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Objetivo 

O curso de elaboração de projetos de engenharia visa capacitar 
profissionais para o desenvolvimento de projetos de estrutura, elétrica 
e hidráulica. O curso segue a abordagem da engenharia simultânea, 
ensinando ao aluno como obter redução de tempo no processo 
de elaboração de projetos e agregar valor ao seu projeto junto ao 
cliente. Para a elaboração de projetos será utilizado uma edificação 
residencial de dois pavimentos, com piscina, muro de arrimo, viga 
alavanca, entre outros elementos. Os profissionais terão a 
oportunidade de aprender com professores que são engenheiros 
atuantes no mercado e que possuem anos de experiência.  
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 Elaboração de projetos estruturais 

 

 

1.1 Ementa  

Parte 01 (teórica): Conceitos fundamentais. Normas Técnicas. 
Características e propriedades do concreto. Características do aço.  
Ações e Segurança. Estado Limite Último: Flexão Simples – 
dimensionamento e detalhamento de vigas e lajes (maciças e 
treliçadas); Dimensionamento e detalhamento de pilares; 
Dimensionamento e detalhamento de sapatas e blocos de 
fundação; Dimensionamento e detalhamento de escadas usuais. 
Estado Limite de Serviço: análise dos estados limites de serviço 
referentes à deformação e fissuração.  

Parte 02 (prática – integralmente com auxílio dos sistemas CAD/TQS): 
Introdução aos sistemas CAD/TQS para concreto armado. 
Concepção e análise estrutural. Dimensionamento de vigas, lajes, 
escadas, pilares e fundação (superestrutura). Análises de serviço 
(flechas e fissuração). Elaboração de formas para execução da 
estrutura. Detalhamento de vigas, lajes, escadas, pilares e fundação 
(superestrutura).  

 

1.2 Carga Horária Total  

50 horas/aula.  

 

1.3 Objetivos  

Na primeira parte do curso, o objetivo é habilitar os alunos a realizar 
o dimensionamento e verificações em estado limite último e de 
serviço das vigas, lajes, escadas e pilares de concreto armado, 
apresentando toda a conceituação teórica envolvida com 
realização de exercícios manuais para fixação.  



 

Na segunda parte do curso, o objetivo é desenvolver um projeto 
estrutural completo com auxílio de um sistema computacional, 
consolidando os conceitos teóricos e aplicando práticas usuais em 
projetos de estruturas.  

 

1.4 Metodologia  

Aulas expositivas com promoção de reflexões sobre o tema; 
Conceituação teórica; Apresentação e discussão de exemplos 
práticos e casos reais. Aplicação de atividade prática em grupo com 
elaboração de um projeto estrutural completo, contendo todas as 
fases e verificações pertinentes.  
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Elaboração de projeto hidráulico 
 

 

1.1 Ementa  

Parte 01 (teórica): Conceitos fundamentais. Normas Técnicas. 
Dimensionamento de água fria. Dimensionamento de redes de 
esgoto. Dimensionamento de redes de águas pluviais: condutores e 
calhas. 

Parte 02 (prática – com auxílio do AutoCad ou similar): Traçado de 
tubulação. Inserção de chamadas de detalhes, diâmetros, sentido 
de fluxo. Isométricos de água fria. Detalhamento de esgoto. 

 

1.2 Carga Horária Total  

20 horas/aula.  

 

1.3 Objetivos  

Capacitar o profissional para elaboração de projetos hidráulicos, de 
acordo com as normas brasileiras e do conceito de desenvolvimento 
de projetos simultâneos. 

 

1.4 Metodologia  

Aulas expositivas com aplicações práticas. Será realizado o cálculo 
de um sobrado em sala de aula, assim como desenvolvimento dos 
principais detalhes necessários para um projeto hidráulico. 

 

 

 



 

1.5 Bibliografia Recomendada  
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Elaboração de projeto elétrico 
 

 

 

1.1 Ementa  

Importância do projeto elétrico na obra. Dimensionamento de 
circuitos e cargas. Cálculos de queda de tensão. Elaboração de 
quadro de cargas, DCI e memoriais para aprovação em 
concessionária. Detalhamento de quadros.  Elaboração de projetos 
de infraestrutura telefônica e de TV. 

 

1.2 Carga Horária Total  

20 horas/aula.  

 

1.3 Objetivos  

Promover o conhecimento sobre a importância do projeto elétrico e 
o peso que o mesmo têm em uma obra. Capacitar o profissional a 
elaborar projetos responsáveis dentro das normas da ABNT e 
concessionárias.  

 

1.4 Metodologia  

Aulas expositivas com promoção de reflexões sobre o tema; 
Apresentação e discussão de exemplos práticos e casos reais. 
Aplicação de atividade prática em grupo com elaboração de 
projetos elétricos e de telecomunicações de um sobrado. 

 

 



 

 

 

1.5 Bibliografia Recomendada  
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