudantes, pessoal técnico administrativo, e, sobretudo pelo Núcleo Docente 

Estruturante 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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17 ANEXO I - FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DO CORPO 

DOCENTE 

 

Nome do Docente Titulação 

Experiência 
profissional Regime 

de 
Trabalho 

Magistéri
o 
Superior 

Não 
Acadêmic
a 

Adames Coelho Assunção Especialista 2 anos 10 anos Horista 

Almir Cleber Lacorte Especialista 26 anos 38 anos Horista 

Anderson Cordeiro Cardoso Especialista 23 anos - Integral 

Aruac Alves Santos Mestrado 4 anos 2 meses Horista 

Célia R. Silva Santos Pimenta Mestrado 14 anos 19 anos Integral 

Claudio Humberto J. 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 V. de Rezende Filho Especialista 24 anos 24 anos Horista 

Geraldo M. P. Alves de Sousa Especialista 10 anos 35 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 anos Parcial 

Leandro Carvalho Nascimento Especialista 5 anos 7 anos Horista 

Lenin Piasarolo Mestrado 24 anos 4 anos Horista 

Marieta Amélia Vieira Byrro Especialista 29 anos 9 anos Horista 

Marli Elias Pereira Especialista 44 anos 6 anos Integral 

Renata Bernardes Faria Campos Doutorado 12 anos - Integral 
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Ricardo José Faria de Gusmão Especialista 2 anos 5 anos Horista 

Rondinelly Geraldo Pereira Especialista 2 anos 6 anos Integral 

Rosemary Souza Ferreira Especialista 20 anos 20 anos Horista 

Rulliam de Oliveira Vidigal Especialista 4 anos 10 anos Horista 

 


