
Unidade Curricular: TOPOGRAFIA 4 CH:80 Semestre:2°

Pré requisito: Topografia 2

Objetivos:
-Aplicar a legislação e as normas técnicas vigentes.

-Identificar  as  superfícies  e  sistemas  de  referência,  as  projeções  cartográficas  e  os  sistemas  de
coordenadas.

-Planejar  serviços  de  aquisição,  tratamento,  análise  e  conversão  de  dados  georreferenciados,
selecionando técnicas e ferramentas adequadas utilizando softwares específicos.

-Organizar e supervisionar equipes de trabalho para levantamento e mapeamento.

-Executar levantamentos topográficos utilizando métodos e equipamentos adequados.

-Executar levantamentos utilizando sistemas de posicionamento por satélites, por meio de equipamentos e 
métodos adequados.

-Executar cadastro técnico multifinalitário identificando métodos e equipamentos para a coleta de dados.

-Utilizar softwares específicos para aquisição, tratamento e análise de dados georreferenciados.

-Dominar a topografia aplicada ao georreferenciamento.

-Executar ajustamentos de observações.

-Selecionar instrumentos, equipamentos e ferramentas adequadas.

-Dominar a representação gráfica.

-Elaborar estudos de terraplenagem.

-Dominar a topografia aplicada às obras civis.

-Compreender a terra nos aspectos físicos, geológicos, hidrológicos e ambientais.

-Interpretar as formas de relevo e suas denominações.

Conteúdos:
-Produtos do Nivelamento

-Coeficientes de curvatura e refração

-Redes de Referência de Nível

-Topologia

-Manutenção de instrumentos

-Estadimetria

-Taqueometria

-Levantamentos Topográficos Especiais

-Projeto integrador

Metodologia de Abordagem:

A abordagem dos conteúdos e o desenvolvimento dos objetivos serão realizados em ambiente de salas,
laboratórios, aulas em campo e visitas técnicas utilizando-se das mais variadas formas de abordagem
entre elas: aulas expositivas, aulas dialogadas e interativas, exercícios, prática de campo, utilização de
programas  específicos  de  computador,  ambientes  virtuais  de  aprendizagem,  visitas  técnicas,  projetos
integradores, etc.
É  característica  do  Curso  em  Agrimensura  um  grande  número  de  aulas  práticas  realizadas  com
equipamentos de custo e manutenção elevados, em ambiente fora da sala de aula , em locais abertos ou
mesmo fora  das  instalações do campus exigindo  um acompanhamento  diferenciado  com um número
reduzido de alunos por professor.
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A avaliação ocorrerá durante o processo e deverá acompanhar o desenvolvimento do aluno na obtenção
dos  conteúdos  e  objetivos  requeridos  nesta  unidade  curricular.  Para  tanto  deverão  ser  avaliados  os
conhecimentos, as habilidades e as atitudes dos alunos no desempenho de suas atividades.
Vários métodos podem ser utilizados entre eles: avaliações escritas e práticas; trabalhos individuais e em
grupo; relatórios técnicos; apresentação dos trabalhos desenvolvidos. Os alunos também serão avaliados
segundo aspectos comportamentais: participação nas atividades desenvolvidas em ambientes virtuais de
aprendizagem e de trabalhos em equipe nos projetos integradores.
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