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CURSO DE ENGENHARIA CIVIL 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 

 

Nome do curso: Engenharia Civil. 

Grau Conferido: Bacharel em Engenharia Civil. 

Modalidade: Presencial. 

Duração: 5 (cinco) anos ou 10 (dez) períodos. 

Área de Conhecimento: Engenharias. 

Regime: Crédito semestral com códigos por disciplinas, respeitados os pré-requisitos e co-

requisitos existentes. 

Número de vagas ofertadas: 240 anuais. 

Turnos previstos: Manhã e Noite. 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo geral 

 

Formar engenheiros civis com sólida base teórico-prática, através de um currículo 

dinâmico que proporcione uma moderna visão do exercício profissional baseado na ética e no 

emprego da boa técnica inserido no contexto da constante transformação tecnológica e 

humanística, fatores que permeiam a realidade nacional. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

O Curso de Engenharia Civil pretende que, com as vivências e com os 

conhecimentos adquiridos, ao final do curso os alunos estejam aptos a:  

a) Aplicar conhecimentos tecnológicos e científicos na identificação, 

formulação, proposição e resolução de problemas de Engenharia Civil em setores da 

infraestrutura;  

b) Elaborar, executar e administrar projetos e sistemas na área da Engenharia 

Civil em setores da infraestrutura, em empresas de engenharia civil, incorporação construção 

e gerenciamento de obras civis;  

c) Integrar e atuar em equipes multidisciplinares na elaboração, execução e 

administração de projetos em diversos setores de infraestrutura como habitação, saneamento, 

transporte e energia; Identificar e analisar criticamente as influências das decisões técnicas na  
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concepção de projetos no meio ambiente avaliando a questões relacionadas com os possíveis 

impactos ambientais;  

d) Executar pesquisas tecnológicas e científicas com vistas à evolução dos 

conhecimentos e ao desenvolvimento de novas tecnologias na área da Engenharia Civil no que 

tange o desenvolvimento de novos materiais, novas ferramentas computacionais, métodos de 

investigação de campo e processos de gerenciamento;  

e) Executar e gerenciar operações técnico-administrativas em empresas de 

Engenharia, consultoria e outros órgãos, públicos ou privados;  

f) Aplicar atitude investigativa favorável ao próprio processo contínuo de 

construção de conhecimentos;  

g) Desenvolver visão prospectiva, principalmente para antecipação de 

tecnologias;   

h) Avaliar e aprimorar a integração técnico-científica, ecológica e cultural de 

conhecimentos e projetos da área de Engenharia Civil; e 

i) Desenvolver consciência ética, responsável e com cunho social, em suas 

atividades profissionais. 

 

3. PERFIL DO EGRESSO 

 

O egresso do curso de Engenharia Civil da Universidade Estácio São Luís será capaz 

de formular, solucionar e otimizar, de forma sustentável, problemas ligados às atividades de 

projeto, operação e gerenciamento do trabalho e de sistemas de produção de bens e/ou 

serviços, considerando seus aspectos humanos, econômicos, sociais e ambientais, com visão 

ética e humanística em atendimento às demandas da sociedade. Será um engenheiro no qual 

a competência técnico-científica estará aliada a um embasamento humanístico sólido.  

 

 De uma forma especifica, o egresso de engenharia civil deve, no decorrer de 

sua formação, ter desenvolvido competências as seguintes Competências e Habilidades 

Tecnológicas: 

a) Elaborar normas, procedimentos técnicos e estudos em áreas da Engenharia 

Civil; 

b) Elaborar estudos de viabilidade técnico-econômica e orçamentos de projetos 

de Engenharia Civil; 

c) Elaborar metodologias para a análise de cenários, em áreas da Engenharia 

Civil; 
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d) Elaborar relatórios técnicos, trabalhos para publicação, seminários e palestras; 

e) Elaborar projetos, cálculos e gerenciamento de obras civis; 

f) Planejar, supervisionar, coordenar e atuar em projetos em áreas da 

Engenharia Civil; 

g) Identificar os principais problemas em áreas da Engenharia Civil, através de 

análise adequada, baseando-se em conhecimento científico adequado; 

h) Capacidade de adaptação às necessidades do mercado de trabalho; 

i) Resolver problemas observados nas áreas da Engenharia Civil, desde seu 

reconhecimento e realização de medições até a análise dos resultados; 

j) Desenvolver e aplicar novos modelos na resolução de problemas; 

k) Conduzir vistorias com a correspondente emissão de laudos e pareceres 

técnicos; 

l) Desenvolver diferentes metodologias de consultoria nas áreas da Engenharia 

Civil, em sintonia com as questões ambientais, reconhecendo os elementos relevantes às 

estratégias adequadas; 

m) Desenvolver atitude de flexibilidade, com vistas à adaptação às mudanças 

tecnológicas; 

n) Analisar e avaliar atividades de operação e de manutenção. 

 

4. INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO 

 

No âmbito local, grandes indústrias, na sua grande maioria concentradas na 

capital, São Luís, possuem os mais variados ramos industriais e da construção civil. O aspecto 

da construção civil teve um crescimento exponencial em função das grandes obras financiadas 

pelo governo federal como PAC e PAR, além dos empreendimentos particulares até meados 

de 2016. Porém, nos últimos anos houve uma queda na produção da construção Civil do 

Estado. 

Apesar do cenário pessimista, para analistas em crise econômica este é melhor 

momento para a capacitação e o melhoramento de conhecimentos através de  parcerias com 

as faculdades e universidades. Portanto a mudanças de conceitos permitirão profissionais mais 

bem preparados para o novo cenário nacional e estadual no que tange a construção civil. 

O Engenheiro Civil é um profissional que atua nos mais variados ramos da 

construção e gerenciamento projetos civis. É um profissional que analisa, gerencia e executa 

todas as etapas de uma obra civil, desde que envolvam a Elaboração de projetos, habitação,  

 



 

4 
 

 

saneamento, transporte e energia, sustentabilidade, qualidade e operações técnico 

administrativa. Ao aliar os conhecimentos técnicos e científicos, o Engenheiro Civil tem a 

capacidade de identificar, propor e solucionar problemas de impacto ambiental, desenvolver 

novos materiais e técnicas de desenvolvimento aplicadas a construção civil, sempre de forma 

ética e de responsabilidade social. 

 

5. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 

 

O processo avaliativo é composto de três etapas:  

I – 1ª Avaliação (AV1);  

II – 2ª Avaliação (AV2);  

III – 3ª Avaliação (AV3). 

 

O processo avaliativo é realizado em data, horário e local determinados pela 

Instituição. A primeira avaliação (AV1), com a forma e a execução definidas pelo professor da 

disciplina, terá o valor de 10 (dez) pontos e contemplará o conteúdo da disciplina lecionado, 

do início das aulas até a sua realização. A segunda avaliação (AV2) terá o valor de 10 (dez) 

pontos e contemplará o conteúdo da disciplina lecionado, do início das aulas até a sua 

realização. A avaliação AV2 das disciplinas possuam atividades estruturadas /ou trabalhos terá 

o valor de 10 (dez) pontos, sendo:  

I – 8 (oito) pontos do instrumento integrado avaliativo; e  

II – 2 (dois) pontos pela execução das Atividades Estruturadas e/ou trabalhos 

Nas disciplinas na modalidade online dos cursos presenciais, a avaliação dos 

discentes ocorrerá por meio de provas presenciais (AV e AVS), sendo atribuído grau de 0,0 

(zero) a 9,0 (nove), e por meio da avaliação na participação nos fóruns de discussão de 

conteúdo, disponibilizados no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), a qual será atribuído 

grau de 0,0 (zero) a 1,0 (um) e que será somado à pontuação das avaliações AV e AVS. 


