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Curso  Engenharia Topográfica Ano letivo 2021/2022 

Unidade Curricular Vias de Comunicação ECTS 6 

Regime Obrigatório 

Ano 3º Semestre 1º Horas de trabalho globais 

Docente  Total 168 Contacto 60 

Coordenadora da área 

disciplinar  

Doutor José Carlos Almeida 

 

1. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Dotar os alunos com conhecimentos e técnicas visando a elaboração de um estudo sobre as 

características geométricas, volumes de terras, terraplenagens, drenagem rodoviária e 

sinalização e segurança de uma estrada. 

 

2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 Definição Geométrica Geral de uma Via.  

 Projeto de Vias.  

 Volumes e equilíbrio do movimento de terras. 

 Drenagem rodoviária. 

 Especificidade do traçado em vias urbanas. 

 Sinalização e Segurança Rodoviária 
 
 
 
3. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UC 

The curricular unit aims to provide students with knowledge and techniques in order to develop 

a study on the geometric characteristics, volumes of land, earthworks, road drainage and 

signaling and safety of a road. This knowledge is taught through lectures on the contents of 

the UC and other complementary sources of information are also indicated. 

The contact between teacher-student is adequate, expressing itself either during school hours 

or by the availability to answer questions during office hours for the defined purpose. 

GFUC previsto 
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Practical assignments are started as soon as the basic knowledge is taught. 

4. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

 

 Moreira, Carlos M. C., “Projecto de Estradas”, ISEC.  

 Santos, L. P., Branco, F., Pais, J., “Vias de Comunicação”, Universidade do Minho. 

 Moreira, F. P., “Vias de Comunicação”, ISEP. 

 “Normas de Traçado”, JAE. 

 Roque, C. A., “Manual de boas práticas em sinalização urbana”. 

 Apontamentos disponibilizados pelo docente. 

 

 

5. METODOLOGIAS DE ENSINO (REGRAS DE AVALIAÇÃO) 

Os conteúdos programáticos são transmitidos através de aulas presenciais, de carácter 

teórico e teórico-prático. São consolidados através de resolução de exercícios de acordo com 

a temática. 

Como forma integrativa da matéria, o aluno realiza um trabalho de estudo particular de uma 

intersecção rodoviária e da situação de degradação de um pavimento. 

A avaliação é realizada com uma prova teórica e uma prática, com o valor global de 70% e 

pela avaliação do trabalho prático com o peso de 30%. 

 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR 

The methodology used ensures that the assimilation of knowledge in the exhibition classes is 

tested through the design of the layout during the practical study, thus allowing the student, 

mainly, the confidence that the matter was sufficiently learned, and in case of improvement, 

the parts that needed reviewing. The teacher is given information on the overall performance 

of the class, allowing them to complement or better consolidate some less well-understood 
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content. The visit to ongoing works, and the dialogue established with local technicians, 

provide additional practical knowledge to the trainees. 

 


