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1.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Entender os princípios, as teorias e os modelos de análise e dimensionamento de elementos
estruturais de betão.
Compreender o comportamento de elementos de betão armado nos estados limite últimos e de
serviço.
Adquirir as bases para o projeto de betão armado dos diversos elementos estruturais, tais como:
estruturas porticadas, lajes e fundações.
Discussão e aplicação das disposições construtivas a aplicar nos diversos elementos estruturais.
2.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

1. Estados limites de utilização
1.1. Estado limite de fendilhação
1.2. Estado limite de deformação
2. Análise e dimensionamento de estruturas porticadas
2.1. Métodos de análise estrutural
2.2. Métodos simplificados de análise e verificação estrutural
2.3. Disposições de projeto e disposições construtivas
3. Lajes
3.1. Análise e dimensionamento de lajes
3.1.1. Lajes maciças
3.1.2. Lajes aligeiradas
3.1.3. Lajes pré-esforçadas
3.1.4. Lajes fungiformes
3.2.

Dimensionamento de escadas em betão

4. Fundações em betão
4.1. Sapatas contínuas e sapatas isoladas
4.1.1. Dimensionamento em planta
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4.1.2. Verificação ao corte
4.1.3. Dimensionamento e representação de armaduras
3.

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DA
UC

O conteúdo programático definido possibilita desenvolver as competências que se pretende que os
alunos adquiram, na medida em que lhe proporciona as ferramentas e as técnicas que permitem que
o aluno compreenda o comportamento de estruturas de betão armado quer em estado limite último
como em serviço.
Permite que o aluno domine a análise e o projeto de vários elementos estruturais especialmente
estruturas porticadas, lajes e fundações, aplicando as disposições construtivas adequadas aos
elementos.
4.
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5.

METODOLOGIAS DE ENSINO (REGRAS DE AVALIAÇÃO)

A metodologia de ensino utilizada garante que o aluno seja centro da aprendizagem. Serão
ministrados todos os conceitos e técnicas de uma forma teórica, sustentada em casos práticos, que
permitirão adquirir os conhecimentos necessários para a sua aplicação prática. Serão propostos
trabalhos práticos para que os alunos possam aplicar e desenvolver as técnicas ensinadas. Os
trabalhos propostos serão alvo de discussão.
A aprendizagem do aluno será complementada com o apoio de aula de orientação tutorial e com a
visita a obras.
A avaliação desta UC será contínua através da realização de trabalhos práticos ao longo do semestre.
Esta avaliação será complementada com uma avaliação intermédia e no final do semestre com um
exame escrito que aborda os aspetos teóricos e práticos dos assuntos lecionados. A classificação final
resulta da soma ponderada das avaliações parciais.
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O peso da avaliação relativa aos trabalhos é de 20% sendo os restantes 80% relativos à avaliação por
exame escrito (dois). O aluno para obter aprovação na unidade curricular deverá ter uma
classificação nunca inferior a 8,0 valores no exame escrito.
6.

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DA
UNIDADE CURRICULAR

A metodologia de ensino adotada, na unidade curricular, tem especial incidência no conceito de
aprender fazendo. Esta metodologia permite que o aluno, com a realização dos exercícios práticos e
pela elaboração de exercícios e trabalhos práticos, aplique, passo por passo, todos os conceitos
relativos às diferentes fases envolvidas.
7.

REGIME DE ASSIDUIDADE

Os alunos apenas terão acesso à frequência final quando tiverem uma assiduidade igual ou superior
a 80% das aulas lecionadas.
8.

CONTATOS E HORÁRIO DE ATENDIMENTO

Contacto:

Horário de atendimento:
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