pós-graduação na
t e o r i a e na p rá t i c a

Engenharia Sanitária
(aprovado pelo CREA/SC)
O curso capacita os alunos, em especial os
egressos do curso de engenharia ambiental,
para o desenvolvimento de competências e
habilitação na área de engenharia sanitária.

A quem se destina
Profissionais que atuam na área de
engenharia sanitária e/ou ambiental
nos mais diversos tipos de empresas,
contribuindo com ferramentas e técnicas
de saneamento básico. Proprietários de
pequenas e microempresas que desejam
melhorar os seus processos industriais.
Pessoas oriundas de instituições de
ensino e pesquisa, que atuam na área de
engenharia sanitária e ambiental também
poderão melhorar suas competências e
habilidades.

Inscrições abertas •
univille.br/especializacoes

• Duração: 18 a 24 meses
• Dia/horário de aula: segunda e quartafeira das 19h às 22h30 (aulas semanais
com intervalo entre os módulos)
• Valor: 24 x 667,001

Documentação original para matrícula2
• Diploma de curso superior
• Histórico escolar de curso superior (com a data
de colação de grau)
• CPF e RG
• Comprovante de residência
• Certidão de nascimento ou casamento

Desconto de até 25% • Verifique as
condições de benefícios disponíveis

Obs.: 1As parcelas serão reajustadas após 12 meses, tendo por base o IGPM da FGV • 2A documentação deverá ser entregue na Coordenação
da Educação Permanente e Continuada no ato da assinatura do Contrato • A Univille reserva-se o direito de não realizar o curso, caso o
número de vagas não seja preenchido.
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Matriz Curricular
Sistema de abastecimento de água

60

Engenharia
Sanitária (aprovado
pelo CREA/SC)

Sistema de tratamento de esgoto

60

Gestão e tratamento de resíduos sólidos

60

Hidráulica aplicada

60

Hidrologia e drenagem urbana

60

Saúde ambiental

30

Instalações hidráulicas e sanitárias

30

Metodologia de pesquisa

36

Carga horária total

C/H

396

Trabalho de conclusão de curso – TCC na modalidade de
Projeto de engenharia composto de memorial de cálculo,
memorial descritivo, manual de operação e plantas com
detalhamentos, no mínimo – obrigatório.
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