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Objetivos do Curso 

O engenheiro civil é um profissional que concebe e executa projetos nas 

áreas de: construção civil, obras geotécnicas, estruturas, recursos hídricos, 

saneamento e transportes. Durante sua atividade profissional, o engenheiro atua 

em processos de transformação de recursos naturais e não-naturais em produtos, 

bens e serviços, atendendo às necessidades da sociedade. Como possuem uma 

formação abrangente, com estudo de disciplinas na área de administração e 

economia, os engenheiros civis também podem atuar em outras áreas do 

conhecimento, como na gestão e administração de setores públicos e privados das 

áreas de indústria e serviços. 

Os objetivos propostos para o curso em tela não devem atingir apenas a 

formação para o exercício profissional. Deve-se promover a formação de um 

profissional com visão holística, informado sobre as questões globais e locais que 

permeiam o seu meio cultural, ambiental, social e econômico. Para tal, são 

traçados os Objetivos Gerais do curso: 

• Atuar no mercado de trabalho na área de engenharia civil, nos segmentos da 

construção civil, de estruturas, geotecnia, transportes e recursos hídricos; 

• Desenvolver o raciocínio crítico, lógico e analítico, pautado na metodologia 

científica; 

• Interagir com outras áreas do conhecimento sob os preceitos da ética e da 

transformação social e do desenvolvimento regional; 

• Realizar pesquisa, extensão e/ou investigação científica para o 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia, nos níveis local, regional e 

nacional; 

• Atuar em equipe multidisciplinar com foco nas expectativas da sociedade; 

• Aprimorar a independência intelectual, o exercício da crítica e a autonomia no 

aprender através da educação continuada; 
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• Exercer a profissão, pautado em valores tais como a solidariedade, respeito à 

vida humana e ao meio ambiente, convivência com a pluralidade e diversidade 

de ideias e pensamentos. 

Para alcançar os objetivos gerais descritos anteriormente, são propostos os 

seguintes objetivos específicos: 

• Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à 

engenharia; 

• Dimensionar a integração de recursos materiais e físicos, humanos e 

financeiros, com a finalidade de produzir, com eficiência e, ao menor custo, 

considerando sempre, a possibilidade de melhorias contínuas; 

• Utilizar ferramental matemático e estatístico na modelagem de problemas de 

engenharia civil, auxiliando no projeto e na tomada de decisões; 

• Projetar, implementar e o aperfeiçoar sistemas construtivos, máquinas e 

equipamentos aplicáveis a engenharia civil, seus produtos e processos; 

• Avaliar a sustentabilidade em seus processos de trabalho, interrelacionando os 

sistemas construtivos com o meio ambiente, tanto no que se refere à utilização 

de recursos escassos quanto à disposição final de resíduos e rejeitos; 

• Aplicar indicadores de desempenho, assim como, utilização de ferramental para 

ajuste de custeio, bem como, a avaliação da viabilidade técnica de projetos 

construtivos e novos empreendimentos; 

• Compreender a aplicação dos aspectos éticos relacionados à sua atuação 

profissional; 

• Desenvolver a capacidade empreendedora dos alunos através da participação 

no Escritório Técnico de Projetos; 

• Desenvolver e fiscalizar projetos relacionados a desastres naturais ou não, com 

a participação dos alunos no CEEPED. 
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Perfil Profissional do Egresso 

 

O egresso do Curso de Bacharelado em Engenharia Civil será um 

profissional de conhecimentos interdisciplinares capaz de atuar de forma crítica e 

consciente sobre as diversas demandas profissionais a ele apresentadas, 

possibilitando o seu desenvolvimento, através de característica que o habilitará 

para o desempenho seguro de suas funções, como agente transformador na 

sociedade, através do emprego ético da tecnologia e da constante melhoria de 

suas ações operacionais junto às organizações. 

O engenheiro civil egresso da UNIGRANRIO terá competências e 

habilidades profissionais necessárias para atuar em qualquer uma das cinco 

grandes áreas da engenharia civil: construções, geotecnia, estruturas, recursos 

hídricos e transportes. Como possuem uma formação abrangente, com estudo de 

disciplinas na área de administração e economia, os engenheiros civis, também, 

podem atuar em outras áreas do conhecimento, como na gestão e administração 

de setores públicos e privados das áreas de indústria e serviços. 

As competências gerais desenvolvidas ao longo do curso envolvem a 

capacidade de abstração; senso crítico; raciocínio lógico e matemático; iniciativa 

pessoal; tolerância; flexibilidade; dinamismo; comunicação oral e escrita; 

capacidade de aplicar conhecimentos de forma independente e capacidade de 

antecipar problemas. Estas competências serão construídas ao longo do curso, 

com base em um quadro teórico de referências que agregarão as diferentes 

habilidades profissionais requeridas de um engenheiro civil pelo mercado de 

trabalho. 

O campo de atuação profissional abrange empresas de projetos e de 

consultoria, construtoras e empreiteiras, indústrias, empresas governamentais, 

instituições de ensino superior e de pesquisa, públicas ou privadas. O egresso 

poderá atuar especificamente em instituições públicas, privadas, abrir empresa 
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própria ou em parceria, e ainda poderá candidatar-se a cursos de pós-graduação, 

especialização, mestrado ou doutorado. 

Em qualquer área de trabalho escolhida pelo egresso, ele terá desenvolvido 

as competências e habilidades requeridas na Resolução CNE/CES nº 11, de 11 de 

março de 2002, listadas a seguir: 

I - aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e 

instrumentais à Engenharia; 

II - projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados; 

III - conceber, projetar, executar e analisar sistemas, produtos e processos; 

IV - planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de 

Engenharia; 

V - identificar, formular e resolver problemas de Engenharia; 

VI - desenvolver e/ou utilizar novos materiais, ferramentas e técnicas; 

VII - supervisionar, operar e promover a manutenção de sistemas; 

VIII - avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas; 

IX - compreender e aplicar a ética e responsabilidade profissionais; 

X - avaliar o impacto das atividades da Engenharia no contexto social e 

ambiental; 

XI- avaliar a viabilidade econômica de projetos de Engenharia; 

XII - comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica; 

XIII- interpretação de textos técnico-científicos; 

XIV - atuar em equipes multidisciplinares; 

XV - assumir a postura de permanente busca de atualização profissional; 

XVI - atuar com espírito empreendedor; 

XVII - gerenciar empreendimentos e serviços; 



 

 

 

 7 

XVIII – Desenvolver projetos de pesquisa científica e tecnológica, bem como 

atuar no desenvolvimento de produtos. 

No mercado de trabalho da construção, o Engenheiro Civil poderá ocupar 

posições que vão desde a área de projetos, fiscalização de obras, construção de 

obras em geral, gerências, ensino e cargos que exijam especialização específica. 

O profissional egresso do Curso de Engenharia Civil da UNIGRANRIO será 

habilitado pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) para o 

exercício profissional de atividades referentes a obras, projetos, manutenção de 

edificações, estradas, pistas de rolamento e aeroportos, sistema de transportes, de 

abastecimento de água e de saneamento, portos, rios, canais, barragens e diques, 

drenagem e irrigação, pontes e grandes estruturas (Resolução nº 1010/2005): 

1. Supervisão, coordenação e orientação técnica; 

2. Estudo, planejamento, projeto e especificação; 

3. Estudo de viabilidade técnico-econômica; 

4. Assistência, assessoria e consultoria; 

5. Direção de obra e serviço técnico; 

6. Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico; 

7. Desempenho de cargo e função técnica; 

8. Ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica; 
extensão; 

9. Elaboração de orçamento; 

10. Padronização, mensuração e controle de qualidade; 

11. Execução de obra e serviço técnico; 

12. Fiscalização de obra e serviço técnico; 

13. Produção técnica e especializada; 

14. Condução de trabalho técnico; 

15. Condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou 
manutenção; 

16. Execução de instalação, montagem e reparo; 

17. Operação e manutenção de equipamento e instalação; 

18. Execução de desenho técnico. 



 

 

 

 8 

 

Em qualquer das áreas de trabalho escolhida pelo egresso, ele deverá ter 

desenvolvido valores que o levem a ser capaz de compreender o meio social, 

político, econômico e ambiental, ter consciência das necessidades e valores de 

responsabilidade social associada aos conceitos de justiça e ética. Deverá ainda 

buscar o contínuo aperfeiçoamento técnico e profissional através do processo de 

educação continuada. 


