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PLANO  DE DISCIPLINA   

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

NOME: ESTABILIDADE E CONCRETO 

CURSO:TÉCNICO INTEGRADO AO MÉDIO EM EDIFICAÇÕES 

PERÍODO: 3º 

CARGA HORÁRIA: 3 A/S - 100 H/A - 120H/R 

DOCENTE RESPONSÁVEL: CAMILA CAMPOS GÓMEZ FAMÁ 

 

EMENTA 
 
Elementos de física e matemática aplicados às estruturas. Análise estrutural. Desenho 
estrutural.  

 

OBJETIVOS 
Geral  

• Ler e interpretar o dimensionamento de estruturas de concreto armado e acompanhar 
sua execução. 
 
Específicos 
 
• Calcular esforços em estruturas isostáticas; 
• Estimar cargas e tensões atuantes em estruturas; 
• Calcular e dimensionar estruturas isostáticas de concreto armado; 
• Desenvolver desenhos de projetos de estruturas de concreto armado; 
• Detalhamento de armaduras de concreto armado. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. ELEMENTOS DE FÍSICA E MATEMÁTICA APLICADOS ÀS ESTRUTURAS  

• Grandezas fundamentais: força, momento e sistema binário; 

• Condições de equilíbrio; 

• Centro de gravidade e momento de inércia; 

• Deformação estrutural: lei de Hooke, diagrama tensão deformação, tensões 
normais e de corte, tensão normal na flexão. 

2. ANÁLISE ESTRUTURAL  

• Elementos estruturais: lajes, vigas, pilares, fundações; 

• Vínculos: tipos, simbologia; 

• Tipos de carregamento: cargas concentradas e distribuídas; 

• Reações de apoio: vigas e lajes; 

• Esforços seccionais: esforço cortante, esforço normal e momento fletor em uma 
viga isostática; 

• Diagrama de esforços cortante, normal e momento fletor. 

3. CONCRETO ARMADO 

• Resistência característica e de dimensionamento do concreto armado; 

• Resistência característica e de dimensionamento do aço estrutural; 

• Formas de associação concreto – aço; 

• Normas técnicas. 

4. PRINCÍPIOS DE DIMENSIONAMENTO E DETALHAMENTO DE ESTRUTURAS 
DE CONCRETO ARMADO 

• Princípios do dimensionamento e detalhamento de lajes pelo processo 
simplificado de Marcus; 

• Princípios do dimensionamento e detalhamento de Vigas; 

-    Princípios do dimensionamento e detalhamento de Pilares pela área de 
influência. 

 
METODOLOGIA DE ENSINO  

• Aulas expositivas dialogadas, discussões teóricas e práticas; 

• Visitas técnicas; 

• Aulas práticas de desenho.  
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AVALIAÇÃO  DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM   
 

• Provas e trabalhos teóricos; 
• Desenho de projetos.  

 

 

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO PARA A RECUPERAÇÃO DA APRENDIZAGEM  

O acompanhamento para a recuperação da aprendizagem ocorrerá, nos Núcleos de 
Aprendizagem, por meio de atividades que possibilitem ao estudante a apreensão 
efetiva dos conteúdos, de acordo com o previsto na LDB e nas Normas Didáticas dos 
Cursos Técnicos Integrado ao Médio do IFPB (item 2.3, artigos 28 a 30). 
 

RECURSOS NECESSÁRIOS 
• Quadro branco.  

• Marcadores para quadro branco.  

• Sala de aula com microcomputador e projetor multimídia, com acesso à Internet, 
para apresentação de slides ou material multimídia utilizado nas aulas teóricas.   

• Laboratório de microcomputadores contendo componentes de hardware e 
software específicos. 
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