Anteprojeto Graduação - 2018/1 - matricular em PG 1 em 2018/2

Títulos
Análise e dimensionamento de treliças
mistas de aço e concreto biapoiadas
Projeto de melhorias na geometria e na
sinalização da interseção entre a av.
Maruipee a rod. Serafim Derenzi
Influência do período de retorno no
dimensionamento de vertedouros estudo de caso de reservatório para
abastecimento em cacimbinha
Determinação da distribuição de
esforços transversais em tabuleiros de
pontes em grelhas sem transversinas
intermediárias
Análise de proposta de aproveitamento
sustentável de vedações verticais e
horizontais externas subutilizadas em
edificações
Ánalise das práticas adotadas por
construtoras e centrais quanto ao
controle do concreto estrutural em
Vitória-ES
A gestão da qualidade em projetos de
edificações
Avaliação da viabilidade de
empreendimento imobiliário a partir da
análise de risco das etapas de sua
implementação
Otimização de logística operacional sob
a ótica ambiental por meio de modelo
matemático baseado no time
dependent vehicle routing problem
Elaboração de programa computacional
para projeto e dimensionamento de
galpões metálicos
Modelos teóricos e experimentais de
flambagem com não linearidade
geométrica
Análise da influência da posição e do
comprimento de grampos na
estabilidade global de uma contenção
de talude
Dosagem de argamassa estabilizada em
alvenaria estrutural com blocos de
concreto
Otimização de areia de britagem com
fíler calcário para substituição parcial ou
total da areia natural usada na dosagem
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de concretos plásticos
Comportamento de pastas de gesso
produzidas com aditivos para uso em
componentes
Análise e dimensionamento de treliças
mistas de aço e concreto biapoiadas
Projeto de melhorias na geometria e na
sinalização da interseção entre a av.
Maruipe e a rod. Serafim Derenzi
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