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1. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Reconhecer as potencialidades da utilização da alvenaria e madeira como materiais 
estruturais; 

Desenvolver competências para a análise, dimensionamento e projecto de estruturas de 
alvenaria e madeira; 

Desenvolver capacidades, ao nível da compreensão do funcionamento das estruturas, com 
vista a ultrapassar as dificuldades resultantes do contexto de trabalho; 

Aplicar a nova regulamentação europeia (Eurocódigos 5 e 6); 

2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1.  Conceitos gerais sobre construções de alvenaria e de madeira; 
2. A alvenaria em Portugal situação atual e perspetivas futuras; 
3. A construção em alvenaria resistente; 
4. Aspetos tecnológicos e construtivos; 
5. Dimensionamento de estruturas de alvenaria segundo o Eurocódigo 6; 
6. Metodologia de dimensionamento de um edifício em alvenaria resistente; 
7. A madeira como material estrutural. Propriedades e desempenhos; 
8. Classificação visual e mecânica da madeira; 
9. Dimensionamento de estruturas de madeira segundo o Eurocódigo 5. Verificação 

aos Estados Limite Últimos e aos Estados Limite de Serviço; 
10.  Ligações; 
11.  Noções de durabilidade e preservação; 
12.  A ação do fogo. 

 
3. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UC 

 

O conteúdo programático definido permite que o aluno desenvolva competências ao nível da 
compreensão do comportamento quer das estruturas alvenaria, quer de estruturas de madeira 
à luz da nova regulamentação europeia. Os diferentes capítulos apresentados permitem que 
o aluno tenha as bases para a compreensão do comportamento e dimensionamento de 
elementos submetidos aos diferentes tipos de esforços, permitindo desta forma a realização 
e a compreensão de projetos, quer de estruturas de madeira, quer de estruturas de alvenaria. 

Previsto 
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5. METODOLOGIAS DE ENSINO (REGRAS DE AVALIAÇÃO) 

A metodologia de ensino utilizada permitirá centrar a aprendizagem no aluno. Serão 
ministrados todos os conceitos e técnicas de uma forma teórica, sustentada em casos 
práticos, que permitirão adquirir conhecimentos necessários para a aplicação prática. 
Realização de exercícios práticos para aplicação e desenvolvimento das técnicas ensinadas. 
Os exercícios práticos propostos serão alvo de resolução nas aulas práticas. 

A avaliação desta unidade curricular será contínua através da realização de trabalhos práticos 
ao longo do semestre. Esta avaliação será complementada no final do semestre com um 
exame escrito que aborda os aspetos teóricos e práticos dos assuntos lecionados. A 
classificação final resultará da soma ponderada das avaliações parciais. O peso da avaliação 
relativa aos trabalhos é de 30% sendo os restantes 70% relativos à avaliação por 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 uma especial incidência no 
conceito de aprender fazendo. Esta metodologia permite que o aluno, com realização dos 
exercícios práticos e pela elaboração trabalhos práticos, aplique os conceitos relativos às 
diferentes fases envolvidas. 

7. REGIME DE ASSIDUIDADE 

NA 

8. CONTATOS E HORÁRIO DE ATENDIMENTO 

Contacto: 

Horário de atendimento: 
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9. OUTROS 

Data: Clique aqui para introduzir uma data. 
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