
 
 

PLANO DE ENSINO 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome do COMPONENTE CURRICULAR: Topografia 

Curso: Tecnologia em Construção de Edifícios 

Período: 3º 

Carga Horária: 67 horas 

Docente Responsável: Whelson Oliveira de Brito 

 

EMENTA 

Instrumentos e Acessórios. Unidades de Medidas. Orientação Topográfica. Rumos e Azimutes. 

Levantamentos Topográficos (convencional e eletrônico). Altimetria (nivelamento geométrico). Cálculo 

Analítico de Poligonais Fechadas. Curvas de nível. 

 

OBJETIVOS 

 
Geral 

 Desenvolver no tecnólogo o entendimento de como a topografia se aplica no traçado de áreas, 

declividade, construção de curvas de nível, além de outros usos importantes na área da 

construção civil.  

Específicos 

 

 Assimilar o uso dos instrumentos e acessórios necessários em levantamento topográfico; 

 Aprender a calcular áreas planas através de processos analíticos; 

 Interpretar levantamentos planialtimétricos. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 
1. Instrumentos topográficos. 

1.1 Teodolitos, níveis e estação total. 

1.2 Operação com instrumentos topográficos. 

1.3 Os acessórios topográficos e seu manuseio. 

2. Unidades de medidas. 

2.1 Medidas: lineares, de superfície e de volume usadas na Topografia. 

3. Orientação Topográfica. 

3.1 Cálculo de rumos, azimutes e convenções. 

4. Levantamentos Topográficos. 

4.1 Tipos de levantamentos topográficos e suas aplicações. 

4.2 Execução de levantamentos por: irradiação, caminhamento e irradiação (processos convencionais e 

eletrônicos). 

5. Altimetria. 

5.1 Cotas: absoluta e arbitrada. 

5.2 Tipos de nivelamentos. 

5.3 Execução do nivelamento geométrico. 

6. Cálculo analítico de poligonais. 

7. Curvas de nível. 

7.1 Aplicação em construção civil. 

7.2 Cálculo das curvas de nível. 

7.3 Construção das curvas de nível. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO  

 Aula expositiva e dialogada; 
 Aulas práticas em campo; 
 Discussão dos temas trabalhados, através de atividades em grupo e estudos de caso; 
 Exercícios Complementares; 
  

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

A avaliação será realizada em um processo contínuo a fim de diagnosticar a aprendizagem do aluno e a 

prática metodológica do professor, através de alguns instrumentos e critérios abaixo descritos: 

 

 Exercícios propostos, que permitam ao professor obter informações sobre habilidades cognitivas, 

atitudes e procedimentos dos alunos, em situações naturais e espontâneas. Esses exercícios serão 

alguns trabalhados em grupos e outros individuais, para os quais os alunos terão como fonte de 

pesquisa o material fornecido pelo professor e o livro didático indicado. 

 Exercícios em campo, onde o aluno usará o conhecimento teórico para realizar levantamentos 

topográficos. 

 Prova, contemplando questões discursivas, abertas e de múltipla escolha, que o aluno deve fazer 

individualmente e sem pesquisa bibliográfica. 

 A participação em sala de aula e a assiduidade do aluno também serão observadas e 

complementarão o processo avaliativo. 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro branco e pincel atômico, projetor multimídia, apostilas, livros e instrumentos para levantamentos 

topográficos. 
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http://www.livrariasaraiva.com.br/produto/1389178/tecnologias-e-materiais-alternativos-de-construcao/?PAC_ID=18659

