
O curso de Engenharia Civil segue as tendências do mercado da construção civil e investimentos no setor. Por isso, se de-
staca como estratégico e de grande relevância para o desenvolvimento do país: quer saber como a economia está? Observe 

o ramo da construção civil.

A Engenharia Civil assumiu seu papel de protagonista em apoio à comunidade e às empresas através da prestação de 
serviços. A complexidade do curso mudou. A formação do profissional também.

A Universidade La Salle te convida a percorrer uma trajetória inovadora de formação profissional para fazer, aprender e se 
surpreender de forma transformadora durante a graduação. 

CONHEÇA A NOVA PROPOSTA:

Não tem mistério: o módulo é um grupo de disciplinas, projetos e estágios interligados.

No novo curso de Engenharia Civil, esse mito definitivamente cai por terra.

Algumas pessoas têm mais afinidade com pesquisa e produção de artigos científicos. Para elas, o modelo tradicional de 
TCC continua sendo uma ótima opção.  A novidade é que, além do artigo, o TCC do curso de Engenharia CiviI também 

pode ser uma ótima oportunidade para amadurecer aquele Plano de Negócios que surgiu durante o curso.

Já pensou em se formar e sair da universidade com uma ideia consolidada de empresa na mão?

As possibilidades não param por aí. Projetos técnicos, materiais didáticos e softwares produzidos de acordo com as 
normas do novo TCC e de relevância para a área serão aceitos - e muito bem-vindos!

Uma nova forma de valorizar o novo profissional de Engenharia Civil: versátil, criativo e empreendedor.

Falando nisso, a sementinha do empreendedorismo que já era plantada no solo fértil da criatividade dos alunos ao longo 
do curso, ganhou um momento especial.

As experiências empreendedoras, temas globais contemporâneos e comunicação e linguagem compõem o chamado Eixo 
de Formação Transversal.

Tem outra novidade que dará um plus na tua formação: o Projeto Integrador

O que é?

Você será desafiado a resolver problemas reais na tua área de atuação, articulando os conhecimentos dos módulos tra-
balhados até o momento

Serão disciplinas para expandir os teus conhecimentos para além dos conteúdos específicos e, para tanto, contarão com 
a flexibilidade da modalidade EAD.

Para sanar qualquer dúvida sobre a modalidade de educação a distância:
• O ambiente virtual da Universidade é fruto da parceria consolidada com a Google For Education

O curso também é norteado pelos Eixos de Formação Específica:

Falar de Engenharia Civil é falar de um olhar atento e global. A teoria é muito importante na formação do profissional, 
pois o avanço da tecnologia motiva as inovações na área a todo o momento.

O currículo também visa os resultados concretos dessa experiência na sociedade. 

Já pensou em ter o teu nome gravado na história de pessoas que se beneficiaram pelo teu trabalho?

Sempre existiu a possibilidade de fazer isso por meio de projetos de extensão que aconteciam sem ligação direta com o 
curso de graduação.

Agora, as atividades de extensão integram disciplinas do currículo de Engenharia Civil e serão desenvolvidas ao longo do 
curso:

Iniciativas que contribuem para a transformação social e enriquecem a tua formação integral.

Esqueça o modelo tradicional de currículo!  
Agora, o curso foi organizado como um mapa que articula conhecimentos, habilidades e atitudes

APRENDER COM UM NOVO MAPA DO CONHECIMENTO

(*) No semestre 2020/1 será ofertado um Módulo do curso.

Você possui habilidades, 
conhecimentos e 

atitudes que construiu ao 

longo da vida.
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Durante o curso nós te ajudaremos a 

desenvolver novas habilidades conhecimentos 
e atitudes para ser o profissional...
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...com as competências necessárias 

para solucionar problemas reais em 

diferentes situações no mercado de 

trabalho e na vida.
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ENGENHARIA CIVIL

UNIVERSIDADE

EIXO DE FORMAÇÃO TRANSVERSAL

EIXOS DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA 

SURPREENDER-SE COM A QUEBRA DE PARADIGMAS

Nem precisa estar no Ensino Superior para conhecer a fama de mau do TCC
Trabalho de Conclusão de Curso.

FAZER, SIM!

TEORIA + EXPERIÊNCIA
Como você já viu, acontece dentro e fora da sala de aula.

A TUA EVOLUÇÃO VAI ACONTECER EM 

10 MÓDULOS  DE APRENDIZAGEM.

CONFIRA OS MÓDULOS

DO TEU CURSO:

MÓDULO – FUNDAMENTOS DA ENGENHARIA
O módulo inclui fundamentos da engenharia civil e o desenvolvimento de competências 

referentes ao desenho básico e ao raciocínio lógico em operações matemáticas e economia.    

MÓDULO – CIÊNCIA APLICADA
O módulo aborda o conhecimento dos elementos iniciais de projeto e seu desenvolvimento, 

incluindo os espaços topográficos e os cálculos com figuras geométricas, bem como o estudo 

fundamental da ciência dos materiais.

MÓDULO  – ESFORÇOS E MATERIAIS
O módulo Esforços e Materiais possibilita o desenvolvimento do raciocínio quanto às reações 

estruturais básicas da engenharia, integrado com o estudo da formação e emprego dos 

materiais de construção. Neste módulo é previsto a realização do projeto integrador 

interdisciplinar com aplicação dos conhecimentos em caso prático.    

MÓDULO – FUNDAMENTOS DA CONSTRUÇÃO
O módulo aborda os fundamentos da construção com aplicação da teoria das estruturas e 

construção civil, bem como estudo hidráulico. O módulo prevê ainda o projeto integrador de 

inovação e tecnologia.

MÓDULO – ELEMENTOS COMPLEMENTARES
Os projetos complementares integram este módulo, abrangendo elementos construtivos como: 

instalações hidrossanitárias, gás, PPCI, além de projeto elétrico, geotécnico e alvenaria 

estrutural.

MÓDULO – ESTRUTURAS FUNDAMENTAIS
Neste módulo as disciplinas de projetos fundamentais geotécnicos, estudo de transportes e 

trânsito aplicado ao projeto de rodovias, estudo avançado de concreto armado, bem como de 

hidrologia e drenagem urbana protagonizam a formação do futuro engenheiro(a) civil.   

MÓDULO – PROJETOS AVANÇADOS
O módulo prevê disciplinas que promovem o estudo avançado de fundações e 

dimensionamento de pavimentos, além projeto de redes de água e esgoto e estruturas de aço e 

madeira, com foco na elaboração de projetos técnicos.  

MÓDULO – PRÁTICA PROFISSIONAL
O módulo Prática Profissional inclui a prática de estágio supervisionado, estudo das patologias 

das construções, bem como projeto arquitetônico e estrutural.

MÓDULO  – CONCLUSÃO DE CURSO
O módulo Conclusão de Curso aborda a prática da pesquisa aplicada em engenharia civil, 

abrangendo a resolução de problemas e o estudo de casos na área.

MÓDULO  – MATEMÁTICA APLICADA AOS MATERIAIS
O módulo Matemática Aplicada aos Materiais permite uma inserção do acadêmico em estudos 

voltados à concepção e análise do comportamento dos materiais e suas reações mediante 

solicitações. Esta inserção de análises inclui o estudo da resistência dos materiais, fenômenos 

de transporte, além de técnicas da construção civil. 

Comunicação e Linguagem*
Engenharia Econômica e Ambiental
Física - Mecânica 
Geometria Descritiva e Desenho Técnico
Química Geral

DISCIPLINA HORAS
80
80
80
80
80

Análise Estrutural
Cálculo - Limites e Derivadas
Ciência dos Materiais
Métodos Estatísticos
Topografia e Geoprocessamento

DISCIPLINA HORAS
80
80
80
80
80

Análise Estrutural II
Cálculo - Integrais
Materiais de Construção
Projeto Integrador - Levantamento de Áreas
Temas Globais Contemporâneos*

DISCIPLINA HORAS
80
80
80
80
80

Análise Estrutural III
Cálculo - Séries, Equações e Cálculo Vetorial
Construção Civil I
Experiência Empreendedora*
Fenômenos de Transporte

DISCIPLINA HORAS
80
80
80
80
80

Análise Estrutural IV
Construção Civil II
Física - Eletromagnetismo
Hidráulica
Projeto Integrador de Inovação e Tecnologia

DISCIPLINA HORAS
80
80
80
80
80

Alvenaria Estrutural
Concreto Armado I
Eletrotécnica e Projeto Elétrico
Fundamentos de Geotecnia 
Instalações Hidrossanitárias e Gás

DISCIPLINA HORAS
80
80
80
80
80

Concreto Armado II
Geotecnia Avançada
Hidrologia e Drenagem Urbana
Planejamento e Gerenciamento das Construções 
Rodovias I

DISCIPLINA HORAS
80
80
80
80
80

Estruturas de Aço e Madeira
Fundações
Redes de Água e Esgoto
Rodovias II

DISCIPLINA HORAS
80
80
80
80

Estágio Supervisionado
Patologias das Construções
Projeto Arquitetônico e Estrutural

DISCIPLINA HORAS
160
80
80

Optativa
Trabalho de Conclusão de Curso

DISCIPLINA HORAS
80
80

DISCIPLINAS OPTATIVAS HORAS
Aspectos Socioculturais das Relações Internacionais 80
BIM - Building Information Modeling  80
Conforto Ambiental 80
Cultura Surda e Língua Brasileira de Sinais 80
Desenho Arquitetônico II 80
Educação Intercultural e Direitos Humanos 80
Empreendedorismo Social e Sustentabilidade 80
Empreendedorismo, Criatividade e Inovação 80
Estruturas em Concreto Protendido 80
Ferramentas da Produção Enxuta I 80
Fundamentos de Inglês 80
Gestão de Pessoas 80
Gestão de Projetos 80
Matemática Avançada para Engenharias 80
Métodos Numéricos 80
Projeto de Fábrica 80
Sistemas de Produção 80

CONECTAR + CONHECIMENTO

Projeto Integrador de Inovação e Tecnologia:  Neste Projeto integrador, comum a todos os cursos da Área de Inovação 

e Tecnologia, serão abordados temas de relevância social, com foco nos seguintes eixos norteadores: a) revitalização de 

espaços públicos; b) inovação e tecnologia aplicada à sustentabilidade; c) cidades inteligentes e desenvolvimento dos 

centros urbanos.

Projeto Integrador Interdisciplinar:  O Projeto Integrador Interdisciplinar é vinculado ao Módulo Esforços e Materiais 

integra o módulo Fundamentos de Engenharia e Ciência Aplicada, prevendo a aplicação de desenho técnico e 

levantamento topográfico de áreas para a investigação de uma área pública, visando o levantamento de dados locais em 

nível de projeto preliminar de potencialidade do local.

CONECTIVIDADE COM O PROJETO INTEGRADOR

O curso de Engenharia Civil prevê dois Projetos Integradores.

FORMAÇÃO
FUNDAMENTAL

GEOTECNIA 
E RODOVIAS

CONSTRUÇÃO
CIVIL

 ESTRUTURAS HIDRÁULICA

• Química Geral
• Física - Mecânica
• Análise Estrutural
• Topografia e Geoprocessamento
• Materiais de Construção
• Fenômenos de Transporte
• Construção Civil I
• Hidráulica
• Fundamentos de Geotecnia
• Instalações Hidrossanitárias e Gás
• Alvenaria Estrutural
• Rodovias I
• Geotecnia Avançada
• Rodovias II
• Redes de Água e Esgoto
• Projeto Arquitetônico e Estrutural


