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TRABALHO INTERDISCIPLINAR – SEMINÁRIOS

Unidade: Liberdade
Disciplina: Infraestrutura das Construções
Semestre: 2º
Ano: 2012
Docente: Roberta Miranda S. Vendramini

Data
28/03
04/04
11/04
18/04
25/04
02/05

Alunos
Geisel, Bruno e
Denis
Grace, Leandro e
Antonio
Saymom, Soraia e
Daniel Jubram
Edison, Claudeir e
Carin
Daniel Masiero,
Felipe e Carlos
Tadeu
José Hilton, José
Alves e Lincoln

Carga Horária: 40h
Curso: Tecnologia em Construção de Edifícios

Tema
Seminário Grupo 1: Blocos, alicerces e radier
Seminário Grupo 2: Sapatas: isoladas, corridas,
associadas e alavancadas
Seminário Grupo 3: Tubulões: a céu aberto e com ar
comprimido.
Seminário Grupo 4: Estacas de madeira e estacas
metálicas
Seminário Grupo 5: Estacas pré-moldadas de
concreto (incluindo estacas megas)
Seminário Grupo 6: Estacas de concreto moldadas
in loco: Strauss, Franki, Raiz, Barrete/Estacão

DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO SEMINÁRIO E RELATÓRIO

OBJETIVOS DO SEMINÁRIO:
Avanço no conhecimento de um tema específico relacionado à disciplina, e
desenvolvimento da habilidade de pesquisa, análise e síntese de informações
em determinado assunto.

APRESENTAÇÃO E ENTREGA DO CONTEÚDO DO SEMINÁRIO:
Grupo: 3 alunos
Apresentação: em Power Point (entrega em CD) + relatório formatado conforme
MANUAL IPEP PARA TRABALHOS ACADÊMICOS (entregue impresso e
encadernado + cópia no CD). Entrega em 30/05/2012 conforme calendário oficial do
IPEP.
Duração da apresentação: 20 minutos

ESTRUTURA DO SEMINÁRIO POWER POINT:
1. Capa com título do seminário, instituição de ensino, disciplina, professor e
alunos.
2. Introdução
Situar o problema, sua importância técnica e econômica, o estado da arte
(conhecimento), necessidade de desenvolvimento do conhecimento, barreiras,
influência cultural, regional e situação de nosso país em relação a outros
países.
3. Objetivo
É expor o que se pretende com o trabalho. Pode estar incluído na Introdução.
4. Apresentação e discussão do tema
•

Apresentar as informações obtidas da literatura (evitar informações de
cunho predominantemente comerciais, já que não apresentam dados
objetivos sobre os produtos ou sistemas), comentando as opiniões de
cada autor/fonte, sempre com senso crítico.

•

Estruturar de forma que as informações sigam uma seqüência lógica de
raciocínio.

•

Citar também experiências de utilização (apresentar obras com uso do
tipo de fundação em estudo) / aplicação com análise crítica.

•

Numerar todas as figuras, tabelas, quadros, etc conforme ABNT.

5. Comentários ou considerações finais
Apresentar a opinião do grupo sobre a viabilidade técnica do produto ou
sistema, vantagens e limitações, bem com as eventuais barreiras existentes.
Apontar se for o caso a necessidade de mais estudos específicos e
desenvolvimentos, citando os gargalos tecnológicos.

6. Referências
Devem ser seguidas as recomendações da ABNT (NBR 6023). Ver MANUAL
IPEP PARA TRABALHOS ACADÊMICOS.
7. Ver as aulas da disciplina como modelo de apresentação. O projeto gráfico é
livre.

ESTRUTURA DO RELATÓRIO (WORD OU SIMILAR):
Deverá ser entregue impresso acompanhado de uma cópia do arquivo digital
em CD, obedecendo aos requisitos de conteúdo e formatação apresentados no
MANUAL IPEP PARA TRABALHOS ACADÊMICOS.

