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I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 

Executar, organizar e monitorar o manejo do solo. 
Elaborar e executar projetos topográficos, irrigação e drenagem e de instalações rurais. 
Adequar máquinas e equipamentos à realidade local. 
Elaborar relatórios, projetos topográficos e de impacto ambiental. 
Recursos naturais (água, ar e solo). 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

 

Componente Curricular: Planejamento e Uso do Solo                                                                                                          Módulo: III 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
 
 
6 
 
 
7 

Identificar pontos relevantes do terreno 
considerando o objeto de trabalho. 
 
Identificar as técnicas e acompanhar o 
levantamento planimétrico. 
 
Avaliar as características físicas da 
área. 
 
Planejar serviço de coleta de dados 
selecionando equipamentos e técnicas 
para o levantamento planimétrico. 
 
Sistematizar dados coletados em 
planilhas de cálculos automatizados ou 
não.   
 
Representar graficamente o perfil 
topográfico. 
 
Interpretar mapas temáticos. 

1.1 
 
 
1.2 
 
1.3 
 
2.1 
 
2.2 
 
3.1 
 
 
4.1 
 
4.2 
 
5.1 
 
6.1 
 

Utilizar adequadamente os equipamentos de 
medição de áreas. 
 
Fazer a triangulação da área com a trena. 
 
Realizar o  balizamento. 
 
Determinar cotas, distâncias e coordenadas. 
 
Fazer cálculos de área, distância. 
 
Selecionar o método para levantamento 
topográfico. 
 
Utilizar software topográficos. 
 
Utilizar escalas cartográficas. 
 
Fazer a leitura de dados topográficos. 
 
Fazer o desenho da área. 
 

1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
4 
 
5 
 
 
 
6 
 

Levantamento Planimétrico:  
• Levantamento com trena, bússola e 
baliza;  
• Levantamento com teodolito e trena; 
• Levantamento com GPS de navegação 
 
Cálculo de áreas:  
• através de triangulação das áreas;  
• planilhas de cálculos analíticos;  
• informatização das operações de 
campo e escritório 
 
Desenho da área 
 
Locação de curva em nível e desnível 
 
Norma técnica para o 
georreferenciamento de imóveis 
rurais(Lei 10.267/2001) 
 
Noções de Georreferenciamento:  
• equipamentos de geoprocessamento; 
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6.2 
 
7 

Demarcar curvas em nível. 
 
Ler e interpretar produtos de sensoriamento 
remoto de mapas temáticos e características 
físicas dos ambientes. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
7 
 
8 
 

 • GPS 
 
Noções de espacialização 
 
Leitura e interpretação de mapas    
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular:  Planejamento e Uso do Solo II                                                                                                        Módulo: III 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

 
Utilizar adequadamente os 
equipamentos de medição 
de áreas. 
 
 

Levantamento Planimétrico:  
• Levantamento com trena, 
bússola e baliza;  
• Levantamento com teodolito e 
trena; 

 

Aula expositiva e dialogada com estudo de 
caso e exercícios práticos. 

27/01 a 10 / 02 

.  
Utilizar adequadamente os 
equipamentos de medição 
de áreas. 
. 

 

• Levantamento com GPS de 
navegação 
 

Aula expositiva, dialogada e com uso de 
equipamentos. 

 
13 / 02  a 17 / 02 

Fazer a triangulação da 
área com a trena 

Cálculo de áreas:  
• através de triangulação das 
áreas;  

Aula expositiva e dialogada com exercícios de 
fixação. 
 

20 / 02  a 24 / 02 

• planilhas de cálculos 
analíticos; 
 

Aula expositiva e dialogada com exercícios de 
fixação. 
 

27 / 02  a 06 / 03 

• informatização das operações 
de campo e escritório 
 

Aula expositiva e dialogada com exercícios de 
fixação. 
 

 
 

10 / 03  a 13 / 03 

Realizar o  balizamento. 
 

Desenho da área 
 

Aula expositiva com exercícios de desenho de 
perfil. 

 
17 / 03  a 20 / 03 
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Determinar cotas, distâncias 
e coordenadas. 
Fazer cálculos de área, 
distância. 
Demarcar curvas em nível. 
 
 

Locação de curva em nível e 
desnível 
 

Aula expositiva com exercícios de 
aprendizagem, interação com as aulas 
práticas 

 
24 / 03  a 31 / 03 

Utilizar escalas 
cartográficas. 
Fazer a leitura de dados 
topográficos. 
 

Locação de curva em nível e 
desnível 
 

Aula expositiva com exercícios de 
aprendizagem, interação com as aulas 
práticas 

03 / 04  a 10 / 04 

 
Fazer o desenho da área. 
 

Locação de curva em nível e 
desnível 
 

Aula expositiva com exercícios de 
aprendizagem, interação com as aulas 
práticas 

14 / 04  a 17 / 04 

Selecionar o método para 
levantamento topográfico. 
. 

 

Norma técnica para o 
georreferenciamento de 
imóveis rurais(Lei 10.267/2001) 

.    

Aula expositiva, dialogada com estudo de 
caso. 

 
24 / 04  a 28 / 04 

Utilizar software 
topográficos. 
Ler e interpretar produtos de 
sensoriamento remoto de 
mapas temáticos e 
características físicas dos 
ambientes. 

 

Noções de 
Georreferenciamento:  

• equipamentos de 
geoprocessamento. 

Aula expositiva, dialogada com exercícios 
práticos 

05/ 05 a 08 / 05 

• GPS 
 

Aula expositiva, dialogada com exercícios 
práticos 

 
12 / 05 a 15 /05 
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Ler e interpretar produtos de 
sensoriamento remoto de 
mapas temáticos e 
características físicas dos 
ambientes. 

 

Noções de espacialização 
 

Aula expositiva, dialogada com uso de 
exemplos atualizados no mercado. 

19 / 05 a 26 /05 

 
Leitura e interpretação de 
mapas    

Aula expositiva, dialogada com uso de 
exemplos e mapas atualizados. 

29 / 05 a 11 /06 

IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação1 

Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

Identificar pontos relevantes 
do terreno considerando o 
objeto de trabalho. 
 
Identificar as técnicas e 
acompanhar o levantamento 
planimétrico. 
 
Avaliar as características 
físicas da área. 
 
Planejar serviço de coleta de 
dados selecionando 
equipamentos e técnicas 
para o levantamento 

Deter a capacidade de 
solucionar problemas 
topográficos de forma simples, 
rápida e precisa. 

Conseguir trabalhar em grupo, 
de forma a engrandecer o 
resultado. 

Obter assimilação de 
metodologias necessárias para 
cada tipo de situação. 

 
 

 Pesquisa e 
apresentação 
escrita / oral 

 Elaboração de 
Projetos Técnicos 

 Relatórios de 
práticas / ensaios / 
experimentos 

 Relatório de 
trabalho de campo 
e estudos do meio 

 Avaliação escrita 
individual 

 Estudo de caso 

 Observação direta 

Comprometimento ao 
conteúdo dado. 
Habilidade em solucionar 
problemas. 
Clareza nas propostas e 
projetos realizados. 
Discernimento nas escolhas 
das metodologias a serem 
utilizadas.  

Obter eficiência e eficácia ao 
trabalhar com o assunto 
topográfico, de forma clara, 
precisa e dinâmica. 
Capacidade de solucionar 
problemas estabelecidos na 
rotina de trabalho. 
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planimétrico. 
 
Sistematizar dados coletados 
em planilhas de cálculos 
automatizados ou não.   
 
Representar graficamente o 
perfil topográfico. 
 
Interpretar mapas temáticos. 

 Seminários 

 Simulações  

 Autoavaliação 

 Portfólios  
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

LIVRO TOPOGRAFIA APLICADA À ENGENHARIA CIVIL, Alberto de Campos Borges, Volume 1. 
LIVRO GEOMETRIA CURSO MODERNO, Benedito Castrucci, Volume 2. 
LIVRO TOPOGRAFIA, Jack McCormac, quinta edição. 
LIVRO EXERCÍCIOS DE TOPOGRAFIA, Alberto Campos Borges, terceira edição. 

 

VI – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

As atividades de recuperação serão realizadas de forma contínua, sempre que for diagnosticada 
insuficiência na apropriação de competências pelo aluno,  durante o desenvolvimento do curso. 

A recuperação contínua acontecerá no decorrer das aulas, quando constatada a existência de 
aluno(s) demonstrando dificuldades. Será providenciado o uso de novas estratégias que 
favoreçam a aprendizagem. Estas estratégias envolverão a adoção de metodologia diversificada 
e mais adequada às dificuldades dos alunos, a ampliação de atividades de apoio, a revisão de 
aulas ou bases tecnológicas, orientação de estudos, atividades complementares de reforço e até 
mesmo o replanejamento do processo de ensino-aprendizagem. 

A recuperação paralela acontecerá em período e características diversos do funcionamento das 
aulas. A recuperação será realizada mediante tarefas, pesquisas, módulos, aulas ou outras 
atividades adequadas, levadas a cabo individualmente ou em pequenos grupos, sob a 
coordenação e a supervisão do professor ou, na sua falta, por outro professor habilitado e 
vinculado ao estabelecimento de ensino. Este processo de recuperação será realizado paralela 
e concomitantemente às atividades educacionais e sem prejuízo às aulas. 

 

 

VI – Identificação: 

Nome do professor: Camila Fernandes Ferreira 

Assinatura:                                                                                        Data: 17/02/2014 

 

VII – Parecer do Coordenador de Curso: 

O plano de Trabalho Docente está de acordo com o plano de Curso para esse componente 
curricular. 

Nome do coordenador(a): José Molina Zorzi 

Assinatura:                                                                                        Data:  10/03/2014    
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