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PLANO DE DISCIPLINA

IDENTIFICAÇÃO

CURSO: TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

DISCIPLINA: TECNOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES E ORÇAMENTO

PRÉ-REQUISITO: NÃO POSSUI PERÍODO LETIVO: 3º

CARGA HORÁRIA

CARGA HORÁRIA TOTAL: 133h.r CRÉDITOS: 8

EMENTA

Parte 1: Serviços preliminares para implantação de obras de edificações e conceituações. Entrevista com o cliente.
Definições dos diversos padrões construtivos. Situação de terrenos e condições topográficas. Estudo de anteprojeto e
nivelamento do terreno – alvará de construção. Implantação do canteiro de obras e de serviços. Leitura e interpretação de
desenhos técnicos e aplicação aos procedimentos de locação da obra. Movimento de terra – planialtimetria e mapa de
cubação. Fundações: implantação de fundações de obras com técnicas convencionais detalhando a sua execução pela sua
profundidade e pela forma de distribuir cargas no solo. E ainda a realização dos estudos de implantação das Estruturas de
Concreto Armando com a conceituação dos seus principais elementos: Cintas, Vigas, Pilares, Lajes, Escadarias e etc.

Parte 2: Estruturas de concreto armando em seus principais elementos: Cintas, Vergas, Vigas, Pilares, Lajes e Escadarias –
Forma, Armação e Execução. Controle tecnológico do concreto e estudos de 12(doze) traços padronizados em pesos e
em volume. Execução de formas/escoramento e lançamento de concreto em estrutura convencional. Alvenarias. Cobertura
e telhamentos. Revestimentos de paredes e tetos. Esquadrias e vidros. Pavimentação e impermeabilizações. Pinturas e
Serviços complementares.

OBJETIVOS

Gerais:

Estudar as técnicas e os processos construtivos relativos aos serviços preliminares - partindo-se dos trabalhos
necessários ao início da obra e também a preparação do terreno para construção de edificações, instalações
provisórias, escavações, locação de obras e a execução de fundações e estruturas de concreto armado tipo
convencional no propósito de aplicar as técnicas construtivas para se obter uma melhor qualidade e custo



compatível e sua adequação ao processo tecnológico que cada etapa dos serviços exige.
Conhecer e interpretar projetos e especificações técnicas de materiais e serviços;
Conhecer e fiscalizar os sistemas construtivos, mensurando a aplicação de esquemas estruturados em
implantação de etapas como compreensão do projeto definitivo – implantação de canteiro de obras em
função do alvará de construção - Locação de obras – Movimento de terras - Fundações - Estruturas
Conhecer e fiscalizar os sistemas construtivos em suas etapas como: Alvenarias. Estrutura de coberta,
telhamentos, revestimentos de paredes e tetos, esquadrias, vidros, pavimentação e impermeabilizações e ainda
os diversos tipos de pinturas.

Específicos:

Compreender e aplicar as regras legais e técnicas construtivas no propósito obter os conhecimentos e tomar
as atitudes necessárias aplicar com segurança a técnica construtiva no propósito de obter uma construção de
boa qualidade, rápida execução e de custo compatível.
Estudar as técnicas e os processos construtivos relativos aos serviços execução de concreto armado -
Controle tecnológico do concreto e estudos de traços padronizados em pesos e em volume aplicando em
formas, conferindo- se a suas ferragens em um adequado plano de concretagem.
Compreender as técnicas construtivas para se obter uma melhor qualidade e com custo compatível que cada
etapa exige no propósito de sua aplicação ao processo em tomada de decisão e atitude necessária com a
segurança técnica para se obter uma construção de boa qualidade, rápida execução e de custo compatível
Espera que o educando obtenha os conhecimentos entendendo a necessidade de se aplicar a técnica prática
construtiva de modo ordenado e escalonado e seguindo as regras legais e tecnológicas disciplinas pela ABNT.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Serviços Preliminares

1.0 Introdução

1.1. Conceituações sobre o indicativo das edificações – Padronização e Tipologias

1.2. Entrevista com o cliente – Plano de necessidades

1.3. Definição do Padrão construtivo e seu custo aplicado às necessidades do cliente. Adequação do custo Indicador
SINAPI, CUB e/ou PINI a futura edificação.

1.4. Anteprojeto de arquitetura (croquis) sem detalhamento em função das condições topográficas do terreno e do clima.

1.5. Explicação sobre as exigências legais quanto ao zoneamento e postura urbana das edificações.

1.6. Projeto Definitivo – expor sobre (não elaborar) os tipos de projetos (desenhos) para a obtenção do Alvará de
Construção

1.7. Limpeza do terreno e a Organização dos canteiros de obras e de serviços

1.8. Locação de Obra - Métodos e processos execução – Trabalhos de escritório e de campo

2.0

Movimento de Terra

2.1. Conceito e especificação das etapas de execução

2.2. Estudos de planialtimetria – curvas de nível e plano cotado

2.3. Nivelamento e compensação – detalhamento de execução:



2.3.1. Escavações de cavas e valas e os cortes em jazidas e no campo – serviços de compactação e adensamento

2.3.2. Aterro, Reaterro, Carga, Espalhamento e Bota-fora

2.3.3. Mapa de Cubação

3.0 Fundações de obras - infraestrutura

3.1 Conceito

3.2 Estudos sobre o subsolo – interpretação do ensaio SPT – Standard Penetration Test.

3.3 Classificação:

3.3.1 – Rasas e profundas

3.3.2 – Diretas e indiretas

3.4 Tipos de fundação: Sapatas corridas e isoladas, Blocos, Radier, Estacas e Tubulões.

3.5 Processos de execução: Armação, forma e concretagem.

3.6 Esquemas de locação de sapatas, estacas, blocos e outros.

3.7 Execuções de fundações diretas e rasas - tipo alvenarias de pedra seca e argamassada e ainda as mini-estacas tipo
brocas

3.6 Vigas de fundação – Tipos: Viga baldrame e viga alavanca

4.0

Estrutura - superestrutura

4.1 Introduções estudos sobre os esforços atuantes sobre as estruturas

4.2 Conceituação sobre os principais elementos estruturais

4.3 Identificações das estruturas e cintas, pilares vigas lajes e escadarias

5.0

5.0. Componentes estruturais

5.1. Cintas de Amarrações – Inferiores e superiores

5.2. Lajes – Esquemas de montagens e armações

5.3. Vigas – Identificação e armações (sistema Brasileiro e Americano)

5.4. Pilares. Armação e emendas.

5.5. Concreto – Controle tecnológico

5.6. Especificações de 12(doze) traços em volume e peso.

5.7. Estudo Metodológico de concreto.

5.8. Execução de formas – Classificação.

5.9. Confecção e recebimento de Concreto – Slump test



5.10. Condicionantes para liberação da área para concretagem

5.11. Lançamento de concreto e adensamento em estruturas.

5.12. Desforma – prazos e remediação de falhas de execução

6.0

Alvenarias

6.1. Definição e especificação dos tipos de execução

6.2. Diferenciação entre Alvenarias estrutural e de simples vedação – Escolha dos Tipos de tijolos cerâmicos e de
concreto/cimento.

6.3. Execução: Reconhecimento dos blocos chaves e a aplicação da técnica do nivelamento por mangueira de nível e do
alinhamento e esquadros das fiadas e ao final o aperto – detalhamento de execução:

6.3.1. De alvenaria de ½ vez

6.3.2. De alvenaria de 1 vez

6.3.3. De alvenaria de 1.½ vez e de outros tipos

7.0

Revestimentos de Paredes e tetos

7.1 Revestimentos de argamassa - Conceito e considerações gerais

7.2 Funções e tipos do revestimento de argamassa t.

7.3 Fases de Execução - Classificação:

7.3.1 – Chapisco. Emboço e Massa única - diferenciação

7.3.2 – Revestimento Propriamente dito: Azulejo, cerâmicas, reboco, pastilhas e outros - 3.3.3 – Argamassas colantes

8.0

Cobertura e Telhamento

8.1. Estudos sobre a ação dos ventos nas edificações.

8.2. Telhamento – Função e conceituação sobre as principais partes.

8.3. Tipos de telhas e aplicação em função das águas.

8.4 Estruturas de Coberta - Principais elementos estruturais

8.5 Identificações das principais partes das estruturas: Ripas, Caibros, Cumeeiras, Terças, Frechal, tirante e outros

9.0

Pinturas

9.1. Classificação e tipologias

9.2. Considerações gerais sobre a qualidade das tintas

9.3. Execução de pinturas – Sobre esquadrias, paredes e outros.



9.4. Reconhecimentos de defeitos na pintura: Descasamento, desagregação, eflorescência, saponificação, manchas e bolhas

10.0

Vidros

10.1. Definição, composição e propriedades.

10.2. Sua Utilização. Tipos e forma de aplicação

11.0

Esquadrias

11.1. Glossário de execução.

11.2. Condições gerais – designação de suas partes - Portas e janelas.

11.3. Tipos: Quanto à forma e material de sua confecção.

11.4. Tipos: Quanto à maneira de sua utilização.

11.5. Janelas – Sistema e características- indicação e uso.

11.6. Portas – Sistema e características- indicação e uso

11.7. Janelas e Portas – assentamentos e instalações.

12.0

Pavimentação e Impermeabilizações

12.1. Conceituação

12.2. Etapas de execução – laje de impermeabilização, regularização e nivelamentos e os pisos propriamente ditos.

12.3. Especificações dos principais tipos atualmente adotados: Pisos cimentados, pisos emborrachados, mármores e
granitos, cerâmicas esmaltadas, ladrilhos hidráulicos e outros.

12.4. Impermeabilização de Lajes, reservatórios e de revestimentos.

METODOLOGIA DE ENSINO

Os procedimentos didáticos serão trabalhados detalhando os conteúdos de forma direta em sala de aula – com prática

expositiva e por construção pelo próprio aluno de elementos construtivos por meio de estudos em laboratório dos

componentes curriculares de maneira integrada com os recursos técnicos normatizados, visando alcançar dos objetivos do

curso. Serão utilizados em sala de aula como meio para aprendizagem, um elenco de notas de aulas e elementos

construtivos já executados, onde se compõe por um material didático físico e também em formato de um livro apostilado e

em multimídia para conduzi-los em direção à interpretação das etapas construtivas e sua aplicação direta dos insumos de

construção de obras de edificações e no conjunto sua adequação aos objetivos da disciplina;

RECURSOS DIDÁTICOS

[  X  ] Quadro



[  X  ] Projetor

[  X  ] Vídeos

[  X  ] Periódicos/Livros/Revistas/Links

[  X  ] Equipamento de Som

[       ] Laboratório

[       ] Softwares

[       ] Outros:

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

As avaliações serão por meio de provas, trabalhos, relatórios de práticas, pesquisas, seminários dependendo da etapa que

se está estudando. A periodicidade será semanal com a elaboração de eventos descritivos em conformidade com a

aplicação do programa e sua verificações de aprendizagem do componente curricular e ao termino do semestre teremos

uma prova e a elaboração praticas para confecção de um elemento técnico constituído em escala reduzida ou natural.
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NOSSA MISSÃO:NOSSA MISSÃO:Ofertar a educação profissional, tecnológica e humanís ca em todos os seus níveis e modalidades por meio do Ensino, da Pesquisa e da

Extensão, na perspec va de contribuir na formação de cidadãos para atuarem no mundo do trabalho e na construção de uma sociedade inclusiva, justa,

sustentável e democrática.
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