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OBJETIVO GERAL DO CURSO  

O Curso de Engenharia Sanitária do Centro de Educação Superior do Alto Vale do 
Itajaí – CEAVI, da UDESC/ Ibirama, objetiva formar profissionais da engenharia 
habilitados à preservação, ao controle, à avaliação, à medida e à limitação das 
influências negativas das atividades humanas sobre o meio ambiente, de modo a 
atender as necessidades de proteção e utilização dos recursos naturais de forma 
sustentável, aliando novas metodologias e tecnologias na exploração, uso e 
tratamento da água, nos projetos de obras de saneamento, que envolvem sistemas de 
abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário, sistemas de limpeza 
urbana, bem como no desenvolvimento de políticas e ações no meio ambiente que 
busquem o monitoramento, o controle, a recuperação e a preservação da qualidade 
ambiental e da saúde pública. 
 
 
EMENTA  

Introdução ao desenho. Classificação do desenho técnico. Normas. Caligrafia técnica. 
Simbologia. Formatos padronizados. Legendas. Tipos de linhas. Sistemas de 
projeção. Vistas ortográficas. Diferença entre 1 e 3 diedros. Esboços ortográficos. 
Cortes. Perspectivas axonométricas. Esboços em perspectivas. Intersecção e 
desenvolvimento (planificação). Tubulação (canalização). Desenhos de conjunto e de 
detalhes. 
 
 
OBJETIVO GERAL 

O aluno deverá ser capaz de interpretar e desenhar com instrumentos, perspectivas 
de sólidos. Desenho topográfico. Sistema de abastecimento de água predial e 
industrial, desenho de instalações sanitárias urbanas e rurais, empregando as 
técnicas, convenções e normas de projeto no desenho técnico 
 
OBJETIVOS ESPECÌFICOS  

Desenvolver as técnicas de desenho com instrumentos observando sua utilização 
racional. - Aplicar regras gerais de cotas e escalas. - Desenhar e sombrear 
perspectivas de sólido. - Desenhar vistas ortográficas, perspectivas isométricas e 
cavaleira dentro das convenções estabelecidas pela ABNT. - Conhecer os métodos de 
representação de canalização de hidrosanitárias, sua simbologia e aplicação. 
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PROGRAMA 

I - Apresentação da disciplina – cronograma das atividades e avaliação. 
Introdução ao desenho técnico e sua diferenciação para o desenho artístico. 
Aspectos gerais: escrita normalizada, tipos de linhas, folhas de desenho, 
legendas, margens e molduras, dentre outros; 
 
II - Projeções ortogonais. Sistemas de projeção. Apresentação dos quatro 
diedros. Estudo do diedro 1. Vistas principais e preferenciais; 
 
III - Projeções ortogonais. Sistemas de projeção. Apresentação dos quatro 
diedros. Estudo do diedro 1. Vistas principais e preferenciais; 
 
IV - Exercícios; 
 

V - Eixos de simetria e curvas cônicas; 
 
VI – Exercícios; 
 
VII – Entrega do Trabalho 01; 
 
VIII - Divulgação das notas T01. Estudo do diedro 3. Vistas principais e preferenciais; 
IX - Estudo do diedro 3. Vistas principais e preferenciais; 
 
X – Comparação dos diedros 1 e 3. Vistas principais e preferenciais. Esboços 
ortográficos e leitura de uma projeção; 
 
XI e XII – Exercícios; 
 
XIII - Cortes, regras gerais; 
 
XIV - Vistas especiais e cotagem; 
 
XV – Perspectiva; 
 
XVI – Tubulação; 
 
XVII – Entrega do Trabalho 02; 
 
XVIII- Fechamento da disciplina e divulgação das notas do Trabalho 02. 
 

O Exame Final será realizado às 9:20 hs do dia 02 de dezembro de 2014. 
 
METODOLOGIA 

O programa será desenvolvido através de aulas expositivas dialogadas, discussão de 
desenhos – construção e interpretação.  
 
SISTEMA DE AVALIAÇÂO 

O aluno será avaliado através de dois trabalhos e do desenvolvimento realizado em 
exercícios na sala de aula ao longo do semestre letivo, com média final calculada da 
seguinte forma: 
MF=(30.T1+30.T2+40.desenvolvimento exercícios em sala de aula)/100 
* Trabalhos entregues com atraso sofrerão desconto progressivo na nota.                                 
O desenvolvimento em sala de aula pelo próprio aluno integra a nota do trabalho.                
Tal verificação será realizada através de monitoramento semanal dos trabalhos. 
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INFORMAÇÕES SOBRE REALIZAÇÃO DE PROVA DE 2ª CHAMADA 
 
A Resolução nº 018/2004-CONSEPE regulamenta o processo de realização de provas 
de segunda chamada.  
Segundo esta resolução, o aluno que deixar de comparecer a qualquer das avaliações 
nas datas fixadas pelos professores, poderá solicitar segunda chamada de provas na 
Secretaria Acadêmica através de requerimento por ele assinado, pagamento de taxa e 
respectivos comprovantes, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data 
de realização de cada prova, sendo aceitos pedidos, devidamente comprovados, 
motivados por:  
I - problema de saúde, devidamente comprovado, que justifique a ausência;  
II - doença de caráter infecto-contagiosa, impeditiva do comparecimento, comprovada 
por atestado médico reconhecido na forma da lei constando o Código Internacional de 
Doenças (CID);  
III - ter sido vítima de ação involuntária provocada por terceiros; 


