DIVISÃO DE REGISTROS ACADÊMICOS
Registros Acadêmicos da Graduação
Centro de Ciências Tecnológicas
Curso: 194 Engenharia Mecânica (Noturno)
Fase Turma
Disciplina
1 EDU.0504.00-5 Universidade, Ciência e Pesquisa
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Ementas por Currículo

Currículo: 2015/2
Créd. Teóricos Créd. Práticos
4
0

Ementa: A função da Universidade como instituição de produção e socialização do conhecimento. O sentido da ciência no mundo
contemporâneo. O espírito científico e a atividade de pesquisa. Experiências da pesquisa na FURB: linhas e grupos de
pesquisa. A contribuição científica da FURB para o desenvolvimento regional.
Objetivo: Compreender a função da Universidade como espaço de produção e socialização do conhecimento, a fim de desenvolver a
formação do espírito científico, estimulando a reflexão crítica que conduza à atitude de sujeito ativo no processo de
construção do conhecimento.
2
0
1 ELT.0250.00-9 Introdução à Engenharia Mecânica
Ementa: Conceituação da Engenharia Mecânica, o sistema profissional, o mercado de trabalho e as áreas de atuação. Introdução às
metodologias para solução de problemas.
Objetivo: Esclarecer o que é a Engenharia Mecânica. Compreender o funcionamento do curso. Compreender o papel do engenheiro
mecânico na sociedade, suas atribuições, áreas de atuação e a importância desse profissional no desenvolvimento
econômico e industrial.
2
0
1 EQU.0101.00-5 Química Tecnológica
Ementa: Estequiometria, mol. Combustão. Combustíveis sólidos, líquidos e gasosos. Estrutura química de polímeros.
Cristalinidade. Propriedades químicas. Propriedades mecânicas. Principais polímeros de uso geral. Siderurgia: obtenção do
ferro gusa e do aço. Aços especiais. Oxidação-redução. Equação
de Nernst. Corrosão metálica. Tratamento de águas para caldeiras.
Objetivo: Identificar os materiais e as tecnologiasquímicas aplicadas na engenharia mecânica.
4
0
1 FIS.0041.01-5 Física Geral I
Ementa: Medidas Físicas. Vetores. Movimento em uma dimensão e em duas dimensões. Dinâmica da partícula. Trabalho, Energia.
Conservação do Movimento Linear. Conservação da Energia.
Objetivo: Oferecer uma formação básica em Mecânica Clásssica, propiciando ao launo contato com tópicos fundamentais de
Mecânica Newtoniana.
4
0
1 MAT.0090.01-8 Cálculo Diferencial e Integral I
Ementa: Revisão de Matemática Básica. Funções de variáveis reais. Limite de uma função e continuidade. Derivada de uma função;
técnicas de derivação e suas aplicações. Funções de várias variáveis. Derivadas parciais.
Objetivo: Conceituar limite e derivada. Graficar funções. Aplicar as regras de L'Hopital no cálculo de limites , de verificar intervalos
nos quais uma função é contínua. Identificar intervalos de descontinuidade, classificando; construir gráficos de funções
y=f(x) usando: assíntotas, pontos de máximo e mínimo, pontos de inflexão, raízes, intervalos de crescimento e
decrescimento. Resolver problemas sobre máximos e mínimos.
4
0
1 MAT.0106.00-3 Álgebra Linear
Ementa: Matrizes. Determinantes. Sistemas lineares. Álgebra vetorial. Espaços Vetoriais. Transformações Lineares. Autovalores e
autovetores.
Objetivo: Capacitar o aluno ao tratamento dos sistemas lineares. Fornecer as noções de espaços vetoriais mais importantes e suas
bases. Ressaltar os tipos de espaços vetoriais mais importantes. Capacitar os alunos no tratamento de sistemas lineares.
Capacitar os alunos no tratamento de autovetores e autovalores.
2
0
1 MAT.0166.00-6 Módulos de Matemática Básica
Ementa: Revisão de matemática básica; frações, potenciação e radiciação;polinômios, produtos notáveis e frações algébricas,
equações de primeiro e segundo grau; razão, proporção, regra de três simples e trigonometria.
Objetivo: Oportunizar revisão de conceitos básicos de conteúdos de matemática, reforçando conhecimentos para os estudos de
cálculo integral e diferencial e de outras disciplinas com base matemática.
0
2
1 PDE.0006.00-7 Educação Física - Prática Desportiva I
Ementa: O aluno poderá escolher a modalidade de sua preferência: ginástica, basquetebol, futebol de salão, futebol suíço, voleibol.
Objetivo: Proporcionar ao aluno o conhecimento de si mesmo e de suas capacidades, possibilitando experiências no domínio
cognitivo, afetivo e psicomotor. Praticar atividades relativas à condição física geral e específica. Desenvolver a resistência
aeróbica. Praticar atividades para o desenvolvimento da coordenação motora.
0
4
2 CMP.0149.00-5 Algoritmos e Programação
Ementa: Desenvolvimento de algoritmos; introdução à linguagem de alto nível.
Objetivo: Identificar os passos na construção de algoritmos; desenvolver rotinas para solução numérica de problemas de
engenharia; desenvolver programas em linguagem de alto nível.
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Ementas por Currículo
Créd. Teóricos Créd. Práticos
2
0

Ementa: Conceitos fundamentais de empreendedor e empreendedorismo, Empreendedorismo no Brasil e seus reflexos regionais;
características empreendedoras; engenharia e mercado de trabalho, princípios fundamentais de planos de negócios,
Aplicativos Computacionais.
Objetivo: Organizar as informações necessárias à execução de suas atividades obedecendo as técnicas abordadas em aula. Apresentar graficamente os dados apresentados. - Diferenciar agrupamentos de dados discretos e contínuos. -Resumir,
analisar, relatar, organizar e interpretar informações sobreo aspecto estatístico. - Dominar a terminologia, os símbolos e os
conceitos básicos sobre as medidas de tendência central e as separatrizes.- Aplicar, em situações reais, as diversas medidas
de tendênciacentral e as separatrizes.- Utilizar, com adequação, as medidas de tendência central e as separatrizespara
condensar e analizar dados no cotidiano.- Julgar a significância dos resultados, aplicando com acerto, as diferentes técnicas
que a isto se destinam. - Dominar os procedimentos técnicos e cálculos das medidas de dispersão, essenciais ao trabalho
estatístico quanto aos mais diversos tipos de situações e dados.
2 FIS.0023.02-5 Física Geral II
4
0
Ementa: Gravitação. Oscilações. Ondas em meio elástico. Ondas sonoras. Mecânica dos fluidos. Temperatura. Termodinâmica.
Teoria cinética dos gases.
Objetivo: Descrever o movimento dos planetas e satélites e enunciar a Lei da Gravitação Universal; conhecer os diferentes
movimentos periódicos e suas equações; enunciar as leis que regem a hidrostática, hidrodinâmica e viscosidade,
compreendendo suas equações e utilizá-las nas soluções de problemas; entender o conceito de temperatura; observar os
efeitos de ondas de deslocamento; possibilitar o entendimento de calor como forma de energia relacionando-o com os
sistemas mecânicos; conceituar máquinas térmicas e entropia; relacionar os conteúdos dados a termodinâmica e aos
fenômenos de transporte; dar forte ênfase aos conceitos.
2 MAT.0090.02-6 Cálculo Diferencial e Integral II
4
0
Ementa: Integral indefinida. Técnicas de integração. Integral definida e suas aplicações. Equações diferenciais ordinárias e suas
aplicações.
Objetivo: Conceituar limite e derivada. Graficar funções. Aplicar as regras de L'Hopital no cálculo de limites,de verificar intervalos
nos quais uma função é contínua. Identificar intervalos de descontinuidade, classificando; construir gráficos de funções
y=f(x) usando: assíntotas, pontos de máximo e mínimo, pontos de inflexão, raízes, intervalosde crescimento e
decrescimento. Resolver problemas sobre máximos e mínimos.
2 MAT.0102.04-0 Estatística IV
4
0
Ementa: Medidas de tendência central. Separatrizes. Medidas de dispersão. Teoria da probabilidade. Variáveis aleatórias e
distribuição de probabilidade. Distribuições discretas e contínuas. Amostras e populações. Testes de hipóteses.
Objetivo: Organizar as informações necessárias à execução de suas atividades obedecendo as técnicas abordadas em aula. Apresentar graficamente os dados apresentados. - Diferenciar agrupamentos de dados discretos e contínuos. -Resumir,
analisar, relatar, organizar e interpretar informações sobreo aspecto estatístico. - Dominar a terminologia, os símbolos e os
conceitos básicos sobre as medidas de tendência central e as separatrizes.- Aplicar, em situações reais, as diversas medidas
de tendênciacentral e as separatrizes.- Utilizar, com adequação, as medidas de tendência central e as separatrizespara
condensar e analizar dados no cotidiano.- Julgar a significância dos resultados, aplicando com acerto, as diferentes técnicas
que a isto se destinam. - Dominar os procedimentos técnicos e cálculos das medidas de dispersão, essenciais ao trabalho
estatístico quanto aos mais diversos tipos de situações e dados.
2 MAT.0193.00-3 Geometria Analítica
4
0
Ementa: Estudo da reta, da circunferência e das cônicas no R2. Estudo da reta e do plano no espaço R3. Estudo das Quádricas.
Representação de superfícies no espaço R3. Sistemas de Coordenadas no espaço.
Objetivo: Identificar uma reta e cada tipo de cônica pela sua equação; construir e representar superfícies no R3.
2 PDE.0007.00-3 Educação Física - Prática Desportiva II
0
2
Ementa: Objetivo: Proporcionar ao aluno o conhecimento de si mesmo e de suas capacidades, possibilitando experiências no
domínio cognitivo, afetivo e psicomotor. Praticar atividades relativas à condição física geral e específica. Desenvolver a
resistência aeróbica. Praticar atividades para o desenvolvimento da coordenação motora. O aluno poderá escolher a
modalidade de sua preferência: ginástica, basquetebol, futebol de salão, futebol suíço, voleibol.
Objetivo: Proporcionar ao aluno o conhecimento de si mesmo e de suas capacidades,
possibilitandoexperiências no domínio cognitivo, afetivo e psicomotor. Praticar atividades relativas à condição física geral
e específica. Desenvolver a resistência aeróbica. Praticar atividades para o
desenvolvimento da coordenação motora. O aluno poderá escolher a modalidade de sua preferência: ginástica, basquetebol,
futebol de salão, futebol suíço e voleibol.
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Ementas por Currículo
Créd. Teóricos Créd. Práticos
0
2

Ementa: Noções de Geometria Descritiva; Perpendicularismo de retas e planos; Métodos Descritivos; Desenho Projetivo; Escalas;
Representação de objetos no 1º e 3º diedros.
Objetivo: Conhecer os conceitos básicos, definições e formas de representação utilizados no desenho de objetos.
3 ELT.0280.00-5 Estática e Dinâmica para Engenharia
0
4
Ementa: Estudo das condições de equilíbrio de partículas e de corpos rígidos (estruturas, vigas, treliças etc) no plano e no espaço,
envolvendo o cálculo das reações em conexões padrão utilizadas em engenharia; cálculo de forças axiais, esforços
cortantes e momentos fletores em estruturas e vigas; cálculo de centróides de áreas e de volumes de figuras simples e de
figuras compostas; cálculo de momentos de inércia de chapas planas simples e compostas e de sólidos simples e
compostos; equilíbrio de cabos
Objetivo: Transmitir ao aluno os principais fundamentos de estática e suas aplicações na engenharia mecânica e desenvolver a sua
habilidade de análise e solução de problemas nesta área.
3 ELT.0281.01-0 Tecnologia dos Materiais I
2
2
Ementa: Classificação dos Materiais de Construção Mecânica; Estrutura Cristalina; Defeitos Cristalinos; Deformação dos
Metais; Princípios de Difusão; Recuperação, Recristalização e Crescimento de Grão; Diagramas de Fases; Diagrama
Fe-C; Materiais Polifásicos (ligas metálicas ferrosas e nãoferrosas); Estruturas de Materiais Cerâmicos; Propriedades
Mecânicas de Materiais Cerâmicos; Aplicações e Processamento das Cerâmicas (vidros, produtos a base de argila,
refratários, abrasivos, cimentos, cerâmicas avançadas, compactação de pós cerâmicos); Estruturas Poliméricas,
Características Mecânicas e Termomecânicas, Aplicações e Processamento dos Polímeros (plásticos, elastômeros,
fibras);
Objetivo: Conhecer os diversos tipos de materiais e suas características. Compreender a correlação existente entre os tipos de
materiais, suas propriedades, microestruturas e processamento.
3 FIS.0023.03-3 Física Geral III
0
4
Ementa: Carga elétrica. Campo elétrico. Capacitores. Corrente elétrica. Força eletromotriz e circuitos. Campo magnético. Forças
magnéticas. Geração de força eletromotriz. Indução magnética e campo elétrico. Potencial elétrico (com visão de
eletricidade básica).
Objetivo: O objetivo da disciplina é dar condições ao aluno de desenvolver os conceitos da eletricidade e do magnetismo, do ponto de
vista físico; interpretar os fenômenos eletromagnéticos com ênfase aos conceitos; solucionar problemas utilizando o cálculo
vetorial.
3 MAT.0090.03-4 Cálculo Diferencial e Integral III
0
4
Ementa: Integrais múltiplas. Transformadas para integrais múltiplas. Análise vetorial. Integrais de linha e de superfície.
Objetivo: Conceituar integral indefinida e integral definida. Identificar o método de integração a ser usado. Desenvolver o raciocínio
lógico. Conceituar equação diferencial. Resolver equação diferencial de primeira ordem e de segunda ordem. Saber usar a
equação diferencial no dia a dia.
3 SOC.0174.00-6 Desafios Sociais Contemporâneos
0
4
Ementa: Caracterização da sociedade contemporânea. Implicações na vida cotidiana e nas atividades profissionais. Aspectos
desafiadores de algumas problemáticas sociais contemporâneas: sustentabilidade ambiental, relações inter-étnicas,
relações de gênero, implicações sócio-ocupacionais das políticas sociais e econômicas, relação globalização-localização,
violência urbana.
Objetivo: Identificar os traços característicos da sociedade contemporânea e seus desafios a fim de analisar as condições sociais da
futura atuação profissional e os aspectos desafiadores para essa atuação, avaliando os possíveis impactos em termos de
reprodução e/ ou transformação social.
4 ELT.0281.02-8 Tecnologia dos Materiais II
2
0
Ementa: Análise micro estrutural de Materiais, principais processamentos de materiais metálicos e sua correlação com
microestrutura e propriedades resultantes no material. Transformações de fases em metais: reações perlítica, bainítica e
martensítica. Fundamentos sobre Tratamentos Térmicos (transformação isotérmica, diagramas TTT isotérmico e contínuo);
Tratamentos Isotérmicos; Tratamentos Termomecânicos; Mecanismos de Endurecimento; Tratamentos de Endurecimento
por Precipitação; Tratamentos de Endurecimento Superficial; Tratamentos Termoquímicos; Tratamentos Térmicos dos
Ferros Fundidos; Tratamentos Térmicos dos Aços Inoxidáveis; Tratamentos Térmicos dos Aços para Ferramentas e
Matrizes; Elaboração de Procedimentos para a Execução de Tratamentos Térmicos, recozimento, normalização, têmpera,
revenido, solubilização e precipitação. Estrutura, Propriedades e Processamento de Cerâmicas de Alto Desempenho.
Estrutura, Propriedades e Processamento de Plásticos de Engenharia. Noções de Propriedades e Processamento de
Materiais.
Objetivo: Capacitar o aluno na compreensão dos conceitos físicos utilizados nos processos de tratamentos térmicos e ensaios
mecânicos de metais e ligas. Serão abordados os conceitos fundamentais de cada tópico objetivando ao aluno uma melhor
compreensão das aplicações práticas destes conceitos.
Núcleo de Informática
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Ementas por Currículo
Créd. Teóricos Créd. Práticos
4
0

Ementa: Conceitos Fundamentais; Estática dos Fluidos; Formulações Integral e Diferencial de Leis de Conservação; Escoamento
Invíscido Incompressível;
Análise Dimensional e Semelhança; Escoamento Interno Viscoso Incompressível.
Objetivo: Integrar o aluno com o conhecimento teórico de Mecânica dos Fluidos, de forma a torná-lo capaz de: compreender os
processos físicos envolvidos; efetuar balanços globais e diferenciais de massa e de energia em sistemas diversos; selecionar
e dimensionar sistemas para movimentação e contenção de fluidos, com base nas características fluidodinâmicas dos
mesmos (perda de carga, etc); selecionar e dimensionar sistemas para medição de pressão, velocidade e vazão em sistemas
fluidos; levantar e organizar informações para a modelagem e simulação de fluidodinâmica em diversos sistemas (CFD).
4 ELT.0283.00-4 Metrologia e Controle Dimensional
2
2
Ementa: Conceitos básicos de metrologia. Macro e micro-geometria. Instrumentos convencionais de medição. Metrologia
Dimensional; Erros Geométricos de Fabricação (forma, medida, posição, rugosidade); Tecnologia de Medição (mecânico,
óptico, elétrico, pneumático); Blocos Padrão; escalas e Nônios; Paquímetros; Micrômetros; Medidores de Deslocamento;
Instrumentos Auxiliares de Medição; Calibradores; Máquinas de Medir por Coordenadas; Princípios e Instrumentos para
Determinação de Superfícies. Laboratório com tarefas práticas paralelas. Tecnologia de medição de coordenadas.
Rugosidade superficial. Tolerância e ajuste sob o aspecto geométrico.
Objetivo: Conhecer os principais conceitos relacionados à metrologia; identificar e controlar os elementos que compõe um processo
de medição, interpretar as tolerâncias dimensionais e geométricas de uma peça, calcular o resultado de uma medição e sua
indeterminação; selecionar sistemas de medição com base em sua capacidade e confiabilidade.
4 EQU.0022.04-0 Termodinâmica I
4
0
Ementa: Origens da termodinâmica: aspectos históricos. Conceitos básicos. Primeira lei. Segunda lei. Entropia. Equilíbrio
termodinâmico (sistemas homogêneos, relações de Maxwell, relações envolvendo entalpia, energia interna e entropia; fator
de ompressibilidade isotérmica e coeficiente de compressibilidade volumétrica; comportamento de gases reais e equações
de estado; diagrama generalizado para variações de entalpia a temperatura constante; diagrama generalizado para variações
de entropia a temperatura constante; desenvolvimento de tabelas de propriedades termodinâmicas a partir de dados
experimentais). Transições de fase
Objetivo: Tornar o aluno familiarizado com os conceitos básicos da termodinâmica para que consiga modelar com maior segurança
os processos comuns na Engenharia Mecânica.
4 MAT.0006.04-0 Cálculo Diferencial e Integral IV
4
0
Ementa: Números complexos; funções de variável complexa; séries; séries numéricas; séries de funções; séries de Fourier;
transformada de Fourier e transformada de Laplace.
Objetivo: Desenvolver abstrações úteis e raciocínio formal; dar condições de realizar e interpretar cálculos que envolvam funções de
variável complexa, séries e transformada de Laplace e Fourier; dar forte ênfase aos conceitos.
4 MAT.0101.00-1 Cálculo Numérico
4
0
Ementa: Erros; zeros de funções; sistemas de equações lineares e não-lineares; interpolação polinomial; integração numérica; ajuste
de curvas; solução numérica de equações diferenciais ordinárias.
Objetivo: Capacitar o aluno à programação de algoritmos. Desenvolver meios próprios na solução de problemas numéricos.
Comparar diversos métodos de solução e discutir as suas eficiências de aproximação e de tempo computacional.
Proporcionar ao aluno ferramentas matemáticas de auxílio ao tratamento numérico.
5 ELT.0279.02-3 Desenho Aplicado à Engenharia Mecânica II
2
2
Ementa: Desenho auxiliado por computador. Conceitos Básicos de Desenho utilizados com auxílio do computador. Normas para o
desenho. Sistemas de representação. Desenho de elementos de máquinas. Desenho de tubulações. Desenho de Lay-Out.
Detalhes. Desenho de conjunto. Etapas de projeto de um conjunto mecânico e detalhes construtivos. Modelagem 2D e 3D.
Modelagem de
Superfícies. Padrões Gráficos. Aplicações práticas.
Objetivo: Proporcionar o uso de sistemas CAD para projetos mecânicos, utilizando ferramentas específicas, com recursos avançados
de modelagem, montagem e detalhamento de conjuntos mecânicos.
5 ELT.0282.02-4 Mecânica dos Fluidos II
2
0
Ementa: Escoamentos Turbulentos; Escoamento Externo Viscoso Incompressível; Máquinas de Fluxo; Escoamento Compressível.
Objetivo: Integrar o aluno com o conhecimento teórico de Mecânica dos Fluidos, de forma a torná-lo capaz de: compreender os
processos físicos envolvidos; efetuar balanços globais e diferenciais de massa e de energia em sistemas diversos; selecionar
e dimensionar sistemas para movimentação e contenção de fluidos, com base nas características fluidodinâmicas dos
mesmos (perda de carga, etc); selecionar e dimensionar sistemas para medição de pressão, velocidade e vazão em sistemas
fluidos; levantar e organizar informações para a modelagem e simulação de fluidodinâmica em diversos sistemas (CFD)
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Ementas por Currículo
Créd. Teóricos Créd. Práticos
4
0

Ementa: Estudo da cinemática das partículas e do corpo rígido. Dinâmica da partícula e do corpo rígido.
Objetivo: Propiciar ao aluno a capacidade de analisar e modelar, matemática e computacionalmente, os mecanismos mais comumente
empregados na Engenharia Mecânica, relacionando as equações cinemáticas vistas nas disciplinas do ciclo básico deste
curso à prática de análise cinemática, dimensionamento e síntese de mecanismos.
0
2
5 ELT.0286.00-3 Laboratório de Propriedades Mecânicas
Ementa: Medição de grandezas físicas como resistência à tração, deformação elástica e plástica de materiais. Estudo e execução de
experimentos em mecânica dos sólidos e materiais de construção mecânica. Cálculo de constantes elásticas, ductilidade,
tenacidade, resistência ao impacto, vida sob fadiga. Resistência à flexão para sólidos frágeis.
Objetivo: Realizar experimentos relativos às disciplinas Tecnologia dos Materiais I e II. Realizar ensaios para determinação de
propriedades dos materiais aplicados em construção mecânica.
2
2
5 ELT.0287.00-0 Soldagem
Ementa: Características gerais dos processos de soldagem a arco voltaico. O arco voltaico. Fontes de energia para soldagem.
Processo TIG. Soldagem com eletrodos consumíveis. Processo MIG/MAG. Soldagem com eletrodo revestido. Arame
tubular. Efeitos do calor em soldagem. Conceito de soldabilidade e descontinuidades.
Objetivo: Fornecer ao aluno uma visão global dos processos de soldagem, com ênfase nos processos convencionais, para capacitá-lo
a aplicar a tecnologia de soldagem.
4
0
5 ELT.0288.01-4 Mecânica dos Sólidos I
Ementa: Conceitos de projeto. Concepção, projeto preliminar, projeto detalhado, análise. Tipos de análise. Análise experimental,
análise por simulação com modelos. Tipos de modelos. Modelos mecânicos, modelos matemáticos, modelos numéricos.
Tipos de modelos usados em Mecânica dos Sólidos: barras, vigas, placas, cascas, sólidos. Identificação e idealização
dos modelos quanto a sua forma geométrica, carregamento, materiais e condições de contorno. Solicitações internas.
Reações.
Diagramas. Esforços em treliças. Tensões. Estados de tensão. Equações diferenciais de equilíbrio. Transformação de
tensões e deformações. Critérios de falha. Tensões uniaxiais, pinos, colunas, tensões em treliças. Deformações,
definições, relações deformação-deslocamento. Transformação de deformações. Diagramas tensão-deformação, Lei
de Hooke. Deformações axiais em barras eproblemas hiperestáticos em barras. Flexão simples plana, obliqua,
seções assimétricas. Cisalhamento em vigas longas. Torção. Solicitações compostas.
Objetivo: Apresentar os conceitos introdutórios sobre o comportamento das estruturas, propiciando a base para cursos
complementares sobre o tema, bem como, para atividades de projeto e análise de sistemas estruturais e seus componentes.
2
0
5 EQU.0154.01-0 Transferência de Calor e Massa I
Ementa: Mecanismos básicos de transferência de Calor. Condução de calor em regime permanente em uma dimensão. Fundamentos
da convecção. Convecção forçada em escoamentos externos e internos. Convecção natural. Trocadores de Calor.
Objetivo: Capacitar o aluno a compreender os conceitos físicos e a abordagem matemática, utilizados no estudo da termodinâmica e
dos processos de transferência de calor.
2
0
6 ELT.0285.02-3 Mecanismos e Dinâmica das Máquinas II
Ementa: Conceitos e notações aplicado a mecanismos. Estudo de tipos de mecanismos. Síntese dimensional de mecanismos
articulados. Análise e cinemática de cames planos.
Objetivo: Propiciar ao aluno a capacidade de analisar e modelar, matemática e computacionalmente, os mecanismos mais comumente
empregados na Engenharia Mecânica, relacionando as equações cinemáticas vistas nas disciplinas do ciclo básico deste
curso à prática de análise cinemática, dimensionamento e síntese de mecanismos.
4
0
6 ELT.0288.02-2 Mecânica dos Sólidos II
Ementa: Introduzir conceitos de campos de deslocamentos, de tensões e de energia de deformação e aplicalos
através das equações fundamentais da mecânica dos sólidos: equações cinemáticas, de
equilíbrio, constitutiva elástica, e identificação de condições de contorno em problemas mecânicos.
Campos de tensão em cascas cilíndricas e esféricas delgadas. Solução do problema de deflexão de
vigas isostáticas e hiperestáticas pelo método da integração da equação diferencial de equilíbrio.
Flambagem elástica e inelástica de barras. Introdução ao método de elementos finitos de barras e
vigas em estruturas planas e espaciais. Fornecer aos alunos uma visão integrada do problema de falha de um sistema
mecânico. Definição de modo de falha. Teoria de fadiga de metais por nucleação de trinca. Curva tensão-vida.
Concentração de tensões em entalhes. Efeito de tensão média. Tensões plásticas de flexão de vigas. Efeitos de tensões
residuais na vida de fadiga.
Objetivo: Capacitar o aluno a distinguir os diversos tipos de fenômenos que causam a falha nos materiais, determinar o comprimento
crítico de trinca e a máxima solicitação estática suportada por um
componente com trinca, calcular a vida e dimensionar componentes mecânicos à fadiga, utilizando adequadamente as
curvas TENSÃO x VIDA, DEFORMAÇÃO x VIDA.
Núcleo de Informática
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Ementas por Currículo
Créd. Teóricos Créd. Práticos
2
0

Ementa: Classificação dos processos de fabricação. Características dos processos de fabricação: fundição, injeção de peças
plásticas, conformação, sinterização, união, usinagem e tratamento de superfícies. Impacto ambiental dos processos de
fabricação.
Objetivo: Conhecer os principais processos utilizados na fabricação de peças e equipamentos, suas principais aplicações e
características.
6 ELT.0290.00-0 Conformação Mecânica e Moldagem de Polímeros
2
2
Ementa: Classificação e descrição sumária dos diversos processos de conformação mecânica. Tecnologia e
campos de aplicação dos processos de forjamento, laminação, trefilação e extrusão. Processos de
conformação de chapas: operação de corte, dobramento, estiramento e embutimento. Introdução a estampabilidade de
chapas. Ferramentas. Máquinas utilizadas. Fundamentos do processamento de polímeros. Moldagem por extrusão
Moldagem por sopro. Termoformagem. Moldagem por injeção. Variantes do processo e tipos de moldes. Projeto e
fabricação de moldes com CAE/CAD/CAM.
Objetivo: Capacitar o aluno na compreensão dos conceitos físicos utilizados nos processos de conformação mecânica e deformação
plástica de metais e ligas. Serão abordados os conceitos fundamentais de
cada tópico objetivando ao aluno uma melhor compreensão das aplicações práticas destes conceitos.
6 ELT.0291.00-7 Fundamentos de Eletroeletrônica
2
2
Ementa: Circuitos de corrente alternada, fator de potência, motores elétricos, dispositivos semicondutores, diodos , conversores
CA/CC, transistores, Conversores CA/CC, conversores CC/CC e CC/CA,
circuitos eletrônicos aplicados à instrumentação Noções básicas de instalações elétricas industriais.
Objetivo: Dar noções básicas aos alunos do funcionamento de dispositivos semicondutores e suas aplicações em circuitos
elementares. Pretende-se desenvolver nos estudantes capacidade de analisar circuitos eletrônicos básicos com diodos e
transistorizados e de iniciar o projeto de circuitos simples.
6 ELT.0292.00-3 Termodinâmica Aplicada
0
2
Ementa: Energia disponível, trabalho reversível e irreversibilidade; disponibilidade e eficiência de acordo com a segunda lei da
termodinâmica; equação do balanço de exergia. Ciclos de potência; cogeração; ciclos motores e ciclos de refrigeração.
Considerações gerais e misturas de gases perfeitos; misturas compostas por gases e um vapor; primeira lei da
termodinâmica aplicada às misturas de
gás e vapor; processo de saturação adiabática; temperaturas de bulbo úmido e de bulbo seco; carta psicrométrica.
Combustíveis e o processo de combustão; entalpia de formação; aplicação da primeira lei da termodinâmica em reações
químicas; entalpia, energia interna de combustão e calor de reação; temperatura adiabática de chama; terceira lei da
termodinâmica e entropia.
Objetivo: Conhecer os Ciclos Ideais de Potência, conhecer os ciclos ideais de refrigeração, conhecer os ciclos padrões a ar, definir as
relações termodinâmicas envolvendo entalpia, energia
interna, entropia e calores específicos, conceituar misturas de gases perfeitos, definir equilíbrio de fases e químico
6 EQU.0154.02-8 Transferência de Calor e Massa II
4
0
Ementa: Condução de calor bidimensional em regime estacionário. Condução em regime transiente. Introdução a métodos
numéricos aplicados à transferência de calor. Convecção com mudança de fase: ebulição e condensação. Radiação.
Transferência de massa por difusão.
Objetivo: Conhecer os princípios fundamentais da condução de calor por convecção e radiação. Conhecer os princípios da
transferência de massa por difusão.
7 ELT.0293.00-0 Fundição
1
1
Ementa: Fundamentos da solidificação dos metais e suas ligas. Projetos de fundição. Processos de fundição. Tecnologia da
fundição. Projetos em Fundição. Rejeitos e controle ambiental. Produção de Aços; Aplicações dos aços; Classificação dos
Aços de Ferros Fundidos e Técnicas de Produção dos Principais Tipos de Ferros Fundidos; aplicações Típicas dos Ferros
Fundidos; Ligas Especiais; Revestimentos Refratários; Processos de Fundição; Moldes e Modelos; Sistemas de
Alimentação; Técnicas de Moldagem; Fornos de Fusão; Fundição em Areia Verde; Processo CO2; Processo Shell
Molding; Microfusão; Otimização de Propriedades Mecânicas de Fundidos; Tratamentos Térmicos em Fundidos; Defeitos
em Fundidos; Técnicas de Inspeção em Fundidos; Critérios de Aceitação para Fundidos ASTM 446
Objetivo: Fornecer ao futuro engenheiro mecânico, conhecimentos importantes sobre a fabricação de peças utilizando a fusão,
conceituando ao aluno aços e ferros fundidos e o processo de fundição para obtêlos na sua forma usual de mercado. Tratamentos e acondicionamentos seqüenciais que devem ser realizados após a
fabricação.
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Ementas por Currículo
Créd. Teóricos Créd. Práticos
4
0

Ementa: Fatores de segurança, mancais de rolamento e escorregamento, eixos e árvores, ligação cubo e eixo, chavetas, parafusos de
potência, juntas parafusadas e rebitadas, uniões soldadas, molas.
Objetivo: Fornecer o embasamento teórico dos principais elementos de máquinas, permitindo que se possa executar o projeto e
fabricação destes.
7 ELT.0295.00-2 Usinagem
2
2
Ementa: Princípios de remoção de material na usinagem com ferramenta de geometria definida - Geometria da parte ativa da
ferramenta de corte. Teoria de corte dos metais. Geração de calor. Usinabilidade. Força e Potência consumida. Materiais de
ferramentas. Fluidos de corte. Tecnologia de usinagem com ferramenta de geometria não definida - Retificação,
Brunimento, Lapidação. Tecnologia dos processos de remoção ¿ Eletro-erosão, Remoção eletroquímica, Laser.
Objetivo: Fornecer ao aluno uma visão profunda sobre a teoria da usinagem dos metais.
7 ELT.0296.02-5 Máquinas Térmicas II
4
0
Ementa: Turbinas a gás e turbo-reatores. Motores de combustão interna. Geração e distribuição de vapor.
Objetivo: Introduzir o aluno à análise de motores de combustão interna, utilizando Termodinâmica, a Transferência de Calor e a
Mecânica dos Fluidos. Fornecer ao engenheiro conhecimento para uso e dimensionamento de sistemas a vapor, com seus
equipamentos e medidas de segurança.
7 ELT.0297.00-5 Instrumentação
2
2
Ementa: Conceitos básicos, usos dos instrumentos, análise experimental, monitoração, controle, precisão, sinais de entrada estudo
dos principais instrumentos de medição de pressão, temperatura, vazão, nível, espessura, condutividade, pH (Manômetros
de peso morto, tubos em U, transdutores de pressão, vacuômetros, tubos de bourdon), (Termômetros de vidros, de vapor,
de gás, termopares, termistores, termômetro de platina, pirômetros), (Ventures, bocais, placa de orifício, rotâmetros,
eletromagnéticos, empuxo, fita, visores de nível, condutividade etc.).
Objetivo: Proporcionar conhecimento básico de instrumentação para monitoração e controle de processos industriais.
7 EQU.0155.00-8 Laboratório de Transferência de Calor e Massa
0
2
Ementa: Experimentos relativos aos conteúdos das disciplinas de Transferência de Calor e Massa I e II.
Objetivo: Realização de experimentos para comprovação de fenômenos estudados nas disciplinas de Transferência de Calor e Massa
I e II.
7 EQU.0156.00-4 Laboratório de Mecânica dos Fluidos
0
2
Ementa: Experimentos relativos às disciplinas Mecânica dos Fluído I e II
Objetivo: Realizar ensaios experimentais pertinentes às disciplinas de Mecânica dos Fluidos Ie II. Interpretar os resultados obtidos
com base no conhecimento teórico da disciplina. Elaborar relatórios das práticas realizadas.
8 ELT.0120.00-8 Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos
2
2
Ementa: Sistemas hidráulicos. Bombas. Válvulas de controle de pressão, direção e vazão. Atuadores. Acumuladores. Fluidos e
filtros hidráulicos. Circuitos hidráulicos. Sistemas pneumáticos. Preparação do ar comprimido. Compressores de ar.
Válvulas e atuadores. Circuitos pneumáticos. Eletro-pneumática.
Objetivo: Projetar e analisar comandos hidráulicos e pneumáticos
8 ELT.0247.02-4 Projeto Empreendedor de Base Tecnológica Sustentável II
2
0
Ementa: Elaboração e análise de projetos, custos de produção e preço de venda, análise de investimentos e Gestão de projetos na
área de engenharia.
Objetivo: Desenvolver a capacidade empreendedora dos estudantes e professores; - Articular os diversos conteúdos e cursos do
CCT, através de trabalhos multidisciplinares envolvendo estudantes e professores; - Construir um projeto empreendedor
com base na sustentabilidade (sócio- econômico- ambiental) por meio da visão de curto e longo prazo.
8 ELT.0294.02-2 Elementos de Máquinas II
4
0
Ementa: Engrenagens: cilíndricas de dentes retos, helicoidais, cônicas e parafusos sem fim
(cinemática e resistência). Freios e acoplamentos. Elementos flexíveis de transmissão.
Objetivo: Fornecer base teórica que permita a elaboração e execução de projetos de elementos e de conjuntos
8 ELT.0298.00-1 Máquinas Hidráulicas
4

0

Ementa: Elementos Construtivos e equações fundamentais para bombas, ventiladores e turbinas hidráulicas. Projeto de instalações
de bombeamento. Levantamento de curvas características.
Objetivo: Tornar possível ao aluno a compreensão, análise e avaliação dos processos físicos
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Ementas por Currículo
Créd. Teóricos Créd. Práticos
0
4

Ementa: Vibrações de sistemas lineares com um e dois graus de liberdade, sistemas livres com e sem amortecimento, sistemas
forçados com e sem amortecimento, vibrações torcionais, velocidade crítica de rotores, absorvedor dinâmico de vibrações,
isolamento de vibrações.
Objetivo: Apresentar os conceitos fundamentais da Mecânica das Vibrações em Máquinas e Estruturas, bem como suas aplicações à
Engenharia Mecânica.
0
4
8 ELT.0300.00-6 Controle de Sistemas Dinâmicos
Ementa: Introdução aos sistemas realimentados. Modelos Dinâmicos de Sistemas Mecânicos, Elétricos e Eletromecânicos. Resposta
Dinâmica. Propriedades básicas de sistemas realimentados. O método do lugar das raízes. O método da resposta em
frequência. Projeto de controladores.
Objetivo: Modelar e representar sistemas através de diagrama de blocos; analisar a precisão ou erro em
0
4
9 COM.0045.00-0 Comunicação e Sociedade
Ementa: A comunicação como configuradora da contemporaneidade. A natureza social do fenômeno comunicacional. A
comunicação social e a indústria cultural. A mídia e as representações sociais. A complexidade dos sistemas de
comunicação no mundo contemporâneo. O papel dos meios de comunicação na sociedade e sua dimensão política.
Objetivo: Esta disciplina tem os seguintes objetivos: 1) Estimular a reflexão e o debate em torno da comunicação e suas implicações
na sociedade atual. 2) Refletir sobre a interação entre a comunicação e a política nas sociedades democráticas. 3) Estudar a
comunicação como um instrumento de expressão, de interação, de construção do conhecimento e de exercício de cidadania.
1
3
9 ECO.0091.00-9 Engenharia Econômica
Ementa: Elaboração e análise de projetos; custos de produção e preço de venda; princípios de matemática financeira; fluxo de caixa
em projetos empresariais; análise de investimento.
Objetivo: Reconhecer os conceitos básicos relativos aos estudos de elaboração e análise de projetos
2
2
9 ELT.0301.00-2 Projeto de Máquinas
Ementa: Introdução: revisão do processo de projeto; planejamento de projetos; execução do projeto:
especificações de projeto (projeto informacional); concepção (projeto conceitual), modelagem e simulação (projeto
preliminar) e avaliação do modelo ou protótipo.
Objetivo: Desenvolver o projeto de uma máquina, integrando os conceitos vistos nas disciplinas anteriores,
0
4
9 ELT.0302.00-9 Refrigeração e Condicionamento de Ar
Ementa: Conforto térmico. Carga térmica. Psicrometria, parâmetros e processos básicos. Psicrometria aplicada e processos de
condicionamento de ar. Refrigerantes, propriedades básicas, implicações da teoria da depleção da camada de ozônio por
CFCs. Ciclos de refrigeração por compressão mecânica de vapores, componentes básicos do ciclo, coeficientes de
performance, instalações de múltiplos estágios de compressão. Compressores, tipos, funcionamento. Dispositivos de
expansão, tipos, funcionamento.
Objetivo: Fornecer conhecimentos e dados para a elaboração de projetos e a construção de sistemas de
0
4
9 ELT.0303.00-5 Trabalho de Conclusão de Curso
Ementa: Metodologia da pesquisa e elaboração de trabalho científico. A pesquisa institucionalizada.
Pesquisa em engenharia e a responsabilidade social. Elaboração do projeto do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC.
Objetivo: Fornecer informações básicas sobre a metodologia da pesquisa e a elaboração do trabalho científico.
2
0
9 ELT.0304.00-1 Engenharia Mecânica e o Meio Ambiente
Ementa: Evolução do Desenvolvimento Sustentável. Os princípios da Prudência Ecológica, do Desejo Social e da Viabilidade
Econômica. Princípios Sustentáveis de Utilização de Materiais, de Ciclo de Vida e de Resíduos em Produtos. Sistemas de
Gestão Ambiental. Legislação Ambiental na Indústria. Normas Técnicas relacionadas ao Meio Ambiente Industrial.
Educação Ambiental.
Objetivo: Conhecer os princípios do Desenvolvimento Sustentável e dos Sistemas de Gestão Ambiental na
0
4
9 ELT.0311.00-8 Disciplina Optativa do Eixo Geral
Ementa: Variável conforme a disciplina escolhida
Objetivo: Variável conforme a disciplina escolhida
9 EPR.0060.00-1 Planejamento e Controle de Produção

4

0

Ementa: Visão geral dos sistemas de produção. Planejamento estratégico da produção. Planejamento mestre da produção.
Programação da produção: administração de estoques, seqüenciamento,emissão e liberação de ordens. Acompanhamento
da produção.
Objetivo: Fornecer subsídios para os alunos no planejamento, processamento e controle da produção.
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Ementas por Currículo
Créd. Teóricos Créd. Práticos
0
4

Ementa: Prática de análise da linguagem científica. Linguagem, estrutura e características para a produção de textos acadêmicos:
resumo, resenha e artigo científico. Tópicos gramaticais necessários ao uso da norma padrão.
Objetivo: Possibilitar o conhecimento da linguagem científica nos trabalhos acadêmicos e a compreensão da prática científica.
0
4
9 SOC.0175.00-2 Dilemas Éticos e Cidadania
Ementa: Dilemas éticos na vida cotidiana: ação (meios e fins) e responsabilidade. O individualismo e seus conflitos. O valor da vida
- (humanos e não humanos). Justiça, felicidade e cidadania. Implicações éticas dos estilos de vida e das escolhas
profissionais.
Objetivo: Reconhecer a dimensão valorativa da ação humana sob uma análise ética, a fim de promover junto aos educandos a
reflexão sobre os princípios éticos implícitos e explícitos das próprias ações nas relações individuais, grupais ou sociais,
avaliando as possíveis implicações para o meio em que vive.
0
4
10 ADM.0032.00-6 Teoria Geral da Administração
Ementa: Conceitos básicos e antecedentes históricos da administração. Os conceitos das principais escolas da administração.
Objetivo: Desenvolver uma visão sistêmica das teorias da administração estabelecendo conexões com a evolução dos modelos de
gestão nas organizações de modo a instigar o senso crítico na análise da administração pública e privada contemporânea.
0
4
10 ADM.0032.01-8 Marketing I
Ementa: Fundamentos do marketing. Planejamento estratégico. O ambiente do marketing. Pesquisa de mercado - sistemas de
informação de marketing. Mercados consumidores - processo de decisão de compra. Mercados organizacionais e o
comportamento do comprador organizacional. Mensuração e previsão da demanda. Segmentação do mercado, seleção de
mercados - alvos e posi-cionamento do produto. Planejamento de produtos: produtos, marcas, embalagens e serviços.
Objetivo: Compreender a dinâmica das relações mercadológicas sob a ótica do Marketing, pelo entendimento de sua evolução
conceitual e do conhecimento de suas principais ferramentas,técnicas,metodologias e de sua aplicação como instrumento de
conquista e desenvolvimento de mercados.
0
4
10 ADM.0043.01-1 Administração de Recursos Humanos I
Ementa: A administração de recursos humanos. Qualidade de vida no trabalho. Informações de análise de cargo. Planejamento de
recursos humanos. Recrutamento de recursos humanos. Processo de seleção; treinamento e desenvolvimento.
Objetivo: Desenvolver a capacidade do acadêmico em adotar estratégias de Gestão de Pessoas que contribuam para maximizar o
potencial humano e que estejam articuladas com o planejamento estratégico das empresas.
0
2
10 ADM.0073.00-4 Responsabilidade Social e Ambiental
Ementa: Introdução Geral: histórico e conceitos; Ambiente social e organizacional; Responsabilidade social: individual,coletiva e
organizacional; Normatização: ISOS e SA8000; Empreendedorismo social; Terceiro setor; Projetos sociais; Tendências e
perspectivas.
Objetivo: Propiciar visão introdutória dos principais temas e especificidades da responsabilidade social. Difundir conhecimento
teórico e prático sobre a atuação social de empresas, responsabilidade social, empreendedorismo social e terceiro setor.
Disseminar ferramentas de gestão da responsabilidade social, aspectos jurídicos e modelos de cooperação entre empresas e
organizações da sociedade civil.
2
0
10 ADM.0106.00-0 Administração de Empresas de Serviços
Ementa: Fundamentos para administração de serviços. Conceitos de serviços. Tipos de serviços. Criação de valor por meio dos
serviços. Estruturação da empresa de serviços. Gestão das operações de serviços. Qualidade em serviços.
Objetivo: Ao final desta disciplina o aluno deverá estar capacitado a compreender as empresas de serviços, tanto sob o aspecto
teórico como o prático. Deverá conhecer a estruturação e funcionamento de uma empresa voltada ao segmento de serviços.
0
2
10 ADM.0185.00-7 Marketing de Serviços
Ementa: As mudanças de mercado no setor de serviços. Os componentes da administração dos serviços. A integração das funções.
O processo de serviços. Operações de frente e de retaguarda. O processo de compra dos serviços. Estratégias de serviços. A
flor de serviço.
Objetivo: Criar condições para que o aluno analise as oportunidades e tenha uma visão estratégica do Marketing aplicado aos serviços
contábeis.
3
1
10 CMP.0160.00-9 Robótica
Ementa: Introdução à robótica. Principais paradigmas e técnicas utilizadas na programação de robôs. Programação LEJOS.
Objetivo: Compreender os fundamentos teóricos e práticos quanto aos elementos, às aplicações, à modelagem, ao controle e a
programação de robôs.
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Ementas por Currículo
Créd. Teóricos Créd. Práticos
0
4

Ementa: Noções preliminares sobre a contabilidade. Constituição e formação do patrimônio das empresas, aspectos legais que
regem suas atividades. Detalhamento das contas de ativo, passivo e patrimônio líquido. Noções sobre fontes e aplicações
de recursos. Componentes básicos e conceito das receitas, despesas e resultado. Noções sobre as contas de estoques;
apuração do pré - balanço.
Objetivo: Oportunizar aos alunos conhecimentos sobre as informações evidenciadas pela contabilidade aplicada ao processo
decisório nas entidades de negócios e de sem fins lucrativos.
10 CON.0085.01-3 Contabilidade I
0
4
Ementa: A origem da contabilidade. A estática patrimonial e as variações do Patrimônio Líquido. Procedimentos contábeis e
escrituração mercantil envolvendo as principais operações com mercadorias. Conceito, utilidade e elaboração do Balanço
Patrimonial e da Demonstração de Resultado.
Objetivo: Oportunizar aos alunos conhecimento da Contabilidade. Capacita-los para fazerem a escrituração de registros contábeis
básicos, proporcionando uma compreensão prática contábil. Oferecer fundamentos e desenvolver a habilidade de elaborar o
Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado de empresas comerciais e de serviços.
10 CON.0085.02-1 Contabilidade II
0
4
Ementa: Plano de contas: estrutura, função e aplicações. Escrituração Mercantil de empresas industriais. Provisões, depreciação,
amortização e exaustão. As Demonstrações Contábeis segundo a Legislação vigente e as normas brasileiras de
contabilidade.
Objetivo: Compreender o processo de mensuração contábil dos diversos fatos administrativos. Conhecer e aplicar a legislação e as
normas vigentes para a elaboração das demonstrações contábeis. Elaborar as demonstrações contábeis de empresas
industriais, comerciais e de serviços.
10 CON.0140.00-6 Governança Corporativa
0
4
Ementa: Governança Corporativa. Códigos de governança corporativa. Divulgação de informações e governança. Fatores de
influência sobre a governança corporativa.
Objetivo: Introduzir os princípios básicos da governança corporativa. Conhecer sua evolução e tendências. Seus principais códigos e
questões centrais e os impactos na contabilidade com a sua implementação.
10 DIR.0004.00-0 História das Instituições Jurídicas
0
4
Ementa: Historicidade e ordem sócio-política. Instituições jurídicas pré-modernas ocidentais. Modernidade e ordem jurídica.
Instituições jurídicas contemporâneas e participação comunitária.
Objetivo: Possibilitar a compreensão do Direito enquanto produto histórico - cultural. Analisar a construção do pensamento jurídico
ocidental a partir da inter-relação social e política dos diferentes momentos históricos. Compreender a interação dos
elementos históricos, sociais e políticos pré-modernos na elaboração da lógica jurídica da Antigüidade Ocidental. Analisar
a elaboração do projeto jurídico da modernidade como parte integrante da pretensão civilizatória dominante. Individualizar
a construção do pensamento jurídico brasileiro no contexto do projeto da modernidade. Identificar os limites e
possibilidades do pensamento jurídico brasileiro contemporâneo.
10 DIR.0081.00-4 Direito e Cidadania
4
0
Ementa: A construção das instituições de direito no Brasil. Formas de estruturação dos direitos e garantias fundamentais da
cidadania. A organização do Estado, dos poderes e da ordem social. A Constituição Federal e suas interfaces com o
Serviço Social. O direito internacional e suas implicações nas relações políticas de trabalho e de seguridade social.
Objetivo: Propiciar ao acadêmico do Curso de Serviço Social conhecimento teórico sobre fundamentos, princípios e eixos do direito
público e direito privado a partir da perspectiva constitucionalista do Estado Democrático de Direito, caracterizando
contribuição para uma visão crítica do direito que possibilite relação com uma práxis emancipadora.
10 DIR.0505.00-9 Direito Trabalhista e Previdenciário
0
4
Ementa: Normas gerais de tutela do trabalho. Contrato individual de trabalho e relação de emprego. Organização sindical. Dissídios
trabalhistas individuais e coletivos. Justiça e processo do trabalho. Previdência social. Infortunística do trabalho.
Objetivo: Conceituar direito social e trabalhista. Proporcionar aos alunos capacidade interpretativa para discernir situações que
envolvem o direito, incentivando o espírito crítico, transformador e participativo na profissão contábil.
10 DIR.0506.01-3 Direito Empresarial I
0
4
Ementa: Direito Empresarial: origem e evolução. Empresário individual. Empresa, pessoa jurídica e estabelecimento empresarial.
Sociedades de fins econômicos: sociedade simples, sociedade limitada, sociedade anônima. Direito concursal: recuperação
extrajudicial, judicial e falência de empresas.
Objetivo: Interpretar para discernir situações práticas que envolvem as empresas sob o aspecto do direito e sua relação com a
contabilidade.
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Ementas por Currículo
Créd. Teóricos Créd. Práticos
6
0

Ementa: Madeira - Propriedades físicas e mecânicas / Produto comercial. As bases de cálculo para a madeira como material
estrutural. Ligações de peças estruturais de madeira. Esforços em elementos estruturais de madeira - dimensionamento e
verificação. Esforços devidos ao vento em edificações / Esforços em coberturas. Elementos metálicos em construções. Aço
como material de construção. Tipos e propriedades dos aços estruturais. As bases para o cálculo de elementos de aço.
Esforços em elementos de aço (dimensionamento e verificação - critérios da NBR-8800). Noções de ligações de
elementos de aço. Práticas relativas a execução utilizando elementos estruturais metálicos.
Objetivo: Introduzir o aluno ao conhecimento em estruturas metálicas e de madeira. Habilitar o aluno a analisar e avaliar estruturas
metálicas e de madeira.
10 ELT.0305.00-8 Engenharia Mêcanica e a Segurança no Trabalho
2
0
Ementa: Princípios de Segurança do Trabalho. Fundamentos de Ergonomia. Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho. Riscos e
Acidentes de Trabalho. Ruído, Vibração, Temperatura e Ventilação no Ambiente do Trabalho. Equipamentos de Proteção
Individual e Coletiva. Legislação de Segurança do Trabalho. Normas Técnicas de Segurança de Trabalho. Projeto de
Proteção e Prevenção de Incêndios.
Objetivo: Compreender e conhecer os conceitos relativo a segurança do trabalho na Engenharia Mecânica.
10 ELT.0306.01-2 Optativa I
4
0
Ementa: Variável conforme o conteúdo oferecido.
Objetivo: Variável conforme o conteúdo oferecido.
10 ELT.0306.02-0 Optativa II

4

0

Ementa: Variável conforme o conteúdo oferecido.
Objetivo: Variável conforme o conteúdo oferecido.
10 ELT.0306.03-9 Optativa III

4

0

Ementa: Variável conforme o conteúdo oferecido.
Objetivo: Variável conforme o conteúdo oferecido.
10 ELT.0306.04-7 Optativa IV

4

0

Ementa: Variável conforme o conteúdo oferecido.
Objetivo: Variável conforme o conteúdo oferecido.
10 ELT.0307.00-0 Estágio Obrigatório em Engenharia Mecânica

0

20

Ementa: Desenvolvimento da aplicação prática dos aspectos teóricos estudados durante o curso; a disciplina possui regulamento
específico.
Objetivo: Possibilitar a atuação do formando no mercado de trabalho.
10 ELT.0308.00-7 Análise de Tensões e Deformações
4
0
Ementa: Análise de tensões e deformações; relação tensão-deformação; equações de equilíbrio; conceitos fundamentais em
medidas de tensões e deformações; equações básicas da teoria da elasticidade. Técnicas experimentais: fotoelasticidade,
extensometria, acelerometria, tensões residuais, moiré. Aplicações a estruturas 2D e 3D sob carregamentos estáticos e
dinâmicos.
Objetivo: Analisar experimentalmente o estado de tensões e deformações em estruturas e compará-los com resultados oriundos de
soluções teóricas da resistências dos materiais e teoria da elasticidade.
10 ELT.0309.00-3 Gerenciamento de Projetos de Engenharia
4
0
Ementa: Importância do Gerenciamento de Projetos. Princípios e Conceitos básicos. Perfil do Gerente de Projetos (Competências e
Habilidades). PMI – Guia PMBOK: Grupos de Processos e Áreas de Conhecimento. Planejamento e Controle de Projetos
de Engenharia Ferramentas de Apoio ao Gerenciamento de Projetos. Certificação Profissional.
Objetivo: Capacitar o aluno para planejar, gerenciar, coordenar e executar projetos de engenharia.
10 ELT.0310.00-1 Máquinas de Elevação e Transporte
4
0
Ementa: Tipos, características e dimensionamentos de cabos correias e correntes metálicas, ganchos e talhas. Características
operacionais, construtivas e especificações de guindastes, pontes e pórticos rolantes. Tipos de emprego de transporte
Industriais de carga, inclusive em linha de montagem. Dispositivo de segurança e orientação para projeto.
Objetivo: Transmitir conhecimento sobre máquinas e equipamentos destinados ao transporte e elevação de materiais unitários e a
granel. Oferecer embasamento par execução de projetos de máquinas e equipamentos destinados ao transporte e elevação
de materiais unitários e a granel. Projeto e dimensionamento de equipamentos utilizados em máquinas e equipamentos
destinados ao transporte e elevação de materiais unitários e a granel.
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Ementas por Currículo
Créd. Teóricos Créd. Práticos
4
0

Ementa: Modelos matemáticos. Métodos para obtenção das equações de um modelo dinâmico. Obtenção analítica de modelos
matemáticos. Modelagem analítica de sistemas: mecânicos, elétricos, fluídicos e térmicos.
Objetivo: Fundamentar as formas de obter modelos matemáticos de sistemas dinâmicos a partir de conhecimentos teóricos básicos
acerca dos processos industriais.
10 ELT.0313.00-0 Projetos de Dispositivos e Ferramentas
4
0
Ementa: Dados básicos para o projeto de dispositivos e ferramentas especiais. Características básicas de equipamentos da seção de
ferramentaria. Sistemas referenciais. Cotas. Ajustes e tolerância em dispositivos e ferramentas de precisão. Tipos
construtivos normalmente utilizados nas indústrias. Montagem, alinhamento e testes de dispositivos e ferramentas.
Objetivo: Fornecer ao aluno condições e elementos para o projeto de dispositivos e ferramentas especiais.
10 ELT.0314.00-7 Revestimentos Protetores
4
0
Ementa: Princípios básicos do processo de corrosão. Formas de corrosão. Revestimentos metálicos. Revestimentos não-metálicos
inorgânicos. Revestimentos não-metálicos orgânicos: tintas e polímeros.
Objetivo: Desenvolver no acadêmico a capacidade de selecionar o revestimento protetor mais adequado para recobrimento de peças
metálicas.
10 ELT.0315.00-3 Sistemas de Energia
4
0
Ementa: Planejamento energético. Biomassa. Energia hidráulica. Energia eólica. Energia solar direta. Uso racional de energia e
reciclagem de materiais. Outras fontes alternativas de energia.
Objetivo: Fornecer um embasamento teórico com fundamentações práticas dos principais meios de produção de energia, permitindo
que se possa executar o projeto e a avaliação energética de plantas de produção de energia. Desenvolver pesquisas
envolvendo fontes, renováveis ou não-renováveis, de energia associada às respectivas proteções ambientais.
10 ELT.0316.00-0 Teoria das Estruturas
4
0
Ementa: Introdução à teoria das estruturas. Sistemas isostáticos planos. Princípios dos trabalhos virtuais. Método das forças.
Método dos deslocamentos.
Objetivo: Introduzir o aluno ao conhecimento em teoria das estruturas. Habilitar o aluno a analisar e avaliar estruturas isostáticas.
10 ELT.0317.00-6 Tópicos Especiais em Engenharia Mecânica I
4
0
Ementa: Assuntos variados e atuais a critério do Colegiado de Curso de Engenharia Mecânica.
Objetivo: A definir pelo Colegiado de Curso de Engenharia Mecânica.
10 ELT.0318.00-2 Tópicos Especiais em Engenharia Mecânica II

4

0

Ementa: Assuntos variados e atuais a critério do Colegiado de Curso de Engenharia Mecânica.
Objetivo: A definir pelo Colegiado de Curso de Engenharia Mecânica.
10 ELT.0319.00-9 Tópicos Especiais em Engenharia Mecânica III

4

0

Ementa: Assuntos variados e atuais a critério do Colegiado de Curso de Engenharia Mecânica.
Objetivo: A definir pelo Colegiado de Curso de Engenharia Mecânica.
10 ELT.0320.00-7 Tópicos Especiais em Engenharia Mecânica IV

4

0

Ementa: Assuntos variados e atuais a critério do Colegiado de Curso de Engenharia Mecânica.
Objetivo: A definir pelo Colegiado de Curso de Engenharia Mecânica.
10 LET.0162.00-0 Libras

4

0

Ementa: A Surdez: Conceitos básicos,causas e prevenções. A evolução da história do surdo. A estrutura lingüística da Libras:
aspectos estruturais da Libras; LIBRAS: Aplicabilidade e vivência.
Objetivo: Capacitar os alunos a utilizar funcionalmente a LIBRAS, como ferramenta de comunicação.
10 PSI.0005.00-0 Relações Humanas
4
0
Ementa: Natureza humana. Personalidade. Comportamento. Grupos humanos. Dinâmica de grupos. Liderança. Coordenação.
Treinamento. Cooperação. Conflitos e dissidência. Tática no trato com pessoas. Tomada de decisões.
Objetivo: Desenvolver no aluno a capacidade de trato com pessoas. Saber tomar decisões, identificar a personalidade, a liderança, o
comportamento. Coordenar pessoas e ou grupos de pessoas, assim como, identificar conflitos e saber administrá-los.
10 PSI.0056.00-0 Psicologia Organizacional
4
0
Ementa: A psicologia como ciência. O indivíduo. O fator humano nas organizações. Motivação. Comunicação humana. Grupo.
Liderança. Tensões e evoluções. Relações humanas. Relações humanas e dinâmica de grupo.
Objetivo: Relacionar o fenômeno psicológico com o fenômeno administrativo para melhorar as relações do indivíduo com o seu
ambiente de trabalho.
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Disciplina
Sistemas Embarcados I

30/05/2019 12:55

Ementas por Currículo
Créd. Teóricos Créd. Práticos
2
2

Ementa: Estrutura geral de um microcontrolador: UCP, memória, barramentos externos e internos, interfaces. Microcontrolador
PIC: interface de entrada, interface de saída, contadores, temporizadores e interrupções.
Ferramentas de software e hardware para desenvolvimento, depuração e validação. Estudo de dispositivos externos: AD,
LCD, RTC, SERIAL,sensores.
Objetivo: Propiciar ao aluno conhecimento de microcontroladores PIC e aplicações do mesmo na área de Automação e Controle.
10 SOC.0035.01-2 Teoria Política I
4
0
Ementa: O pensamento político pré-moderno. Gênese do pensamento político na modernidade: a questão do exercício e a
preservação do poder (Maquiavel) e o problema da liberdade e da servidão (La Boétie). O contratualismo e o governo da
maioria (Hobbes, Locke e Rousseau). O equilíbrio de poderes ( Montesquieu). O Estado como expressão da Razão (Kant e
Hegel). O liberalismo e a tirania da maioria (Tocqville e J. S. Mill). O conservadorismo e as reações à revolução (Burke e
De Bonald). Inserção no cotidiano escolar da Educação Básica.
Objetivo: Introduzir os estudantes de Ciências Sociais no pensamento dos clássicos da Filosofia Política, de Maquiavel a Marx, com
ênfase nos temas do poder e seu exercício; da liberdade, sua conquista e manutenção, da desigualdade e sua superação.
10 SOC.0035.02-0 Teoria Política II
4
0
Ementa: Socialismo utópico e Socialismo Científico. Pensamento liberal, pensamento libertário e pensamento socialista. Debates
da 1a. e 2a. Internacional Socialista. Social Democracia e socialismo revolucionário. Totalitarismos. Surgimento e crise do
Estado de bem-estar. Neoliberalismo e conservadorismo de esquerda. Inserção no cotidiano escolar da Educação Básica.
Objetivo: Apresentar ao estudante de Ciências Sociais categorias da teoria política moderna e contemporânea. Apresentar o
desenvolvimento do pensamento socialista, liberal e totalitário no mundo. Caracterizar suas variantes brasileiras,
contextualizando-as e identificando sua repercussão no âmbito das relações público x privado.
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