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REGULAMENTO INTERNO NO 09/2018 

REGULAMENTA AS LINHAS DE PESQUISA DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM GEOTECNIA, ESTRUTURAS E CONSTRUÇÃO CIVIL DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS. 

A Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Geotecnia, Estruturas e Construção 

Civil da Universidade Federal de Goiás (PPG-GECON), reunida em 27 de abril de 2018, 

RESOLVE: 

Art. 1º - O Programa de Pós-graduação em Geotecnia, Estruturas e Construção Civil possui 

3 (três) linhas de pesquisa. 

• Infraestrutura geotécnica e mecânica dos solos tropicais; 

• Materiais, processos e gestão da construção; 

• Mecânica aplicada e computacional. 

Art. 2º - A linha de pesquisa Infraestrutura Geotécnica e Mecânica dos Solos Tropicais 

aborda o comportamento de solos tropicais de regiões específicas do Brasil e sua interferência 

no desempenho de obras civis e ambientais e na escolha de tecnologias construtivas mais 

adequadas. São estudados o comportamento de estruturas geotécnicas relacionadas com a 

infraestrutura viária, geração de energia, incluindo fontes renováveis e fundações. É dada 

especial atenção às questões ambientais, como a recuperação de áreas degradadas e a 

reutilização e disposição final de resíduos e o emprego de materiais alternativos, incluindo 

geossintéticos. São objeto também dessa linha a pesquisa básica em mecânica dos solos, 

incluindo o comportamento de solos na condição não saturada e o desenvolvimento de 

soluções computacionais para análise de sistemas geotécnicos. 

Art. 3º - A linha de pesquisa em Materiais, Processos e Gestão da Construção abrange os 

estudos na grande área da construção civil, com ênfase em materiais e componentes, em 

tecnologia dos processos e em sistemas construtivos, bem como em métodos e ferramentas 
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voltados à gestão da produção, dentro de uma abordagem sistêmica, envolvendo os conceitos 

de inovação tecnológica, racionalização, desempenho, sustentabilidade e eficiência 

energética. Voltadas aos materiais, destacam-se as pesquisas em componentes e sistemas 

à base de cimento Portland, que contemplam os estudos dos diversos concretos e 

argamassas de construção, dentro de uma perspectiva contemporânea da durabilidade e 

desempenho. As pesquisas relacionadas à gestão da construção buscam desenvolver 

aplicações que envolvam os objetivos de custo, prazo, qualidade, meio ambiente e segurança, 

contribuindo para a melhoria de estratégias de produção, financeiras e mercadológicas no 

âmbito da construção. São objeto também dessa linha a pesquisa na área de Sistemas 

Prediais que abrange análises de ações de impacto de conservação de água e avaliações da 

implantação de aproveitamento de água pluvial nas edificações, tanto do ponto de vista 

técnico como econômico. 

Art. 4º - A linha de pesquisa em Mecânica Aplicada e Computacional abrange pesquisas 

relacionadas aos comportamentos de sistemas estruturais submetidos a ações estáticas ou 

dinâmicas nos campos numérico e experimental. As pesquisas têm por objetivo estudar os 

comportamentos linear ou não-linear (geométrico ou físico) dos sistemas estruturais, a 

interação fluido-estrutura devida ao contato com fluidos estáticos ou em escoamento, o 

comportamento estrutural de estruturas pré-moldadas através de modelagem numérica e em 

ensaios de laboratório, a aleatoriedade das respostas dos sistemas e a obtenção da topologia 

das estruturas por meio de técnicas de otimização. 

Art. 5º - Casos omissos serão resolvidos pela CPG do PPG-GECON. 

Goiânia, 27 de abril de 2018. 

 

Prof. Dr. Gilson de Farias Neves Gitirana Jr 

Coordenador do PPG-GECON 


