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IX.METODOLOGIA DE

Aula expositiva e dialogada, onde o aluno será estimulado a usar experiências pessoais relacionadas ao assunto
da aula. Resolução de exercícios em saia. Aulas práticas de campo

interpretação de projetos de Engenharia de Energia.
Obietivos Específicos:

. Executar e representar levantamentos topográficos

. Desenvolver conhecimentos e habilidades para utilização de equipamentos topográficos, como teodolito,
níveis, estação total e GPS.

. Efetuar levantamentos planimétricos, altimétricos e batimétricos utilizando métodos e equipamentos
topográficos para fins de aplicação em Engenharia de Energia.

. Desenvolver habilidades para interpretar, coletar e analisar dados espaciais (geográficos), bem como para
manipular software de Geoprocessamento e de Topografia.

VIII.CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Introdução à Topografia: Conceitos fundamentais, importância da Topografia para a engenharia, Ciêncas
correlatas à Topografia, Divisões da Topografia.

2. Noções de ângulos: unidades de medidas angulares e conversões (graus, radianos)

3. Ângulos Topográficos: Generalidades. ângulos horizontais, ângulos verticaísl controle angular.

4. Escala: conceitos, tipos de escala. construção de escala, precisão da escala, principais escalas e suas
aplicações em mapas topográficos.

5. Equipamentos Topográficos: Classificação, descrição dos equipamentos, procedimentos de instalação e
calarem dos equipamentos.

6. Planimetria: conceitos fundamentais. Medidas de distância direta e indireta. Levantamentos Planimétricos. Erro
angular de fechamento de poligonais. Cálculo de coordenadas parciais. Tolerância de erros. Distribuição dos erros
;'+::=E;,l='li'=':lT' '&.=,lo d' "''denada& Cál== de á Ha=!«.ho t:=;Sl:.?' '"". u's"-"'ç

7. Altimetria: Conceitos e definições. Nivelamentos geométricos. Nivelamento trigonométrico. Instrumentação e1 . '11ulllç;llla. x-'vi l u lu u uuliiiiçueõ. i'ürveiuíiieriLos geOTTlelrlCOS. INlvelamento trlgonometrlco. Irlstrumentaç
[ecnicas. t=rros ae íecnamento altimêtnco. Interpretação de curvas-de-nível.

g=.gggplgçg$!qmento. Conceitos fundamentais e aplicações na ToDoarafia.

X. METODOLOGIA E INSTRUMENTOS DE AVALIACÃO

8 A verificação do rendimento escolar compreenderá frequência e aproveitamento nos estudos, os quaisI' u--v-- u--v GD'..,v-a- 'v---p-uc--uc'a --cqueiiçiül e apíuvenamento nos estudos, os quais
deverão ser atingidos conjuntamente. Será obrigatória a frequência às atividades correspondentes a cadavv-v-'-v "'.,' a"--y-'.VD ""lijulitailiciitc. ocid uullyóturió iíequeíiçia as atlvlaaaes corresponc
disciplina, ficando nela reprovado o aluno que não comparecer, no mínimo a 75% das mesmas.

. A nota mínima para aprovação na disciplina será 6,0 (seis). ( Art. 69 e 72 da Res. n' 17/CUn/1997).

. O aluno com frequência suficiente (FS) e média das notas de avaliações do semestre entre 3,0 e 5,5 terá
direito a uma nova avaliação no final do semestre (REC), exceto as atividades constantes"no art.70.$ 2' Aullcilu d uillu viuva avuuaçau no renal ao semestre tKt=(-), exceto as atividades constantes no art.70,$ 2'. A
nota será calculada por.meio da média aritmética entre a média das notas das avaliações parciais (MF) e a-'uld õuló çalçulaua puí ríleiu aa rneata anlmetica entre a meola das notas das avaliações parciais (MFI
nota obtida na nova avaliação (REC). (Art. 70 e 71 da Res. n' 17/CUn/1997).

VF -
MF + REC

. Ao aluno que não comparecer às avaliações ou não apresentar trabalhos no prazo estabelecido será atribuída
nota 0 (zero). (Art. 70, $ 4' da Res. n' 17/CUn/1997)

. Avaliações Escritas
Serão feitas 4 avaliações. todas com ileso 10. As avaliações poderão contar nii ntõnn nhiPtivnç nhiPti\rac



XÊ.CRONOGRAMAPREVISTO

AULA. DATAsemana
ASSUNTO

Topografia para a engenharia, Ciências correlatas à Topografia,
Divisões da Toooarafia.
Noções de ângulos: unidades de medidas angulares e conversões

graus e radianos
Ângulos Topogt:áficos: Generalidades, ângulos horizontais. ângulos
verticais: controle angular.
Ângulos Topográficos: Géneralídades, ângulos horizontais, ângulos
verticais: controle angular.
Escala: conceitos, tipos ãe escala, construção de escala, precisão da

escala. orinciDais escalas e suas aplicações em mapas !oDoaráfjçgg
la Prova. Equipamentos Topográficos: Classificação, descrição dos
equipamentos, procedimentos de instalação e calagem dos
equipamentos.
Aulas Práticas com equipamentos Topográficos.
Planlmetría: conce tos fundamentais. Medidas de distância direta e
Indireta.
Métodos de Levantamentos Planimétrlcos.
Aulas Práticas com equipamentos Topográficos.
Planimetria: Erro angular de fechamento de polígonais. Cálculo de
coordenadas parciais. Tolerância de erros. Distribuição dos erros e
fechamento linear. Cálculo de coordenadas. Cálculo de área.

l a 11/03/19 a 16/11/19

2;

3;

4a

5;

6;

7a

8;

18/03/19 a 23/03/19

25/03/19 a 30/03/19

6Tõ4/]g ã Õ6/Õ4/19

'Õê7Õa7Íg'ã Í3©4/1 g

:Í67Õi7R ã 2Õ7Õ4/19

'227Õa7:Ígã 277Õ4/19

29/04/19 a 04/05/19

ga
l C) a

'ÕÕ7Õ37:Ígã l l/Õ5/19
13/05/19 a 18/05/19
20/05/19 a 25/05/19

1 1 a

mistas e dissertativas.

- Avaliação 1 : Prova teórica (peso l0,0)

- Avaliação 2: Prova teórica (peso l0,0)

- Avaliação 3: Prova prática (peso l0,0)

- Avaliação 4: Trabalho prático final de levantamento planimétrico (peso l0,00)

A nota final (Nf) do aluno será calculada conforme a Equação abaixo:

NF=(PI + P2+ P3 + TI )/4

Onde, NF é a nota final, P7 é a prova envolvendo todo conteúdo até a parte de planimetria, inclusive; P2 prova
envolvendo todo o conteúdo de altimetria e geoprocessamentol P3 prova prática em campo com equipamentos
de Topografia; T7 é o trabalho prático de levantamento planimétrico.

Pedido de Nova Avaliação - Art. 74 da Res. Ro 17/CUn/97

O aluno, que por motivo de força maior e plenamente justificado, deixar de realizar atlvidades avalíativas
previstas no plano de ensino, deverá fazer o pedido à Chefia do Departamento de Energia e Sustentabilidade
(EES). dentro do prazo de 3 (três) dias úteis, apresentando documentação comprobatória. O pedido de Nova
Avaliação deve ser formalizado na Secretaria Integrada de Departamentos (SID).
A Nova Avaliação deverá englobar todo o conteúdo do semestre e ocorrerá no penúltimo dia de aula.
conforme cronograma a seguir.

Observação: A Prata. Claudia W. Corseuil estará disponível para atendimento no Campus UFSC/Araranguá
na Unidade Jardim das Avenidas. Saia 07- Bloco C

 



Paulo. Editora: UFSCAR, 2012. 257P
4. SOUZA, J.J.; GONÇALVES, J.A. Topografia - Exercícios e Tratamento de Erros. la. Ed. Editora: LIDEL
Portugal.

5. SMITH, M., G00DCHILD, M.l LONGLEY, P. Geospatial Analysis - A compreensive guide to principles,
Techniques and Software Tool$ (2QQZ):Disponível em: .http:/éWww.spatialanalysisonline.com/output.

Professor:

C7átzdía beber Corseuã
Prof. Adjunta / SIAPE: 1811909

UFSC / Campus Araranguá

egÍ!=iSgg?'e3:;
UFSC/Campus Ararongua

Aprovado pelo Colegiado do Curso em 4/ .) / ?o/15 Presidente do Colegiada

    DesenhotoDoaráfico.2' prova

12; 27/05/19 a 01/06/19 Altimetria: Conceitos e definições. Nivelamento Geométrico.
Nivelamento Triaonométrico. Instrumentação e técnicas.

13; 03/06/19 a 08/06/19 Altimetria: Erros de fechamento altimétrico. Interpretação de curvas-
de-nível. Altimetria. Nivelamento Geométrico íorática de camoo).

14' l0/06/19 a 15/06/19 Geoprocessamento. Conceitos fundamentais e aplicações na
[oDoarafia.

15 a
17/06/19 a 22/06/19 Geoprocessamento. Conceitos fundamentais e aplicações na

ToDoarafia.3aDrova.
16' 24/06/19 a 29/06/19 NOVA AVALIACAO. Entrega do Trabalho Final
17; O1/07/19 a 06/07/19 AVALIA ;AO DERECUPERA AO.
18' 08/07/19 a 13/07/19 Divulaacão dos resultados

     
     

XII. Feriados e dias não letivos previstos para o semestre 2019.1
DATA  

03/04/19 qua   Aniversário de Araranauá
19/04/19 sex   Sexta-feira Santa
20/04/19 sab   Dia não letivo
21/04/19 dorv  Tiradentes/ Páscoa
01/05/19 (qua  Dia do Trabalhador
04/05/19 sab) Dia da Padroeira de Araranguá
20/06/19 (qui) Corpus Christi
21/06/19 sex   Dia nãoletivo
22/06/19 (sab) Dia não letivo
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