
O curso oferece o desenvolvimento dos 
conhecimentos adquiridos em áreas de 
hidrologia, topografia, georreferenciamento e 
hidráulica. Além do conhecimento em 
infraestrutura e conhecimento técnico em 
áreas de construção sustentável, 
prototipagem e gerenciamento de obras.

•  Quantidade de competências: 30

•  Quantidade de horas: 4000

•  Duração do curso: 10 semestres

•  Acesso ao Liga Online

•  Banco de Vagas de emprego

Este curso inclui:

Engenharia Civil

Sobre o curso

Matriz Curricular

1O SEMESTRE

Identificar e aplicar ferramentas básicas de matemática na elaboração de uma solução de 
Engenharia para uma comunidade.
Identificar a aplicação de ferramentas da Química na solução de questões envolvendo 
projetos de Engenharia.
Elaborar projeto de energia alternativa, com base em conceitos físicos e suas interações 
com a Engenharia de Energia.

2O SEMESTRE

Elaborar a planta do projeto de uma construção que envolva conceitos de 
sustentabilidade.
Desenvolver a maquete de uma construção que envolva conceitos de sustentabilidade.
Analisar e construir conjunto de documentos necessárias para o desenvolvimento de 
um determinado projeto de Engenharia.

Graduação digital

Bacharelado



3O SEMESTRE

Cálculo de volume de um determinado reservatório, através de processo de 
integração.
Estudo de conforto térmico em uma indústria a partir de métodos numéricos.
Criar e resolver os termos de balanço de massa para um reservatório, a partir 
das vazões de saída de uma barragem.

4O SEMESTRE

Elaborar a árvore de decisão dos indicadores de uma empresa.
Construir um mapa de métricas dos indicadores de desempenho de 
uma empresa.
Desenvolver um painel de controle dos indicadores de desempenho 
de uma empresa.

5O SEMESTRE

Elaborar estudo identificando os principais problemas recorrentes em bacias 
hidrográficas urbanas.
Desenvolver projeto de drenagem para solução de cheias em uma determinada 
bacia hidrográfica urbana.
Elaborar estudo preliminar para plano de recursos hídricos em determinada 
bacia hidrográfica.

6O SEMESTRE

Elaborar estudos de impacto sobre os corpos hídricos de determinada 
bacia hidrográfica.
Elaborar critérios de tomada de decisão para escolha de tecnologias para 
projeto de saneamento em determinada região.
Dimensionar estação de tratamento de água convencional para 
determinada região.

Engenharia Civil



7O SEMESTRE

Elaborar caracterização fisiográfica regional, com base na elaboração de mapa 
em ambiente de geoprocessamento.
Elaborar estudo topográfico para implementação de obra civil (coleta de dados 
em campo e processamento em escritório).
Elaboração de estudo geotécnico para implementação de obra civil.

8O SEMESTRE

Elaborar e analisar um estudo de tensões em materiais.
Dimensionar a fundação de uma determinada edificação.
Criar projeto arquitetônico para obra de urbanização, considerando o 
planejamento e gerenciamento da mesma.

Engenharia Civil

9O SEMESTRE

Criar um projeto de implementação de uma rodovia.
Elaborar um estudo de alternativas para o uso de materiais de 
construção em determinada obra civil.
Elaborar estudo para utilização de concreto em obras civis.

10O SEMESTRE

Executar a análise de uma estrutura e definir tipos de soluções a partir dos 
problemas encontrados.
Elaborar estudo de alternativas para escolha de tecnologias a serem utilizadas 
em uma determinada construção.
Elaborar projeto de obra civil de grande porte (Pontes e Barragens).


