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1 APRESENTAÇÃO 

 

 

O curso de Engenharia Civil da UNIVALE, pautado em condicionantes 

históricos, políticos, econômicos, ambientais, sociais e culturais, busca preparar 

profissionais para serem agentes de desenvolvimento tecnológico e social, aptos a 

atuarem frente às demandas locais e regionais. 

O Projeto Pedagógico do Curso - PPC de Engenharia Civil constitui um 

documento que regula as práticas pedagógicas e administrativas do curso, definindo 

princípios, fundamentos, condições e procedimentos para a formação de 

engenheiros civis, sustentando a organização, a implementação e a avaliação do 

curso. Este documento oportuniza a reflexão sobre as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o ensino de engenharia, permitindo confrontá-las com a realidade, 

com a forma de organização, composição e histórico do curso e com demandas 

emergentes no cenário institucional, regional e nacional. 

A construção coletiva do PPC como documento norteador da ação educativa 

do curso de Engenharia Civil adveio da proposta pedagógica da instituição, da 

experiência institucional na oferta desde 1977, das necessidades de mercado, das 

vivências das práticas docentes e das análises e reflexões sobre os indicadores das 

avaliações da Comissão Própria de Avaliação (CPA) e Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes (ENADE), assim como do acompanhamento do curso 

pelo Núcleo Docente Estruturante – NDE que atua efetivamente na consolidação e 

atualização da proposta pedagógica do curso, no monitoramento do impacto do 

sistema de avaliação e na formação discente, visando a consolidação do perfil do 

egresso proposto.  

De forma articulada, o PPC pauta-se nos princípios didáticos da 

contextualização, interdisciplinaridade e da indissociabilidade entre ensino, pesquisa 

e extensão. Os objetivos do curso e perfil do egresso em consonância com o 

Regimento Geral da Universidade Vale do Rio Doce - Univale, Projeto Pedagógico 

Institucional (PPI) e ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da 

Universidade Vale do Rio Doce – 2019/2023, e fundamentados na Resolução 

CNE/CES nº 2, de 24 de abril de 2019, que institui as Diretrizes Curriculares 
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Nacionais do curso de graduação em engenharia, e ao disposto nas legislações dos 

Conselhos Federal e Regional de Engenharia e Agronomia – CONFEA/CREA.  

Firma-se, pois, o compromisso de ter este PPC como referência pedagógica e 

respaldo legal para as turmas ingressantes a partir de 2021/1, na perspectiva de um 

ensino de qualidade e garantia dos direitos dos que nele se habilitam, visando ao 

cumprimento da missão da Universidade Vale do Rio Doce – Univale, ao 

atendimento das disposições legais para a oferta do curso e à observância das 

demandas locais e regionais no contexto da engenharia civil. 
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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):  

Autorizado pelo Decreto Presidencial Nº 78.558/1976 - DOU 13/10/1976, 

reconhecido pela Portaria MEC Nº 356/1981 - DOU 21/05/1981, com renovação de 

reconhecimento pela Portaria SERES MEC Nº 802/2018 - DOU 12/11/18. 

Modalidade do Curso: Presencial 

Número de Vagas Autorizadas (Previstas): 40 

Turno (s) de Funcionamento: Noturno  

Número de estudantes por turma: 40 

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:  

 Processo Seletivo; 

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

 Mudança de curso (Transferência interna); 

 Transferência externa; 

 Outras formas definidas emanadas da legislação federal. 
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GERAL  

 

O curso de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade Vale do Rio Doce – 

Univale tem por objetivo geral formar profissional generalista, crítico e reflexivo, 

dotado de conhecimentos e criatividade para o exercício de competências e 

habilidades no âmbito da engenharia civil, capacitado à tomada de decisões, 

comunicação, liderança, gestão de recursos e do capital humano, comprometido a 

enfrentar de forma inovadora os desafios ambientais, sociais e econômicos locais e 

regionais, tendo conduta pautada em princípios éticos.  

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Os objetivos específicos estabelecidos para o curso de Engenharia Civil são:  

a) Desenvolver atividades diversificadas que aflorem o senso crítico e 

reflexivo dos estudantes; 

b) Intensificar a formação humanística e ética do futuro profissional;  

c) Aplicar metodologias inovadoras no ensino de engenharia civil que 

estimulem a criatividade e autonomia dos estudantes; 

d) Desenvolver as competências e habilidades necessárias para a atuação 

profissional como engenheiros civis;  

e) Fomentar a participação de estudantes em atividades de pesquisa e 

extensão ligadas às áreas de atuação profissional; 

f) Preparar o profissional para integrar e coordenar equipes de trabalho 

multidisciplinares; 

g) Capacitar o profissional para atuar no planejamento e gerenciamento de 

recursos financeiros e do capital humano;  

h) Proporcionar aos discentes conhecimentos essenciais para atuarem na 

gestão e preservação dos recursos naturais; 

i) Estimular a constante busca por aprimoramento e formação continuada. 
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4 PERFIL DO EGRESSO DO CURSO 

 

 

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, respeitando especialmente as 

necessidades do mundo do trabalho e do território de entorno.  

Em consonância com esse perfil institucional e com o exposto na Resolução 

CNE/CES 2, de 24 de abril de 2019, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais 

dos Cursos de Graduação em Engenharia, o curso de Engenharia Civil propõe a 

formação de profissional crítico, reflexivo, criativo e cooperativo, com visão holística 

e humanista, dotado de competências e habilidades para o exercício profissional 

pautado nos princípios éticos e com ampla formação técnica, integrando o 

conhecimento de diferentes áreas e associando os aspectos globais, políticos, 

econômicos, sociais, ambientais, culturais e de segurança e saúde no trabalho. 

O perfil do egresso do curso é desenvolvido em um processo contínuo de 

formação, preparando-o para participar ativamente da sociedade, motivado pela 

busca permanente de atualização profissional em função de novas demandas de 

mercado e para estar apto a pesquisar, desenvolver, adaptar e utilizar novas 

tecnologias, com atuação inovadora e empreendedora. Deste modo o Engenheiro 

Civil egresso da Universidade Vale do Rio Doce é capacitado para reconhecer as 

necessidades dos usuários, identificar, formular, analisar e resolver os problemas de 

engenharia, contribuindo para o atendimento de demandas locais e regionais nas 

áreas de atuação civil, como a defasagem de habitações, necessidade de 

adequações de tráfego e de sistemas de drenagem e saneamento, entre outras. 

Visando formar profissionais que apresentem este perfil de egresso, a 

organização da estrutura curricular do curso de Engenharia Civil também atende às 

diretrizes elaboradas pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA  

na Resolução nº 1.073, de 19 de abril de 2016, com o objetivo de formar 

engenheiros com capacidade de transitar por distintas áreas do conhecimento, o que 

o torna apto a adotar perspectivas multidisciplinares e transdisciplinares em sua 

prática e atuar em prol do desenvolvimento sustentável, por meio da utilização de 
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métodos e recursos tecnológicos que visem harmonizar atividades humanas com os 

ecossistemas. 

  



 

 

9 

 

5 MATRIZ CURRICULAR  

 

 

Período 
Atividades de Ensino - Aprendizagem 
(Disciplinas e Componentes 
Curriculares) 

 

1º 

Fundamentos da Matemática  

P
ro

je
to

 i
n
te

g
ra

d
o
r 

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 

P
ro

je
to

 i
n
te

g
ra

d
o
r 

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 

P
ro

je
to

 i
n
te

g
ra

d
o
r 

Desenho Técnico 

Estatística e Probabilidade 

Física II 

Geologia 

Mecânica  

Atividades Complementares II 

4º 

Cálculo Diferencial e Integral III  

P
ro

je
to

 i
n
te

g
ra

d
o
r 

Fenômeno de Transportes  

Física III 

Geometria Descritiva 

Resistência dos Materiais I 

Segurança do Trabalho e Ergonomia  

Atividades Complementares III 

5º 

Física IV 

P
ro

je
to

 i
n
te

g
ra

d
o
r 

Hidráulica 

Materiais de Construção Civil I 

Métodos Computacionais 

Projeto Arquitetônico 

Resistência dos Materiais II 

Atividades Complementares IV 

6º 

Arquitetura e Urbanismo 

P
ro

je
to

 

in
te

g
ra

d
o
r 

Construção Civil I 

Estruturas Isostáticas 

Hidrologia 

Instalações Elétricas Prediais 
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Materiais de Construção Civil II 

Saneamento e Meio Ambiente 

Atividades Complementares V 

7º 

Construção Civil II 

P
ro

je
to

 i
n
te

g
ra

d
o
r Estruturas de Concreto Armado I 

Estruturas Hiperestáticas 

Mecânica dos Solos I 

Projeto e Planejamento Urbano 

Sistemas de Abastecimento de Água 

Topografia 

Atividades Complementares VI 

8º 

Construção Civil III 

P
ro

je
to

 i
n
te

g
ra

d
o
r 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 

P
ro

je
to

 i
n
te

g
ra

d
o
r 

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 

P
ro

je
to

 i
n
te

g
ra

d
o
r 

Drenagem urbana 

Engenharia de Tráfego 

Pontes 

Sistemas de Transporte 

Tratamento de Águas de Abastecimento e 
Residuárias 

Atividades Complementares IX 

Trabalho de Conclusão de Curso II 

Estágio Curricular Supervisionado 

 

 

Optativas 
Ensino de Libras 

Geoprocessamento 
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6 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

 

 

O curso Engenharia Civil da Universidade Vale do Rio Doce – Univale está 

estruturado de acordo com Resolução CNE/CES 02/2019 que institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o curso de graduação em Engenharia, apresenta uma 

estrutura curricular de 3940 horas, sendo 160 horas de Estágio Curricular 

Supervisionado, realizado a partir do 5º período. 

A norma que regulamenta o Estágio Curricular Supervisionado obrigatório e 

não obrigatório no curso de Engenharia Civil apresenta a forma de orientação, 

acompanhamento e avaliação da atividade de estágio, assim como demais 

informações necessárias. Este instrumento é atualizado regularmente, conforme 

proposta do NDE e aprovação do colegiado do curso.  

Constituem objetivos do Estágio Curricular Supervisionado – ECS: 

a) preparar o discente para o mercado de trabalho, por meio da realização 

de atividades supervisionadas nas diversas áreas de atuação do Engenheiro Civil, 

propiciando a aquisição de vivência profissional, com respeito aos princípios éticos 

norteadores da profissão; 

b) aplicar os conceitos apreendidos durante o curso, possibilitando o 

emprego de técnicas, ferramentas e estratégias próprias da área de formação; 

c) empregar no exercício profissional o aprendizado de competências e 

habilidades próprias do curso, de modo que estreite as relações entre a teoria e a 

prática; 

d) demonstrar em situações e experiências práticas de otimização da 

formação uma qualificada atuação profissional; 

e) propiciar a análise descritiva que sistematize a reflexão sobre o 

processo vivenciado. 

O Estágio Curricular Supervisionado visa assegurar a indissociabilidade entre 

a teoria e a prática proporcionando ao estagiário o aprendizado e aperfeiçoamento 

de competências e habilidades próprias de suas atividades laborais, a 

contextualização curricular e a formação cidadã, com vista à consolidação do perfil 

do egresso. O ECS deve ser realizado no decorrer do curso, sendo obrigatório a 

partir do quinto período. 
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Constituem campos de estágio empresas concedentes públicas e/ou privadas 

e profissionais devidamente registrados no CREA, conveniados com a Universidade 

Vale do Rio Doce – Univale, que possibilitem o planejamento e execução das 

atividades de estágio; avaliação e aprofundamento dos conhecimentos teórico-

práticos do campo específico de trabalho; e a vivência efetiva de situações 

concretas de vida e trabalho, dentro de um campo profissional. As atividades de 

extensão, de monitorias e de iniciação científica desenvolvidas pelo aluno, poderão 

ser equiparadas ao estágio, conforme diretrizes da Resolução CONSEPE nº 15/2015 

que aprova a Norma que regulamenta o Estágio Obrigatório e Não Obrigatório na 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE. 

O estudante estagiário será acompanhado e avaliado regularmente pelo 

profissional supervisor de estágio da concedente, ao longo da realização das 

atividades e pelo professor do estágio, sempre que este julgar necessário e por meio 

do Relatório de Estágio entregue pelo aluno, conforme regulamento do curso. 
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7 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais, no curso de Engenharia 

Civil o Trabalho de Conclusão de Curso – TCC é um requisito obrigatório para a 

formação, que compreende a consolidação dos conhecimentos construídos durante 

o curso e demonstra a capacidade de articulação das competências inerentes à 

formação do engenheiro.  

Os trabalhos de conclusão de curso obedecem aos critérios gerais, definidos 

pelo Conselho Universitário; aos critérios específicos, definidos pelo colegiado e 

estabelecidos no projeto pedagógico do curso e regulamento próprio; e ao Manual 

para Elaboração de Trabalhos Acadêmicos da Univale. Para elaboração do TCC são 

observadas as normas éticas das pesquisas envolvendo seres humanos; os 

professores orientadores e o colegiado do curso, responsável pela aprovação das 

propostas, ao identificarem na proposta do TCC a necessidade, solicitam aos 

estudantes que submetam o projeto previamente para apreciação do Comitê de 

Ética e Pesquisa – CEP, plataforma Brasil. 

O Regulamento de TCC do curso de Engenharia Civil apresenta as linhas de 

estudo; as diretrizes para desenvolvimento em todas as etapas e para a 

apresentação dos resultados de acordo com as Normas Técnicas da ABNT e as 

normas dos Trabalhos Acadêmicos da Universidade Vale do Rio Doce – Univale; as 

formas de orientação; os critérios de avaliação, e as diretrizes para a composição da 

banca examinadora. O Regulamento de TCC é atualizado regularmente baseando-

se nos indicadores dos instrumentos de avaliação interna e externa do curso, 

demandas locais ou regionais e legislação vigente, analisados pelo NDE para 

elaboração de propostas posteriormente debatidas e aprovadas pelo colegiado do 

curso.  

O Trabalho de Conclusão de Curso de Engenharia Civil da Universidade Vale 

do Rio Doce - Univale tem como apoio as disciplinas Metodologia Científica e 

Métodos e Técnicas de Pesquisa e os componentes curriculares Trabalho de 

Conclusão de Curso I e II, por meio dos quais os alunos recebem suporte para 

desenvolver o TCC como uma atividade de estudo a ser apresentada em forma de 

Projeto de pesquisa (compreendendo trabalho experimental ou não experimental, 
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análise documental, pesquisa bibliográfica, etc.) e Artigo científico. Assim, o TCC é 

executado em duas etapas, sendo a primeira constituída pela elaboração de um 

projeto de pesquisa com referencial bibliográfico, submetido a uma banca 

examinadora – TCC I, e a segunda etapa a execução do projeto aprovado e 

apresentação de seus resultados em forma artigo científico, submetido à avaliação 

de banca examinadora – TCC II. Os TCC aprovados e autorizados pelos autores, 

são disponibilizados em repositórios institucionais próprios, acessíveis pela internet. 
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8 ATIVIDADES COMPLEMENTARES (AC) 

 

 

As atividades complementares realizadas pelos estudantes dos cursos de 

graduação da Universidade Vale do Rio Doce - Univale visam à realização de 

estudos transversais, opcionais, de interdisciplinaridade e de permanente 

atualização profissional específica, sobretudo, nas relações profissionais, nas ações 

de pesquisa e de ensino que associem teoria e prática e nas ações de extensão 

desenvolvidas junto à sociedade, com vistas à consolidação do perfil do formando 

desejado pela Universidade Vale do Rio Doce - Univale. Constituem atividades de 

natureza acadêmica, profissional e sociocultural e fomentam a prática de estudos 

independentes de caráter interdisciplinar e transdisciplinar, possibilitando aos 

discentes novos conhecimentos, adquiridos não somente no ambiente escolar, mas 

também em atividades independentes, especialmente nas relações com o mundo do 

trabalho e com as ações de extensão junto à comunidade.  

São espaços e momentos de enriquecimento curricular, que ampliam as 

oportunidades dos discentes para se apropriarem do conjunto de conhecimentos, 

atitudes e habilidades que o capacitarão a ser um bom profissional em sua área 

específica. Sendo assim, oportuniza a oxigenação do currículo, permitindo outras 

atividades além das previstas nas aulas teóricas e práticas convencionais. Possibilita 

a abertura de espaços para o exercício da aprendizagem em outros lugares e 

tempos diferenciados dos da sala de aulas, oficinas e laboratórios, constituindo-se, 

porém, como oportunidades curriculares significativas.  

A relação das atividades complementares com suas respectivas cargas 

horárias e demais diretrizes para realização de Atividades Complementares pelos 

estudantes do curso de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade Vale do Rio 

Doce – Univale são dispostas no Regulamento de Atividades Complementares – AC 

próprio do curso elaborado e atualizado periodicamente pelo NDE, com aprovação 

do colegiado do curso, bem como no projeto pedagógico do curso.  

De acordo com o estabelecido pelo curso de Engenharia Civil e Ambiental 

podem ser consideradas Atividades Complementares: 

I. participação com aprovação em seminários;  

II. participação em eventos acadêmicos e/ou profissionais;  
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III. participação em discussões temáticas;  

IV. participação em atividades acadêmicas a distância;  

V. exercício de monitoria;  

VI. participação em programas e cursos de extensão;  

VII. participação em projetos de pesquisa e de iniciação cientifica;  

VIII. trabalho voluntário dentro da área de formação do aluno;  

IX. vivência profissional;  

X. realização de estágios curriculares não obrigatórios;  

XI. disciplinas isoladas, desde que relacionadas à formação do egresso e 

ministradas por instituições reconhecidas;  

XII. cursos de idiomas estrangeiros e ministrados por instituições 

reconhecidas;  

XIII. cursos livres desde que ministrados por instituições reconhecidas;  

XIV. participação em grupos de estudos regularmente instituídos no âmbito do 

curso e supervisionados por docentes;  

XV. participação como representação estudantil na Comissão Própria de 

Avaliação – CPA;  

XVI. atividades de prestação de serviços (assistências, assessorias e 

consultorias);  

XVII. atividades desenvolvidas no âmbito de programas de difusão cultural 

(realização de eventos ou produtos artísticos e culturais).  

 

No curso de Engenharia Civil são atribuídas 100 (cem) horas para a 

realização de AC compreendendo as atividades descritas no regulamento próprio. O 

regulamento também estabelece o limite de carga horária para cada categoria de 

AC, fomentando a diversificação das atividades realizadas pelos estudantes, os 

quais tem autonomia para participar de atividades de seu interesse, coerentes com o 

perfil proposto para sua formação. Para validação das AC, os estudantes 

apresentam ao professor designado pelo curso os seus documentos comprobatórios 

de realização das atividades. 
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9 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS   

 

 

Os procedimentos metodológicos assumidos pelos docentes do curso de 

Engenharia Civil da Universidade Vale do Rio Doce - Univale 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:  

a) Aulas teóricas com exposições dialogadas problematizadas e 

contextualizadas; 

b) Seminários de discussão de textos - atividade em que se trabalha, 

simultaneamente, a habilidade de leitura, compreensão e elaboração de 

textos e a expressão verbal; 

c) Metodologia de estudo de caso, para o adequado desenvolvimento da 

relação teoria-prática; 

d) 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; 

e) Leitura coletiva de textos com posterior discussão, visando o 

desenvolvimento da capacidade de julgamento e de tomada de decisões; 

f) Apresentação de trabalhos escritos (artigos científicos); 

g) Uso de tecnologias para a ampliação do ambiente acadêmico, por 

exemplo, por meio da utilização de blogs redes sociais e suas 

ferramentas e portal universitário, ferramenta que expande o espaço de 

interação entre estudantes e professores; 

h) Apresentação de "fichamento" de textos e de resenhas; 

i) Visitas técnicas; 

j) Elaboração e participação em projetos de iniciação científica e extensão; 
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k) Oficinas Temáticas; 

l) Júri simulado; 

m) Projeto Integrador; 

n) Avaliação Global. 

 

A efetiva articulação entre teoria e prática consolida-se por meio de 

vinculação com temas e abordagens pertinentes à realidade brasileira, às demandas 

específicas regionais e locais ou discussões do Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia – CREA e Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA. Os 

princípios de flexibilização e interdisciplinaridade serão vivenciados, visando à 

incorporação de novas formas de aprendizagem pelo estudante.  

Estimula-se a abordagem de conteúdos de forma integrada e interdisciplinar, 

por meio de metodologias ativas, em temas relevantes para a formação e atuação 

profissional dos estudantes; a observação da realidade para identificação de estudos 

de caso; a análise de situações problema trazidas pelos docentes e discentes; e a 

socialização de práticas profissionais; todas estas práticas preconizando a 

contextualizando do ensino.  
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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 Universidade Vale do Rio Doce – Univale. A 

assiduidade e aproveitamento nos estudos, ambos eliminatórios, são os aspectos 

que constituem o sistema. 

A Universidade Vale do Rio Doce – Univale assume que a avaliação deve ser 

formativa e contribui para que professores e estudantes aperfeiçoem os processos 

de ensino e aprendizagem. Portanto, a avaliação deve ser considerada como fonte 

de informações para assegurar a realização de atividades pedagógicas e 

institucionais, necessárias à promoção da qualidade do ensino, da aprendizagem, da 

formação do discente e da melhoria institucional.  

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, perpassa todo o processo pedagógico ao iniciá-lo com a coleta das 

informações indispensáveis para conhecimento da realidade, durante a execução do 

trabalho, até a sua finalização, 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) e demais 
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modalidades e formas que se mostrem aconselháveis e de possível aplicação, 

conforme a disciplina. 

Cabe destacar que as pessoas com necessidades especiais no âmbito da 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale usufruem atendimento diferenciado junto 

aos processos de avaliação de aprendizagem, a partir de análise individualizada. 

  



 

 

21 

 

11 EXTENSÃO  

  

 

A concepção de extensão da Universidade Vale do Rio Doce - Univale parte 

dos pressupostos da Lei de Diretrizes e Base da Educação, da Constituição Federal 

e da Resolução CNE/CES nº 07/2018 e foi elaborada em consonância com os fóruns 

nacionais de extensão das instituições públicas e comunitárias. Assim, a Univale, à 

luz desses documentos, compreende a extensão como processo formativo 

interdisciplinar e interprofissional que se efetiva em interface com a pesquisa e o 

ensino, no campo das ações que se inserem na sociedade, preferencialmente em 

contextos de vulnerabilidade, consolidando o caráter de pertinência e 

responsabilidade socioambiental da universidade ao promover a dialogicidade 

transformadora, emancipatória e articuladora dos diversos saberes acadêmicos e 

populares. 

Na dialogicidade construtiva, transformadora e intercultural, com os diversos 

setores sociais nacionais e internacionais, os cursos da Univale buscam a reflexão 

ética necessária às suas atividades extensionistas integradas ao ensino e à 

pesquisa, no enfrentamento das questões sociais, na produção e construção de 

conhecimentos voltados para um desenvolvimento econômico, cultural e social 

equitativo e sustentável. Nesse sentido a Extensão na Univale reforça seu 

compromisso social implementando ações nas diversas áreas temáticas como as de 

comunicação, cultura, direitos humanos e justiça, educação, meio ambiente, saúde, 

tecnologia, produção e trabalho. Dessa forma, atua em diálogo com os temas 

transversais obrigatórios no Ensino Superior, em consonância com a Lei 9.795/99 e 

o Decreto 4.281/2002 que regem sobre a obrigatoriedade da Educação Ambiental no 

Ensino Superior, a Resolução CNE/CP 01/2004 que trata da educação etino-racial 

nos cursos de graduação e a Resolução CNE/CP 01 de 30/05/12 que institui o 

ensino obrigatório dos Direitos Humanos.  

As diretrizes da política de extensão universitária configuram-se como 

orientações gerais que fundamentam a comunidade acadêmica no planejamento das 

ações extensionistas, e estão organizadas em cinco eixos fundantes: 1) A interação 

dialógica entre a universidade e a comunidade como cerne da dimensão ética dos 

processos de extensão universitária; 2) A interdisciplinaridade e 
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interprofissionalidade na superação da dicotomia entre generalismos e 

especializações em respostas à complexidade da realidade social e da atuação 

profissional; 3) A indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão que 

oportuniza a produção de conhecimentos por meio de metodologias participativas, 

no formato investigação-ação, envolvendo tanto o ensino quanto a pesquisa na 

dialogicidade extensionista; 4) O impacto na formação do estudante, ampliando seu 

universo de referência e oportunizando o contato direto com as grandes questões 

contemporâneas da sua área, colocando-o como protagonista de sua formação 

técnica e cidadã; e 5) O impacto e transformação social e institucional, contribuindo 

na solução de problemas sociais qualificando as demandas e antecipando as 

necessidades dos vários grupos sociais e, prioritariamente, das populações mais 

vulneráveis na perspectiva da inclusão. 

Alinhado às diretrizes da política de extensão da Universidade Vale do Rio 

Doce – Univale, as ações de extensão do curso de Engenharia Civil são 

desenvolvidas com a participação de professores e estudantes do curso, e de outros 

cursos e laboratórios da Universidade Vale do Rio Doce – Univale sempre em 

parceria com instituições públicas e privadas com atuação regional em áreas afins 

do curso, profissionais da área, empresários e membros da comunidade. As 

atividades de extensão representam oportunidade de reflexão sobre as fragilidades 

e potencialidades regionais, colaborando na formação profissional dos estudantes 

do curso. A seguir são descritas as principais atividades de extensão do curso. As 

principais atividades de extensão do curso são: 

Espaço Integrador do Núcleo das Ciências e Tecnologia – ELO: Espaço que 

articula ensino, pesquisa e extensão, tornando a pesquisa uma ação compartilhada 

e a extensão uma atividade que possibilita compartilhar com a comunidade estudos 

e práticas dos cursos do Núcleo. O Espaço Integrador do Núcleo das Ciências e 

Tecnologia, articula juntamente aos cursos a realização de eventos como oficinas de 

capacitação, palestras, seminários e fóruns, entre outros, abertos à comunidade que 

visam a troca de conhecimentos entre academia e sociedade. As propostas são 

definidas por demandas dos cursos e/ou externas por meio de escolas da rede 

pública e particular de ensino médio, consórcios municipais, entre outros.  

Parque da Ciência: Idealizado por um grupo de professores da própria 

instituição, o Parque da Ciência foi inaugurado em 1997 com o objetivo principal de 
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difundir e popularizar os conhecimentos científicos nas áreas de Física e Química. 

Atualmente o Parque da Ciência recebe periodicamente visitantes das escolas de 

Governador Valadares e região.  

Na visita ao Parque da Ciência, previamente agendada pela escola visitante, 

os estudantes interagem com os experimentos conhecendo o princípio físico ou 

químico de cada um, com a mediação dos professores da Universidade Vale do Rio 

Doce - Univale e monitores. Além disso, o Parque dá suporte aos professores que 

idealizam realizar eventos em sua escola, como por exemplo feiras de ciência.  

Escritório Modelo: Neste espaço os estudantes tem a percepção da 

realização dos conceitos do alcance social de projetos de engenharia, arquitetura e 

urbanismo por meio dos processos de trabalho em ambiente de prática profissional; 

Presta-se serviço à comunidade por meio de assessoria, consultoria e/ou projetos de 

engenharia, arquitetura e urbanismo.  

Semana Acadêmica do Núcleo das Ciências e Tecnologia: Promove o 

encontro de professores e estudantes dos cursos pertencentes ao Núcleo das 

Ciências e Tecnologia da Universidade Vale do Rio Doce – Univale com 

representantes dos meios acadêmicos e profissionais, públicos e privados, ligados a 

essa área, visando a ampliação do conhecimento e o aprofundamento de contatos e 

parcerias acadêmicas e profissionais. O protagonismo dos estudantes é estimulado 

através da preparação e apresentação de trabalhos acadêmico-científicos e 

exposições e da participação em mesas redondas, minicursos e oficinas sobre 

questões atuais que envolvem a Engenharia Civil e Ambiental.  

Projeto Integrador: realizado semestralmente, como atividade prática 

supervisionada com foco central na extensão curricular. A partir de uma temática 

transversal oriunda de situações-problema atuais ou demandas locais e regionais, 

com relevância para a prática profissionais de engenheiros civis e que propicie a 

aproximação dos estudantes com a comunidade externa, são realizadas discussões, 

pesquisas, levantamento de dados, elaboração de projetos, laudos, relatórios, entre 

outras propostas de soluções, que estimulam o desenvolvimento de habilidades e 

competências por meio do protagonismo dos estudantes frente aos desafios 

propostos na atividade. 

 

 



 

 

24 

 

12 PESQUISA 

 

 

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

graduação, como prática pedagógica articulada também à extensão. Se destina a 

promover a ampliação do conhecimento humano e/ou resolver problemas sociais, 

econômicos, culturais, tecnológicos, ambientais e de saúde, além de promover o 

conhecimento, valorização e desenvolvimento regional, considerando os interesses 

das comunidades locais, ecossistemas, particularmente nas áreas definidas como 

prioritárias. 

Os cursos da Universidade Vale do Rio Doce – Univale possibilitam aos 

estudantes oportunidades para desenvolver as competências e habilidades no 

campo da pesquisa, desde a graduação, por meio do incentivo e apoio à criação ou 

fortalecimento de grupos, núcleos, laboratórios e centros de pesquisa; do estímulo à 

ampliação de atividades de iniciação científica junto aos estudantes de graduação; 

da valorização dos projetos interdisciplinares; do incentivo à apresentação de 

trabalhos científicos em eventos nacionais e internacionais de relevância; da 

divulgação dos resultados das pesquisas desenvolvidas; do estímulo à publicação 

em revistas científicas indexadas, especialmente aquelas de maior impacto; da 

constante busca de integração entre ensino, pesquisa e extensão; da ampliação da 

internacionalização; e da definição e implementação de sistemática de 

acompanhamento e avaliação das pesquisas, incorporando critérios quantitativos e 

qualitativos, entre os quais o de compromisso com a inserção social e regional e de 

relevância científica e cultural. 

Para que estudantes, professores e pesquisadores possam divulgar os 

resultados de seus trabalhos, a Assessoria de Pesquisa, 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 de Bolsas de Iniciação Científica da Universidade Vale do Rio Doce – 

Univale (BIC/UNIVALE), Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica da 
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FAPEMIG (PIBIC/FAPEMIG), Bolsas BIC Único/FAPEMIG e os Prestadores de 

Serviço Voluntário que atuam em projetos de pesquisa. 

O Simpósio de Iniciação Científica, realizado anualmente, sem interrupções 

desde 2003, oferece a estudantes, professores, pesquisadores da Universidade Vale 

do Rio Doce – 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 preocupa-se em oferecer 

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

trabalho submetido, permitindo que esse estudante 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.   

O curso de Engenharia Civil tem participado de modo efetivo Simpósio de 

Iniciação Científica da Univale. Os apresentam resultados parciais e finais dos 

projetos de pesquisa que estão inseridos; os professores do curso propõem 

Simpósios temáticos e mesas redondas com temáticas ligadas às engenharias, além 

de participarem da comissão científica; o curso oferta, no período de submissão de 

trabalhos, oficinas de capacitação para estudantes voltadas para elaboração de 

resumos; e os estudantes são estimulados a participarem como apresentadores de 

trabalhos ou ouvintes.  

Destaca-se também a atuação de professores doutores do curso que 

integram o corpo docente do mestrado em Gestão Integrada do Território (GIT) da 

Univale, que promove discussões interdisciplinares em grupos de pesquisa nos 

quais participam estudantes do curso como bolsistas de iniciação científica, além da 

integração com os demais docentes do curso. Assim, a articulação entre o curso e o 

mestrado se reflete de forma positiva na formação dos estudantes em Engenharia 

Civil. 
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13  AVALIAÇÃO  

 

 

A Universidade Vale do Rio Doce – Univale percebe a avaliação como fonte 

de informações para assegurar a realização de atividades pedagógicas e 

institucionais, necessárias à promoção da qualidade do ensino, da aprendizagem, da 

formação do discente e da melhoria institucional.  

Para implementação da Autoavaliação Institucional, a Universidade Vale do 

Rio Doce – 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. A CPA/Univale busca desenvolver 

uma cultura de avaliação, sensibilizando a comunidade acadêmica sobre a 

necessidade das avaliações, integrando-as aos processos de planejamento de 

ações futuras, fornecendo subsídios na esfera administrativa e pedagógica, a fim de 

promover o autoconhecimento e o aprimoramento da qualidade do ensino, da 

pesquisa, da extensão e da gestão. É um processo ético, coletivo, participativo, com 

informações válidas e confiáveis, cooperativo e coerente com o Plano de 

Desenvolvimento Institucional da Universidade. Avalia a instituição como um todo, 

assegurando uma participação responsável com indicativos que possibilitem a 

implementação de mudanças em todos os segmentos envolvidos e o uso efetivo dos 

resultados.  

Após a tabulação dos resultados, a CPA elabora relatórios para a 

coordenação do curso e professores. Os relatórios contendo os resultados e 

diagnósticos apresentados nas avaliações servem de referência para a atualização 

do PDI, elaboração do relato institucional, bem como são utilizados na orientação 

dos planos de ensino, de cursos e discutidos com os gestores institucionais, 

objetivando atualizá-los a partir da troca de informações e experiências vivenciadas 

no mundo do trabalho. 

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 
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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 de curso. 

As avaliações no curso de Engenharia Civil permitem verificar potencialidades 

e pontos a serem aperfeiçoados, sendo estes quesitos registrados em relatórios do 

curso encaminhados à CPA, após a divulgação dos resultados dos processos 

avaliativos à coordenação de curso. A gestão do curso é realizada considerando a 

autoavaliação institucional e o resultado das avaliações externas como insumo para 

aprimoramento contínuo do planejamento das ações do curso, sendo 

disponibilizados os resultados à comunidade acadêmica. A autoavaliação periódica 

do curso é sistematicamente desenvolvida, visando a melhoria dos processos de 

gestão, ensino e aprendizagem. 

Além das avaliações realizadas pela CPA, o ENADE como uma avaliação 

externa, é balizador para o acompanhamento do NDE ao desenvolvimento e 

cumprimento do PPC de Engenharia Civil. Ao avaliar o desempenho dos estudantes 

em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares do 

curso, o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias ao 

aprofundamento da formação geral e profissional, bem como, o nível de atualização 

dos estudantes em relação à realidade brasileira, mundial e áreas específicas do 

conhecimento, os resultados relativos ao desempenho dos estudantes são 

indicadores considerados no processo ensino-aprendizagem e no processo de 

gestão, monitoramento e avaliação do curso. 
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14 AMBIENTES ACADÊMICOS COMPARTILHADOS 

 

 

A Universidade Vale do Rio Doce – Univale conta com auditórios, Templo 

Ecumênico, salas de reuniões, o UNICENTRO, Centro Esportivo Universitário 

(CEU), cantinas terceirizadas, os estúdios de televisão e rádio (Univale TV), serviço 

de reprografia, 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). Há ainda serviços de linhas de ônibus coletivos (empresa privada) com 

pontos de ônibus dentro do campus II, assegurando o transporte à comunidade 

acadêmica. 

O curso de Engenharia Civil compartilha ambientes acadêmicos como as 

salas de aula, auditórios, sala Uni-InterAtiva, e laboratórios de informática. Os 

laboratórios específicos do curso, compartilhados com os demais cursos do Núcleo 

das Ciências e Tecnologia, em disciplinas pertinentes, possibilitam a formação do 

estudante em práticas interdisciplinares e na inter-relação teoria/prática. No Curso 

de Engenharia Civil e Ambiental são disponibilizados os seguintes laboratórios: 

Salas de desenho, laboratório de Física, laboratório de Química, laboratório de 

Hidráulica, laboratório de Ensaios Mecânicos, laboratório de Materiais de 

Construção, laboratório de Topografia, laboratório de Mecânica dos Solos e 

Pavimentação e laboratório de Materiais e Medidas Elétricas.  
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15 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Em consonância com o PPI da Universidade Vale do Rio Doce (Univale), a 

proposta deste PPC representa o desejo de melhoria de qualidade do curso, visando 

à formação de um profissional com perfil crítico, reflexivo, ético, generalista, 

estabelecendo novos marcos teóricos, priorizando o trabalho por competências e 

habilidades para a prática do cuidado no contexto social, com a utilização de 

metodologias ativas no desenvolvimento de conteúdos de relevância profissional e 

política. 

Ressalta-se a importância do comprometimento da comunidade acadêmica 

na gestão democrática do curso, flexibilizando espaços para compartilhar 

experiências, sentimentos e vivências, envolvendo distintos segmentos da 

comunidade acadêmica e da externa. O curso de Engenharia Civil corrobora para 

um processo contínuo de monitoramento e avaliação mediado pelo diálogo e 

intervenções, com proposições e atitudes apropriadas na perspectiva de transpor os 

desafios elencados pelos órgãos avaliadores (INEP/MEC e CPA/Univale), pela 

comunidade acadêmica e sociedade em geral. 

O curso de Engenharia Civil da Univale reitera o compromisso sócio-político 

da universidade no desenvolvimento econômico e socioambiental de Governador 

Valadares e região, assim como na formação de profissionais com perfil, 

competências e habilidades diferenciados para a atuação efetiva nas áreas 

pertinentes à engenharia civil e engenharia ambiental. 
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16 TABELA COM O CORPO DOCENTE  

 

 

Nome do Docente Titulação Experiência profissional 

Magistério 

Superior 

Não 

Acadêmica 

Adames Coelho Assunção Especialista 4 anos 11 anos 

Almir Cleber Lacorte Especialista 28 anos 38 anos 

Anderson Caetano Gusmão Mestrado 8 anos 9 anos 

Célia Regina Silva Santos Pimenta Mestrado 15 anos 20 anos 

Clênio Henriques Martins Especialista 28 anos 34 anos 

Dayane Gonçalves Ferreira Mestrado 8 anos 4 anos 

Denise Coelho de Queiroz Mestrado 17 anos 3 anos 

Elias Samor Especialista 33 anos 2 anos 

Fernando Vieira de Rezende Filho Especialista 26 anos 26 anos 

Hernani Ciro Santana Mestrado 5 anos 3 anos 

João Fernando Martins Paixão Mestrado 4 anos 3 anos 

Ivana Cristina Ferreira Santos Doutorado 23 anos - 

Marieta Amelia Vieira Byrro Especialista 31 anos 9 anos 

Marli Elias Pereira Especialista 46 anos 6 anos 

Rondinelly Geraldo Pereira Especialista 6 anos 6 anos 

Rulliam de Oliveira Vidigal Especialista 6 anos 10 anos 

Thiago Martins Santos  Mestrado 12 anos 4 anos 

 

 

 


