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Universidade Federal do Ceará

Pró-Reitoria de Graduação

PROGRAMA DE DISCIPLINA

1. Curso: Engenharia Civil 2. Código: 305

3.Modalidade(s):                Bacharelado   X                               Licenciatura
                                            Profissional                                  Tecnólogo
4. Currículo (Ano/Semestre): 2006.2

5. Turno(s):                Diurno X Vespertino Noturno

6. Unidade Acadêmica: Campus Cariri.

7. Departamento: -

8. Código PROGRAD: ECI041
9. Nome da Disciplina: Gerenciamento na Construção Civil I

10. Pré-Requisito(s): ECI035; ECI021; ECI033

11. Carga Horária/Número de créditos:
Duração em 
semanas

Carga Horária Semanal Carga Horária 
Total

16 Teóricas: 3 h Práticas: 48 h
Número de Créditos: 3.0 Semestre: VI

12. Caráter de Oferta da Disciplina:
Obrigatória: X Optativa:

13. Regime da Disciplina:
Anual: Semestral: X

14. Justificativa:
O exercício da profissão de engenheiro civil requer habilidades. Dentre estas, têm-se a
de administrar recursos visando ao atendimento de objetivos dos empreendimentos de
construção  civil,  dentro  de  critérios  de  prazo,  custo  e  qualidade  estabelecidos
previamente.  Além disso,  mudanças  estruturais  ocuparam no país  ultimamente  que
ressaltaram ainda mais a necessidade de se tratar com eficiência os recursos de uma
empresa. Diante do exposto, verifica-se a importância, para um curso de engenharia
civil, de uma disciplina ligada a administração.

Ressalta-se  também que  os  conhecimentos  sobre  administração  foram considerados
obrigatórios  nas  diretrizes  gerais  para  o  curso  de  graduação  em  engenharia  civil
expedidas pelo Ministério da Educação. Além disso, assuntos relacionados como tema
têm sido abordados com relativa freqüência no exame nacional de cursos, nos últimos
anos. Ainda, observa-se que a disciplina, ora proposta, é a única de caráter obrigatório
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ofertada para os alunos de graduação do curso, que necessitam de cada vez mais de
conhecimentos a respeito de administração de empresas e empreendimentos.

Isto posto, observa-se que as mudanças propostas justificam-se e são necessárias para
uma melhor qualificação de um profissional com habilitação para exercer a engenharia
civil.

15. Ementa:
Sistema de gerenciamento; planejamento na construção civil; técnicas de estruturação
de projetos; técnicas de programação; cronogramas; gerência de recursos; instrumentos
de apoio ao controle; custos de edificações; técnicas para apuração e análise de custos;
viabilidade financeira de empreendimentos imobiliários.

16. Descrição do Conteúdo/Unidades 
Semana

Carga
Horária

Informações gerais do curso. Introdução ao Gerenciamento na
Construção I. 

1,
3h

Sistema de gerenciamento: O gerenciamento da empresa e do 
empreendimento de construção civil; A organização, o 
ambiente e as interfaces sistêmicas com os empreendimentos; 
Ciclo de vida de empreendimentos em diversos segmentos da 
construção civil.

2,
3h

Planejamento na Construção Civil: Importância e tipos de 
planejamento; Sistema de decisão das empresas; o fluxo de 
informações e o planejamento.

3, 4, 6h

Técnicas  de Estruturação de Projetos:  Estrutura analítica  de
projeto; Estrutura de tipo de custo. 5, 3h

Técnicas  de  Programação:  Gráfico  de  Gantt;  Redes  de
Precedência  (PERT/CPM  e  diagrama  de  blocos);  Linha  de
balanço. 

6, 7, 6h

Cronogramas: Cronograma físico-financeiro; Cronograma de
recursos (mão-de-obra, equipamentos e materiais) 8, 3h

Gerência de Recursos: Alocação de recursos; Nivelamento de 
recursos 9, 3h

Instrumentos de Apoio ao Controle: Curva ABC; Curva S; 
Análise de desempenho (método do valor do trabalho 
realizado).

10, 3h

Custos e Edificaçoes: Conceituaçao, classificações e tipos de 
custos; Fatores que influenciam os custos de produção. 11, 3h

Técnicas para apuração e análise dos custos:
Orçamentos  aproximados  (expeditos,  paramétricos,  NBR
12721);  Orçamentos  discriminativos  (discriminação
orçamentária,  composições  de  custos,  quantificação  de
serviços); Orçamento operacional.

12, 13,
14, 9h

Viabilidade  financeira  de  empreendimentos  imobiliários:
Formação  de  preço  de  empreendimentos;  Fluxo  de  caixa;
Análise de viabilidade de empreendimentos.

15, 16,

6h



17. Bibliografia Básica:
• LIMMER, Carl V. Planejamento, Orçamentação e Controle de Projetos e 

Obras, Editora LTC, Rio de Janeiro, 1997. 

18. Bibliografia Complementar:
• PRADO, Darci S. Usando o MS Project 2000 em gerenciamento de projetos, 

Editora de Desenvolvimento Gerencial, Belo Horizonte, 1998;
• VALERIANO, Dalton L. Gerência em projetos: pesquisa, desenvolvimento e 

engenharia, Makron Books, São Paulo, 1998,

19. Avaliação da Aprendizagem:
A avaliação será feita por meio de Trabalhos Escritos, Provas e Apresentações 
(Simpósios). Cada um destes instrumentos de avaliação vale 10 pontos.

21. Aprovação do Colegiado da Coordenação do Curso:
Nº da ata da Reunião: _______/_______ Data de Aprovação: _____/_____/_____

                           ____________________________________________
Coordenador(a) de curso
(Assinatura e Carimbo)

22. Aprovação do Colegiado Departamental:
Nº da ata da Reunião: _______/_______ Data de Aprovação: _____/_____/_____

____________________________________________
Chefe(a) do Departamento

(Assinatura e Carimbo)

23. Aprovação do Conselho de Centro/Faculdade/Instituto/Campus:
Nº da ata da Reunião: _______/_______ Data de Aprovação: _____/_____/_____

____________________________________________
Diretor(a)

(Assinatura e Carimbo)

24. Aprovação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Ensino:
Nº da ata da Reunião: _______/_______ Data de Aprovação: _____/_____/_____

______________________________________________
Presidente(a) do Conselho

(Assinatura e Carimbo)




