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Art. 2Q - O colegiado do curso de Engenharia 
deverá encaminhar ao CEPE até o dia 27/04/92, 
parecer conclusivo sobre as 
tos de Fisica e Matemática.

Art. 1Q - Aprovar, a 
de Engenharia Mecânica da UFES, 
II e

Mecânica 
impreterivelmente, 

disciplinas oferecidas pelos Departamen-

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais e esta
tutárias, tendo em vista o que consta do Processo nQ 0516/92-58- De
partamento de Engenharia Mecânica;

CONSIDERANDO que a proposta apresentada pelo Departamento 
de Engenharia Mecânica da UFES visa melhorar a formação do Engenhei- 

. ro Mecânico egresso da Universidade;
CONSIDERANDO a necessidade de otimização do Currículo 

Curso de Engenharia Mecânica da UFES;
CONSIDERANDO o que consta da Resolução nQ 08/76 do 

que estabelece os mínimos dos currículos de Engenharia; e 
CONSIDERANDO, ainda, o Parecer da Comissão de Ensino 

Graduação e Extensão,

reestruturação do currículo do Curso 
conforme o que consta dos anexos 

III que fazem parte da presente resolução.
§ 1Q - A implantação do novo currículo será feita 

partir do período letito 92/1, exceto para os quatro primeiros 
ríodos que serão implantados no período 92/2.

§ 2Q - As adaptações curriculares deverão 
sadas pelo Colegiado do Curso de Engenharia Mecânica, sem 
prejuízo para os alunos.

ALTERA O § 1Q DO ART. 1Q E OS ARTI
GOS 2Q e 3° DA RESOLUÇÃO NQ 12/9 2 
DESTE CONSELHO.

Art. 3Q - As Normas Acadêmicas aplicáveis ao currículo 
resultante desta Resolução, são aquelas estabelecidas na resolução 
nQ 01/90 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFES. ~
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Art.

SALA DAS SESSÕES, 199226 FEVEREIRO DEDE

T-fC./J? !C(7 0'

ROBERTO DA CUNHA PENEDO 
PRESIDENTE

/

4° - Revogam-se as disposições em contrário.
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ANEXO I

Periodização do Novo Currículo - GRADE CURRICULAR

(CHS - Carga Horária Semestral)

19 Período 285 h

CHSDISCIPLINAS

90
60
75
60

29 Período 405 h

CHSDISCIPLINAS

90Cálculo II
60
60
60
75
60Desenho Técnico Mecânico

39 Período <390 h

CHSDISCIPLINAS

90
60
60
60
45
30
45

Cálculo I
Geometria Analítica
Química
Processamento de Dados I

Álgebra Linear 
Probabilidade e Estatística
Processamento de Dados II
Fundamentos da Mecânica Clássica

I

Cálculo III
Mecânica I
Mecânica dos Fluidos I
Introdução a Teoria Eletromagnética 
Laboratório de Física 
Ensaios dos Materiais 
Ciências do Ambiente

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
RESOLUÇÃO NQ 18/92-CEPE
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Período 420 h49

DISCIPLINAS CHS
60

45
45

59 Período 390 h

CHSDISCIPLINAS
60

75
45
45
60

69 Período 4 20 h

CHSDISCIPLINAS
75
60

45
60
45

Mecânica Aplicada
Processos de Fabricação I 
Maquinas de Fluxo
Introdução â Eletrónica
Economia da Engenharia II 
Materiais de Construção Mecânica 
Transferência de Calor I

75
60

45
60

75
60

75
60

Eletrotécnica Geral
Introdução â Engenharia de Fabricação 
Dinâmica dos Fluidos
Resistência dos Materiais Aplicada à 
Engenharia Mecânica II 
Economia da Engenharia I 
Tecnologia dos Metais
Termodinâmica II

Cálculo Numérico
Mecânica II
Circuitos e Instrumentação
Resistência dos Materiais Aplicada ã 
Engenharia Mecânica I
ótica e Introdução ã Física Moderna 

Estrutura e Propriedades dos Materiais 
Termodinâmica I
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79 Período - 420 h

DISCIPLINAS CHS

45
60
60
75
75
60
45

89 Período 375 h

CHSDISCIPLINAS
75
60

Automação
45
75
60
60Optativa II

99 Período 345 h

CHSDISCIPLINAS
60
45
45
45
30
60
60

Desenho de Máquinas Assistido por 
Computador
Processos de Fabricação II 
Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos
Elementos de Máquinas I
Máquinas Térmicas
Refrigeração e Ar Condicionado I 
Transferência de Calor II

Sistemas de Controle
Equipamentos Mecânicos Industriais
Gerência de Manutenção
Aspectos Legais da Engenharia
Estágio Supervisionado
Optativa I
Optativa II

Vibrações Mecânicas 
Pesquisa Operacional I 
Sistemas de Produção e 
da Manufatura
Elementos de Máquinas II 
Optativa I
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109 Período - 375 h

DISCIPLINAS CHS

c

60
45
45
60
45
60
60

Observação: As disciplinas de Estudos Brasileiros I e II e de 
Práticas Desportivas I e II, exigidas por Legisla 
ção Específica, bem como as disciplinas Ontativas 
de Redação Técnica e Higiene e Segurança do Traba 
lho, poderão ser cursadas em qualquer período.

Projetos de Graduação 
Processos de Usinagem 
Lubrificação
Organização Industrial 
Ciências Humanas e Sociais 
Optativa I
Optativa II
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RESOLUÇÃO NQ 18/92-CEPE
ANEXO II ■

EMENTAS DAS DISCIPLINAS DO NOVO CURRÍCULO

l

Sociais (45 h) - Obrigatória2.1

3. Departamento de Estatística (STA)

Probabilidade e Estatística (60 h) - Obrigatória3.1 i

4. Departamento de Física e Química (FIS)

ener

I

Estrutura de um Relatório: 
do normas da ABNT; 

e símbolos;

ci

Trabalho e
torque.Cam

. i

a técnica de escrever relatórios segun- 
representações gráficas (tabelas e figuras); nú 

meros e simbolos; abreviaturas e siglas; tipos de relatório (infor 
inativo e analítico) .

O contexto histórico social e intelectual que propiciou o surgimen 
« 

to das ciências humanas e sociais.
As divergentes abordagens de análise e intervenção na realidade so 
ciai. As ciências sociais face ãs transformações sociais contempo
râneas .

Probabilidade básica, variáveis aleatórias unidimensionais. Distr.1 
buições discretas e contínuas. Distribuições de freqúências. Medi
das estatísticas. Distribuições amostrais. Estimação de parâmetros 

I 

e testes de hipóteses. .

Ciências Humanas e

As contradições sociais do trabalho e da produção (económica e tec 
nolõgica) as novas formas de gerência.

Ãs leis físicas. Análise dimensional. Estática, cinemática e dinâ
mica da partícula. Conservação do momento linear.
gia. Conservação da energia mecânica. Momento angular e 
po gravitacional. Movimento oscilatório. .

1. Departamento de Línguas e Letras (LET)

Introdução ã Redação Técnica: tipos de redação técnica (curriculum 
vitae, descrição e narração técnicas, resumo e resenha); leitura e 
coleta de dados; argumentação na redação técnica.

1.1 - Redação Técnica (60 h) - Optativa

4.1 - Fundamentos da Mecânica Clássica (75 h) - Obrigatória

2. Departamento de Ciências Sociais (CSO)



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESP1RITO SANTO

Laboratório de Física4.2 (45 h) - Obrigatória

li

Introdução ã Física Moderna (60 h)4.3 - Obrigatória '

% i

Química - Obrigatória4 . 4 (75 h)

Geometria Analítica5.1

subesoa-

- Obrigatória5.3 Cálculo I (90 h)

I5.4 - ObrigatóriaCalculo II (90 h)
Mínimos.Funções variáveis. Máximosváriasde e

ii
i

Teoria atómica 
des periódicas 
Soluções - 
letroquímica.

Interferência
Física

Ondas eletromagnéticas. Reflexão e refração da luz. 
e difração. Polarização. Relatividade. Física nuclear, 
quântica e teoria atómica.

Proorieda 
sólidos'— 

i

Cinética química. Equilíbrio químico - Termoquímica. j E

erros. Estática, cinemática e dinâmi 
Movimento harmónico simples.Cho 

Conservação da quantidade de movimento 
Movimento de rotação acelerado.

e estequiométrica - estrutura atómica.
- Ligações químicas - Gases, líquidos e

i iI
i
do

vetores (onera
anlicações ), 

>

Sistemas de equações lineares. Matrizes
Determinantes - propriedades. O espaço euclidiano R(n) 
ços, combinação linear, base e dimensão. Autovalores e autovetores. 
Diagonalização de ooeradores lineares. Diagonalização de matri
zes simétrica.

õtica e

Medidas, grandezas físicas e 
ca da partícula. Pêndulo simoles. 
que elástico no plano, 
near e da energia cinética.

oneracoes com matrizes.

Geometria analítica plana: curvas de 19 grau (retas), curvas 
29 grau (cónicas). Geometria analítica no espaço: 
ções lineares; produtos: escalar, vetorial e misto; 
retas e planos, sunerfície do 29 grau (quádricas).

Intervalos e desigualdades. Funções. Limites. Continuidade. Deri 
vada. Fórmula de Taylor. Integral indefinida. Cálculo de áreas e 
volumes. Técnicas de integração,.

5.2 - Álgebra Linear (60 h) - Obrigatória

(60 h) - Obrigatória

5. Departamento de Matemática (MAT)
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5.5

5.6 - Cálculo Numérico (60 h) - Obrigatória

- Obrigatória

6.3

Conceitos e teoremas básicos de circuitos. Leis de Kirchoff. Anãli I — 

se de circuitos resistivos. Fasores. Análise de Circuitos Monofási 
cos. Conceitos de Impedância, admitância, etc. Medições de tensões 
Correntes, Resistências, Indutâncias, Capacitâncias, Potências i mc 
nofãsicas. Correção do fator de potência. Acoplamento magnético 
Transformadores monofásicos.

Circuitos trifásicos equilibrados e desiquilibrados. Transformado 
res trifásicos. Principais máquinas de C.C. e C.A. Anlicacão de 
máquinas elétricas para acionamento mecânico. Instalações elétri
cas industriais. Aplicação de cabos. Equipamentos de manobra, pro 
teção e sinalização. Melhoria do fator de potência em instalações 
trifãsicas. Dispositivos de partida, Chaves estrela - triângulo . 
Autotransformadores.

6.2 - Circuitos e Instrumentação C60 h)

Força e campo eletrostático. Potencial e energia eletrostáticos.Di 
elétricos, condutores, capacitância. Campo magnético. Forças em me 
teriais magnéticos. Indutância.

i fII I 
Erros. Solução de equações algébricas e transcendentes. Sistemas ’ 
de equações lineares (método de eliminação e métodos iterativos) .I 
Ajustamento de curvas. Diferenciação e integração numérica. Inter
polação e extrapolação. Solução numérica de equações diferenciais.

I

I 
I

6.1 - Introdução à Teoria Eletromagnética (60 h) - Obrigatória '
I

Eletrotécnica Geral (.60 h) - Obrigatória

I

Integrais múltiplas. Integrais de linha. Teorema da divergência de
Stokes. ;

I 
í - *.

Séries numéricas e séries de funções. Equações diferenciais ord,inâ 
rias. Sistemas de equações diferenciais de la. Ordem.

Cálculo III (90 h) - Obrigatória

6. Departamento de Engenharia Elétrica (.DEL)
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7. Departamento de Engenharia Industrial (DEI)

Processamento de Dados I (60 h) - Obrigatória7.1

Processamento de Dados II C60 hl -r Obrigatória7.2

(.4 5 h). - Obrigatória7.3 - Economia da Engenharia I

equações das diferenças aplicadas

I

!I 
d€

i

Retificadores monofâsi- 
trifasicos. Analise e aplicações de maquinas eletricas pa

Estrutura simplificada de um computador. Algoritmos e fluxogramas.
Programação estruturada. Estruturas de dados básicos. Aplicações' 
numéricas. Estudo de uma linguagem de programação de alto nível i. 
Utilização de computador.

Representação da informação. Aplicações numéricas e não numéricas. 
Estrutura de dados. Modularização de programas. Passagem de parâme 
tros. Estudo de linguagem de programação de alto nível. Utilizaçãc 
de computador. Conceitos de Sistemas operacionais.

a economi

Microeconomia e macroeconomia no processo de produção. Noções 
propriedade industrial. Produção industrial. Produção vista como: 
Processo técnico e processo social, agregação da produção. Mercadc 
tipos e características. Papel do Governo.

Equações lineares e

Noções básicas de eletrónica industrial, 
cos e 
ra acionamentos mecânicos. Centro de controle de motores.

6.5 - Máquinas e Controles Elétricos (60 h) - Optativa

Conceitos básicos de circuitos. Sensores e dispositivos eletrôni 
cos, Diodos, Transístores bipolaros, fct. Amplificadores operacl 
onais e circuitos lógicos. Amplificadores e osciladores para ins ’ 
trumentação. Medidas de grandezas mecânicas por meios elétricos, 
Velocidade, Rotação, Pressão, Temperatura, etc. Aplicação de mi 
croprocessadores . Retif icadores. Acionamento estático em máqui 
nas elétricas.

7.4 - Economia da Engenharia II (45 h) - Obrigatória

6.4 - Introdução â Eletrónica (60 h) - Obrigatória
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7.5 - Aspectos Legais da Engenharia (45 h) - Obrigatória

7.6 - Organizaçao Industrial (60 h) - Obrigatória

Origens

Cronometragem.

No
Di

t Optativa

e fundamentos da pesquisa operacional. Natureza da pesqu_i 

sa operacional. Metodologia de pesquisa operacional. Processo de 
análise quantitativa. Modelos lineares. Programação linear. Algo 
ritmo dual simplex. Algoritmo simples revisado. Algoritmo primai, 
dual. Programação linear paramétrica. Principio de decomposição 

Fluxo nas redes. Problema de transporte. O problema LP - MOSS pa 

ra computador.

Cálculo de valores (valor presente e valor futuro). Cálculo de ju 
ros. Depreciação técnica. Análise de investimento. Relação custo 
x benefício. Estudos envolvendo: riscos, incerteza e análise de 
sensibilidade em economia. Substituição de equipamentos e planeja 
mento económico.

Noções gerais de direito - Sistema Constitucional Brasileiro, 
ções de Direito Civil. Noções de Direito Comercial. Noções de 
reito Administrativo. Noções de Direito do Trabalho. Noções de Di 
reito Tributário. Relações humanas em geral. Direito Usual oara 
engenheiros. Ética profissional. CREA. Perícia. Consolidação das 
Leis do Trabalho. Legislação Fiscal. Títulos de Créditos. Aspec - 

tos económicos e legais. Estrutura das sociedades civis.

7.8 - Engenharia e Métodos (.60 h)

Introdução. Problemas de métodos. Recursos esquemáticos. Medidas 

de trabalho. Cronometragem. Determinação do número de ciclos. A

A Administração na empresa: Escolas de administração, Processos 1 
administrativos - Empresa: Conceito, Classificação, função social 
- Localização industrial - Arranjo físico - Planejamento na empre 
sa - Planejamento de projetos: PERT e CPM - Organização de empre
sas: Departamentalização, Amplitude de suoervisão, Centralização 
administrativa, autoridade e responsabilidade, Comités, Organogra 
mas, Manuais de administração, Planos de cargos e salários, gru 

pos de CCQ - Controle na empresa.

7.7 - Pesquisa Operacional I (.60 h) - Obrigatória
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7.10 Controle de Qualidade (60 h) - Optativa

ca

- Planejamento e Controle da Produção (60 h). - Optativa7.12

Sistemas

produção

7.14 - Ergonomia (60 h) - Optativa

Introdução: o Homem - 0 homem e as agressões do ambi-

mas.
inteira.

A empresa e

Introdução. Demanda de mercado. Dimensionamento da demanda. Dimen
sionamento da matéria-prima. Controle característico da operação . 
Controle estatístico da qualidade. Distribuição de freqtlência. Grã 
ficos de controle de medidas. Inspecção prõ-amostragem. Curvas 
racterísticas de operação. Controle por variáveis e controle por 
atributo. Conceitos sobre os círculos de controle de qualquer(CCQ).

Introdução: Conceitos de produção e produtividade Sistemas de 
produção õrgãos da empresa ligados ao PCP: Engenharia do produ
to, Estoques, Produção, PCP - Controle de estoques: A curva ABC- 
Previsão de Vendas - Projeto de tarefas e métodos - Planejamento 
da produção t Programação da produção Controle da produção.

7.13 — Contabilidade Gerencial (60 h) r- Optativa

Necessidade da apuração de custos na empresa - Elementos de custo 
~ Depreciação - Variabilidade de custo - Receitas - Gráfico do 
ponto de equilíbrio - Métodos de'custeio - Controle de custos: Re 
latorios de custos - Orçamentos - Análise de balanços: índices.

Introdução. Projeto de fábrica. Localizações industriais. Demanda . 
Arranjo físico (lay-out). Estudo do fluxo. Dimensionamento de áreas. 
Seleção de alternativas (Método Graft). . Plano para o projeto e im 
plantação do projeto físico (lay-out) .

7.11 - Pesquisa Operacional II (60 h) - Optativa

Programação não linear. Programação dinâmica. Problema de estoques. 
Modelos de filas de esfera (teorias das filas). Simulação de siste

Introdução ao GPSS para computador. Introdução a orogramação’ 
Introdução a programação estocãstica.

valiação. Sistema MTM. Incentivos salariais. Amostragem de trabalho.

7.9 - Produtos, Processos e Instalações Industriais (60 h)-Optativa



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

Doen

- Tópicos Especiais em Produção (60 h) - Optativa7.15

Departamento de Hidráulica e Saneamento (DHS)8.
)

Mecânica dos Fluidos I8.1 (60 h) - Obrigatória

mento na de

ça.

8.2 - Higiene e Segurança do Trabalho (60 h) - Optativa

de t

i

p ■

9.1 - Ciências do Ambiente (45 h). - Obrigatória i

(.60 h) - Obrigatória
par

í
í

H

A biosfera e seu equilíbrio. Efeitos da tecnologia sobre o equilí 
brio ecológico. Preservação dos recursos naturais.

Redução e equivalência de sistemas de forças - Equilíbrio da 
tícula e do corpo rígido - Análise de estruturas planas - Centro' 
de massa e baricento - Momento de inércia.

Acidente do trabalho. Avaliação e controle dos riscos profissio - 
nais. Toxicologia industrial. Aspectos técnicos da prevenção 
acidentes.

Ementa variável. Disciolina que poderá ser oferecida de acordocan 
as disponibilidades do DEI e com interesse dos alunos do curso de u engenharia mecanica. ;l

: i 
• I

ente: Ruídos, Iluminação, Temperatura — Medidas antropométricas — 
Fadiga - O trabalho com telas de vídeo - O trabalho mental 
ças profissionais.

Conceitos fundamentais. Hidrostática. Equações básicas do escoa - 
forma integral para um volume de controle. Equações 

Bernoulli. Medidas de escoamento. Análise dimensional e semelhan- 
•1

10.1 - Mecânica I (Estática)

9. Departamento de Geociências (GEO).

10. Departamento de Engenharia Mecânica (DEM)
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Mecânica II (Dinâmica)10.2 (75 h) - Obrigatória

re
e

10.4

bar

r

10.5

1 

de
Sis
Cor
de

cor
de
de,

- Resistência dos Materiais Aolicada ã Engenharia Mecânica

I - (75 h) - Obrigatória

Instrumentação, normas, convenções e padronização. Fases do 
senho (croquis, desenho preliminar). Co/tagem. Persnectivas. 
temas de projeções. Vistas principais parciais e auxiliares, 
tes e seções. Indicações de tolerâncias e ajustes. Desenhos 
elementos de máquinas. Elementos de união (soldas, parafusos, 
bites,. . . ) . Conjunto montado. Desenvolvimento e superfícies . 
interseções.

i *
Flexão oblíqua

■

. ..

de

Problemas e métodos da resistência dos materiais. Forcas exter 
nas e esforços solicitantes nas estruturas constituídas nor 
ras. Tensões. Deformações. Lei de Hooke. Princípio da sunernosi 
ção dos efeitos. Características mecânicas dos materiais. Tração 
e compressão. Estado simples e duplo de tensões e deformações. 
Círculo de Mohr. Cisalhamento. Ligações. Diagrama de esforços so 
licitantes nas vigas. Energia de deformação. Teorema de Castigl_i 
ano, Teorema de Menabrca. Teorema de Tetti - Maxwell. nrincíoio’ 
dos trabalhos virtuais. (

Cinemática da partícula - Movimento relativo - Cinemática do 
po rígido - Cinética da partícula, Sistemas de partículas, e 
corpo rígido: Métodos da forca, massa e aceleração (2a. Lei 
Newton e Princíoio de D’Alembert), Trabalho e energia^' dó imnul 
so e quantidade de movimento (movimento linear e momento angular).

Vigas hiperestáticas. Equações dos três momentos, 
e composta. Torção de barras de secão circular. Torção composta.

— •» ■* ’ . • < 

Estado triplo de tensões e deformações. Lei de Hooke generaliza- ■ 
da. Flambagem de barras. Flexão de barras curvas. Critérios 
resistência.

10.3 - Desenho Técnico Mecânico (60 h) - Obrigatória

■

- Resistência dos Materiais II Anlicada à Engenharia Mecâni_I . •
ca II - (75 h) - Obrigatória I ...
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10,6 Ensaios dos Materiais (30 h) - Obrigatória

i

(45 h) - Obriga

ma

10.8 - Tecnologia dos Metais - (.45 h) v Obrigatória I

’ !

(60 h)

nroprieda- ;

!I
■I

fase, 
ricos.

10.7 - Estrutura e Propriedade dos Materiais -r 
tõria

utilização dos materiais cerâmicos e nolimê-
Prooriedades dos

t 
i 
t
*

ricos.
teriais metálicos i

!

Normas e 
cos estáticos

| , I 
Estrutura e oronriedade dos materiais cerâmicos e oolimé ;
Obtenção e utilização dos materiais cerâmicos e nolimê- 
Noções sobre materiais conjugados, 

e não metálicos.

esoecificação de ensaios de materiais. Ensaios mecâni 
e dinâmicos. Ensaios não destrutivos.

Seleção de aços para ferramenta. Aços resistentes ao desgaste.A i 
ços estruturais. Aços para arame e fios. Aços para molas. Aços • 
de usinagem fácil. Aços para tratamento termo-químicos. Aços re 
sistentes â corrosão. Aços resistentes ao calor. Metais e li 
gas não ferrosas. Materiais não metálicos (natureza, 
de e orocessamento dos materiais cerâmicos) .

1Q.9 - Materiais de Construção Mecânica -

Nucleaçao e crescimento das fases. P.ecuneracao, recristalizacão ' 
" I

e crescimento dos grãos. SolubiTização e nrecioitacão. Diagrama ; 
Fe-C. Transformação da austenita. Curva TTT. Ligas ferro-carbo- ' 
no. Tratamentos térmicos das ligas ferrorcarbono. Influência dos 
elementos de liga. Classificação e seleção dos aços. Fundamen 
tos da corrosão.

Estrutura de materiais metálicos. Cristais reais; defeitos dos 
cristais reais. Difusão atómica. Soluções sólidas. Diagramas de

! •
- Obrigatória
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Termodinâmica I (30 h) - Obrigatória10.10

binada da la.
cios .

Termodinâmica II (60 h) - Obrigatória10.11 I

e

- ObrigatóriaDinâmica dos Fluidos10.12 (60 h)

(75 h) - Obrigatória10.13 - Máquinas de Fluxo -

t

i

de

Ciclos motores
Misturas e soluções, 

e químico.

Classificação das máquinas de fluxo. Noções sobre turbinas.Cias 
sificação dos principais tinos de bombas. Desenvolvimento do 
projeto de uma bomba centrífuga radial. Condições de funciona
mento das bombas relativamente aos encanamentos. Cavitação-NPSF. 
Labirintos - empuxo axial, bombas axiais - teoria da asa de 
sustentação. Noções sobre ventiladores. Oneração com turbobomÇj>Ls> 
bas. Noções sobre bombas rotativas. Noções sobre bombas alter
nativas. Aplicação prática dos diversos tipos de bombas - bom 
bas especiais. Válvulas. Instalação elétrica para motores 
bombas. Golpe de ariete em instalações de bombeamento. Ensaio 
de bombas PNB - 778. Usinas hidroelétricas de pequeno corte. 
Turbinas de baixíssimas quedas: tubulares, bulbo e straflo. A 
cessõrios das usinas hidroelétricas.

nao viscoso, 
pressível.

Lei da
Análise com

nergia e a la. 
Termodinâmica.

Gases e vapores. Gás perfeito. Psicfemetria. 

de refrigeração. Relações termodinâmicas.
Reações químicas. Introdução ao equilíbrio de fases 
Introdução ao escoamento compressível.

Escoamento irrotacional. Dinâmica do escoamento incomnressível

Escoamento viscoso incomoressível. Escoamento com

Entropia e a 2a.
Irreversibilidade e disponibilidade.

e 2a. Leis da Termodinâmica oara nrocessos e

Conceitos fundamentais. Propriedades de uma substância pura. E 
Lei da Termodinâmica.
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10.14 - Maquinas Térmicas - (75 h) - Obrigatória

de ar.

Transferência de Calor I (45 h) - Obrigatória10.15

Condução de calor
em regime permanente.

Métodos de calculo

(45 h) - ObrigatóriaTransferência de Calor II10.16

In

- ObrigatóriaSistemas Hidráulicos e Pneumáticos10.18 (60 h)

cir

10.19 - Lubrificação -

meca

!

Elementos de circuitos hidráulicos. Projetos de circuitos 
drãulicos. Elementos de circuitos pneumáticos. Projetos de 
cuitos pneumáticos.

suas características e
Lubrificantes lícuidos

i 
hi-

Introdução. Tinos de lubrificação, 
nismos. Classificação dos lubrificantes.

3

Mecanismos básicos de transferência de calor.
Condução de calor em regime transitório .

Leis básicas de troca de calor por radiação, 
da radiação térmica.

Introdução ã refrigeração. Carga térmica de câmeras frigoríficas.

Introdução ao condicionamento de ar. Processos e ciclos de con
dicionamento de ar. Carga térmica de edifícios. V 5-*

Leis básicas da conveccão térmica. Convecção em. escoamentos ex 
3 * ■■■ ■

ternos. Convecção em escoamento no interior de dutos. Conveccão 
natural. Princíoios de condensação. Princípios de ebulição, 
trodução aos trocadores de calor. Transferência de massa: difu 
são e conveccão.

Ciclos motores e de refrigeração. Combustíveis e combustão. Cal 
deiras e condensadores. Turbinas a vapor e a gás. Compressores'

10.17 - Refrigeração e Ar Condicionado I - (.60 h). - Obrigatória

(45 h) - Obrigatória
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csoe

Mecânica Aplicada10.20 (75 h) - Obrigatória

mes.

(75 h) - Obrigatória

Teoria bãsica:
e

nara
Ba

in,

(60 h) - Obrigatória10.22 Sistemas de Controle

I 

e;

dustriais comi 
analise modal, 
cado

e suas propriedades. Aditivos. Graxas lubrificantes. Lubrifican 
tes sólidos e analise de lubrificantes. Métodos de aolicação de 
lubrificantes. Seleção de lubrificantes para equipamentos 
cíficos. Planos do lubrificação.

Introdução. Sistemas articulados. Cinemática das maquinas. Ca.
Engrenagens (conceitos básicos) . Engrenagens cilíndricas de 

dentes retos. Engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais. En 
grenagens cilíndricas com dentes corrigidos. Engrenagens côrii 
cas. Coroa e sem-fim. Trens de engrenagens. Analise cinemática , 
das máquinas. Equilíbrio dinâmico.

Causas das vibrações mecânicas. Suspensões elás
ticas e amortecedores. Estudo analítico das vibrações livres 
forçadas de um grau de liberdade sem e com amortecimento. Trans 
missibilidade. Isolamento industrial. Balanceamento. Introdução 
ao estudo das vibrações com n graus de liberdade. Métodos 
determinação de freqllência natural. Utilização industrial, 
lanceamento e isolamento de vibrações. Medidas de vibrações 

a técnica de manutenção preventiva. Introdução a 
Introdução ao método dos elementos finitos anli- 

a vibrações mecânicas.

10.21 - Vibrações Mecânicas -

Introdução aos sistemas de controle automático. Análise do comi 
portamento de sistemas lineares. Resoosta a sistemas lineares1',I 
em malha aberta.Respostas a sistemas lineares em malha fechada.j 
Sistemas de controle em malha fechada. Controladores e elementos 
finais de controle em malha fechada. Funções de transferência 
respostas transientes para sistemas de controle em malha fechada.



(45'h)-Obrigatória

10.24

(60 h)~ Obrigatória

(4 5h). i10.27

i
t -1

Aoresen-;
disnoní_

- Sistemas de Produção 
Obrigatória

- Desenho de Máquina Assistido oor Comoutador- (4 5h) -Obriga^ 
tória

e Automação da Manufatura

Introdução. Configuração de um sistema oor computador, 
tação dos principais programas de CAD comercialmente 
veis. Introdução ao AUTOCAD. Desenho dos elementos de máquinas.: 
Desenho do conjunto e detalhes de uma máquina. Desenhos de tra 

balhos em chapas.

Soldagem. Fundição, 
ção, Embutimento). 

le de qualidade de soldas 

néticas, Rx e Raio Gama.

10.2J - introdução ã Engenharia de Fabricação -

Conformação (Laminacão, Extrusão, Trefila - 
Corte. Dobramento. Metalurgia do nó. Contro- 

e fundição: Ultra-som, partículas maa 
Rebitagem. Revestimentos duros.

10.26 - Processos de Fabricação II

critério de estabilidade. Mecanismos de controle.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESP1RITO SANTO

Normalizaçao. Tolerâncias dimensionais e geométricas. Rugosida ! 
de superficial. Metrologia industrial. Processos de fabricação/ 

l

Planejamento do processo. Controle de qualidade.

Serramento. Plainamento. Torneamento. Furacão. Fresamento. Man 
drilamento. Fabricação de engrenagens. Usinagem por abrasão.

Conceito. Tempos padrões. Classificação dos sistemas de manufac
tura. Tecnologia de gruoo. Produtividade industrial. Automação1 

rígida e flexível. Noções de CAD/CAM, flexibilidade, sistemas ’ 

flexíveis e C/M.

10.25 - Processos de Fabricação I - (60 h) - Obrigatória
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1
10.28 - Processos de Usinagem - (45 h) - Obrigatória

no
tante.

corte.

- Obrigatória(75 h)

Colunas e

10.30 - Elementos de Maquinas II (75 h) - Obrigatória

En
fim

mento.
e gaxetas .

(45 h) Obriga10.31

Normas brasileiras-mecânica . 
de

Equipamentos Mecânicos e Industriais 
tõr i a

ow
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO

usinagem. Materiais para ferramenta. Avarias e desgastes na 
ferramenta. Vida da ferramenta e fatores que a influenciam.Flui 
dos de corte. Ensaios de usinabilidade. Condições económicas de

Grandezas físiciis no urocesso de corte. 
Mecanismos da formação de 

Materiais nara ferramenta.

Introdução. Cargas variáveis, 
parafusos de acionamento. Molas. 

trias, e acoplamentos. Uniões soldadas.

10.29 - Elementos de Máquinas I -

Sistemática de projetos mecânicos 
equipamentos industriais. Arquitetura de equipamento mecâni 

co industrial: concepção do equioamento a partir das necessida •
I des do produto. Desenhos do equipamento: desenhos de arranjo ge . 

ral e detalhes construtivos. Documentação técnica do projeto ! 
mecânico. Equipamentos mecânicos industriais.

Geometria da cunha cor 
cavaco. Forcas e notências de

Introdução. Correias planas e nolias. Correias traoesoidais(ou 
em V) e polias. Transmissão por corrente. Rodas dentadas, 
grenagens cilíndricas. Engrenagens cónicas. Parafuso sem 
com coroa helicoidal. Mancais de rolamento. Mancais de desliza 

Caixas de transmissões até seis velocidades.. Vedadores ’

União oor parafusos.
Eixos e arvores. Chavetas. Es



(45 h) - Obrigatória

!

10.34 - Projetos de Graduação — (60 h) - Obrigatória

4

con
oa

l

oro
de

■

wh
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considera
Economia,

Acompanhamento de projetos. Montagens e execuções de equioamen- 
tos e sistemas em engenharia mecânica junto a órgão credenciado 
pelo Departamento. O estágio ê orientado bilateralmente e con 
cluído com apresentação do relatório.

Introdução. Conceitos básicos. Tipos de manutenção e aplicações, 
estruturas organizacionais típicas. Metodologia de análise e se 
leção de materiais de manutenção. Sistemas de planejamento, 
gramação e controle e manutenção por computador. Indicadores 
desempenho. Conceitos modernos de manutenção.

10.32 - Gerência de Manutenção -

Escolha do tema. Concepção inicial. Técnicas de nrojetos: rev_i 
são bibliográficas relativa ao tema. Cronograma de desenvolvi
mento. Verificação da concepção inicial. Desenvolvimento, 
cepçao final, nos casos em que se aplicar: especificação, 
dronização, normas técnicas, aspectos de manutenção, 
ções sobre vibrações. Desenhos, gráficos, viabilidade, 
metodologia experimental.

10.33 - Estágio Sunevisionado - (30 h) - Obrigatória



ÁREA DE MATERIAIS E PROCESSOS

10.35 - Materiais Cerâmicos (60 h) Ontativa

to dos materiais cerâmicos. Processamento dos materiais cerãmi
cos .>

Materiais Poliméricos10.36 (60 h) Ontativa

Síntese de oolímeros.
Plásticos reforçados. Seleção de ma

10.37 (60h)Tratamentos Suoerficiais dos Metais Ootativa

Deoosicao'
térmi

ca.
4

10.38 - Solidificação dos Metais - (60 h) Optativa

de

10.39 - Oxidação e Corrosão dos Metais - (60 h) Ootativa

cor
cor

Estrutura e propriedades dos oolímeros .
Conformação de oolímeros. 
teriais.

DISCIPLINAS OTATIVAS OFERECIDAS PELO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 
MECÂNICA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESP1RITO SANTO

Princípios de oxidação dos metais. Definição de processos 

rosivos e células qalvânicas. Mecanismo eletroquímico da

A natureza dos materiais cerâmicos. Propriedades e comnortamen

Nucleação e crescimento. Rejeição de soluto. Transferência 
Calor na solidificação. Superesfriamento constitucional. Morfo 
logia da interface sólido-líquido. Estruturas eutéticas. Estru 
tura de lingotes. Segregação e defeitos.

Eletrodeoosição dos metais. Anodização do alumínio, 
de metais sem corrente elétrica. Deoosicão nor asnersão

Zincagem nor imersão. Medição de esnessura de revestimento.

Ensaio e revestimento.
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rosao.
mica dos metais.

i

ÂREA TÉRMICA

10.41 - Refrigeração (60h) Ootativa

ar.

Ootativa(60 h)

e

Ootativa10.43 (60 h)Poluição Industrial

10.44 (60 h) Ootativa- Fontes Alternativas de Energia -

Abordagem específica de um assunto relacionado com engenharia1 
e ciência dos materiais.

ccão. Corrosão elotroquí 
Proteção contra corrosão.

Classificação dos meios do corrosão 
Ensaios do corrosão.

e Ar Condicionado II

Tipos: Características e usos, 
nergia de bio-massa.

Evaporadores. Compressores frigoríficos. Condensadores e torres 

de arrefecimento. Elementos de expansão. Unidades de refrigera
ção. Instalações frigoríficas.Cdndicionadores de ar. Sistemas 1 
de ar condicionado. Distribuição de ar condicionado. Projeto de 
ins talação.

Introdução: sistemas de ventilação industrial, toxicologia 
propriedades dos aerodisoersõides. Ventilação geral diluidora . 
Ventilação geral exaustora. Equipamento de controle. Medições.

10.40 - Tópicos Esoeciais em Engenharia dos Materiais-(60h) 
Ootativa

10.42 - Ventilação Industrial -

Critérios de qualidade do ar e da agua. Fontes noluentes e seus 
efeitos. Disposição de resíduos. Poluentes: medição, controle e 
equipamentos . Legislação específica.

Energia solar. Energia eólica. E
Outras fontes.
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- Termodinâmica das Soluções e Combustão -10.45 (60 h)- Optativa

Peações químicas. Introdução ao equilíbrio

10.46 - Motores de Combustão Interna C60 h) - Optativa

em ou

Métodos Computacionais em Fenômenos de Transporte I10.47

(60 h) Optativa

In

4

massa

10.48 »

fi

U<TíTi

térmica; 
cia de

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESP1R1TO

Con
anlicacão do

- Métodos Computacionais em Fenômenos de Transnorte II

- (60 h) Optativa

Mistura e soluções, 
de fase e químico.

Aplicaçao de motores de combustão interna no Brasil e 
tros países. Tinos principais e suas características: ciclos' 
termodinâmicos paradigmas e suas divergências com ciclos reais. 
Rendimentos. Potência e pressão média, efetiva e indicada. Va 
lores práticos e de orojetos. Variáveis construtivas do motor. 
Noções de combustão e de auto^inflamação. Dimensões nrincioais. 
Tipos de bombas de ar de lavagem e turbo-alimentar. Fatores li 
mitativos: escolhas básicas atendendo ãs aplicações esoecíficas 
nos campos terrestre, aéreo e marítimo. Órgão de regulagem de 
velocidade, partida e segurança. Considerações gerais.

Análise de escala. Solução de problemas de camada limite, 
tegração de sistemas de equações pelo método Runge-Kutta. 
dições de contorno assintóticas na camada limite: 
método de Nachtsheim - Swight. Solução numérica de problemas d& 
transferência de calor: camada limite hidrodinâmica e térmicax 
sobre placa plana horizontal em convecção forçada (nronriedades 
fluidas constantes), escoamento natural em nlaca vertical: iso 

fluxo de calor constante; nlaca norosa com transferên 
(injeção e sucção).

Métodos de solução de equações diferenciais por diferenças 
nitas. Equações diferenciais parciais narabõlicas: convergên'



1

do
re

t

ÁREA DE SISTEMAS MECÂNICOS

in

- Isolamento e Absorção de Vibrações -10.52 (60 h) Optativa

cia, estabilidade e consistência. Aplicações práticas: simula 
ção do problema de convecção forçada em nlaca plana horizontal 
- escoamento laminar e turbulento. Simulação de convecção na 

tural em placa plana vertical. Escoamento em tubos circulares.

Abordagem específica de um assunto de interesse do coroo 

cente do DEM e de alunos do Curso de Engenharia Mecânica, 
lacionado com a ârea de Ciências Térmicas.com a

Introdução. Vibrações livres. Vibração forçada. Freqúência na 
tural. Amortecimento interno. Modos de vibração de maquinas . 
Principais problemas causados por vibração. Principais fontes 
de vibração em maquinas. Processo de isolamento de vibrações.; 
Dispositivos de absorção de vibrações. Processos adequados na 
ra aumentar o amortecimento interno de estruturas de máquinas. 
Vibrações como índice de manutenção.

10.49 - Métodos Computacionais em Fenômenos de Transnorte III 
(60 h) - Optativa

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

Introdução. Mecanismos de avarias e sua prevenção. Princínios 
de tribologia e suas aplicações.■Análise de avarias, manuten
ção e lubrificação de elementos de máquina e equipamentos 
dustriais. Técnicas de manutenção preditiva.

Solução numérica de equações diferenciais narciais elínticas e 
hiperbólicas: aplicação em condução de calor, difusão de mas 
sa, escoamento potencial e em nrecioitadores eletrostáticos.

10.51 - Manutenção Industrial - (60 h) Ootativa

10.50 - Tópicos Especiais em Engenharia Térmica-(60 h)-Optativa
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(60 h) Ontativa

nica.

e nível.

11 - Maquinas e Controles Elétricos -10.54 (60 h) Ontativa

i

(Departamento de Engenharia Elétrica)Vide item 6.5
i

10.55 - Máquinas de Elevação e Transnorte - (60 h)

I

Se
i

»

\

- Tónicos Esoeciais em Automação -10.56 (60 h) Ontativa

ãrea

Ontativa :

?ís

movimentação de materiais. Maquinas de elevação e i 
contínuos.

10.53 - Instrumentação -

Introdução ã 
transporte. Veículos industriais. Transportadores 
embalagens, acondicionamento e unitizacão. posicionadores. 
leção de equipamentos. Estocagem e armazenagem. Manutenção de 
equipamentos. Elementos fundamentais em maquinas de elevação e 

transporte.

Abordagem específica de um assunto de interesse do coroo docen 
te do DEM ou DEL e de alunos do Curso de Engelharia Mecânica, 

relacionados com a ârea de Sistemas Mecânicos.

Carac ter í s ti cas esLíiticas e dinâmicas dos ins trup«en tos e senso 
res. Analise de dados experimentais. Medida e analise de deslo 
camento, velocidade, aceleração, forca, torque e potência mecâ 

Problemas na amplificação, transmissão e armazenamento de 
sinais. Medidas de som. Medidas de pressão, vazão, temperatura
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ÁREA DE PROCESSOS DE FABRICAÇÃO*

10.57

10.58 - Planejamento de Processo por Computador -(60 h)-Optativa

Optativa

Ontativa

10.61 Robótica Industrial (60 h) Ootativa

Ãreas de utilização de robôs na indústria. Classificação de 
sistemas robotizados com relação ã sua utilização. Linguagens1 ■ 
de proa rama nãr>. Técnicas de inteligência aplicadas ã robótica.

Conceitos de computação gráfica utilizando-se linguagem de ter 
ceira e quarta geração. Estudo de pacotes gráficos (AUTOCAD 
PRO-rDESIGN) . Estações de trabalho. Computadores para control 
de processo industrial.

programação.
Estudos de casos.

Planejamento do processo aplicado a pecas prismáticas e de revo 
lução. Sistemas variante e generativo. Anlicação de inteligên - 
cia artificial.

Processos nao Convencionais de Fabricação -(60h)-Ontativa

Comando numérico em máquinas-ferramentas: princípios de funcio 
namento, ferramental, programação de máquina, equipamento neri ■ 
férico. Noções de linhas "Transfer" e robôs industriais. Pro 
cesso EDM (e.Letroerosão) . Processo ECM (usinagem eletroquímica). 
Usinagem por ultra-som. Laser de potência.

10.60 - Comoutador Aplicado a Engenharia - (60 h)

Flexibilidade. Automaçao rígida e flexível. Sistemas flexíveis 
de manufatura. Sistemas integrados de manufatura.

10.59 - Manufatura Integrada oor Computador - (_60h)



Ferramcnlas c Dl sposl11 vos10.6 2 (60 h) Opta l1 va

Projeto de

10.63 - Linguagem de Programação - (60 h) Ootativa

- Tópicos Especiais em Processos de Fabricação -10.64
Optativa : I.

■4

i '<

(60 h) í

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

i

Abordagem específica de um assunto de interesse do corno docen
te do Departamento de Engenharia Mecânica e de alunos do curso, 
relacionados com a ãrea de processos de fabricação.

Padronização de ferramental. Normalização ISO-ABNT, 
dispositivos de fixação e localização. Simbologia.

com a

Estudo de uma linguagem de programação de terceita ou quarta ge 
ração a cada semestre, conforme interesse apresentado nelos alu 
nos. Trabalhos em computador utilizando a linguagem.
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SISTEMÁTICA DE IMPLANTAÇÃO DO NOVO CURR1CULO

1

Alunos pertencentes ao currículo velho se transferirão 11.

r

19 PeríodoDISCIPLINAS
Currículo Velho Currículo Novo

Calculo ICalculo IMAT 2618
Fundamentos da Mecânica ClãsFísica IFIS 2619

MAT 2620
QUI 2621
INF 2622 Processamento de Da

dos I
P.edacão Técnica (Ontativa)Redacao TécnicaLET 2623

29 Período
MAT 2624 Calculo II

Termodinâmica IFísica IIFIS 2625
FIS 2626 Física Exoerimental I
MAT 2627
INF 2628

Desenho Técnico MecânicoFTA 2766

- Álgebra Linear
- Processamento de Da

dos II
- Desenho Técnico

sica
Geometria Analítica
Química
Processamento de Dados I

Laboratório de Física
Álgebra Linear
Processamento de Dados II

- Geometria Analítica
- Química

Calculo II e 
MAT2718 Calculo 
III

il -7 ll

il -j ll

w
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

RESOLUÇÃO NO 18/92-CEPE
ANEXO III

A implantação deste novo currículo serã feita a partir do nerío 
do letivo 92/1 com a oferta, por parte dos Departamentos envol
vidos, das disciplinas correspondentes aos 5 (cinco) nrimeiros 
períodos, conforme a periodização estabelecida na grade curricu 
lar constante do Anexo I desta Resolução e com observância dos 
seguintes critérios:

para até o 59 período do currículo novo, seguindo a eciuiva - 
lência abaixo:
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DISCIPLINAS 39 Período

EBR2684

Cálculo NuméricoMAT2716
STA2717

I
Mecânica I

?

49 Período

EST2641

EBR2685

Física IVFIS2719

4

o currículo 1

II opara

inecessário a

Circuitos e Instrumenta- 
Mecânica II

FIS2720 - Física Experimental II

MCA2836 - Mecânica II

Estudos de Problemas Bra 
sileiros II

Praticas Desportivas II
Eletrotécnica Geral
Resistência dos Mat.Aplic. 
â Engenharia Mecânica I
Estudos de Problemas Brasi 
leiros II
õtica e Introdução â Físi
ca Moderna

2. Os alunos pertecentes ao currículo velho 
rem

Probabilidade e Esta
tística

MCA2829 - Mecânica I

Praticas Desportivas I
Estudos de Problemas Bras_i 
leiros I
Calculo III
Introdução a Teoria Eletro 
magnética
Calculo Numérico
Probabilidade e Estatísti
ca

"6", que se encontra-
aosdependendo de mais de quatro disciplinas pertencentes 

cinco primeiros períodos serão transferidos para 
novo.

3. A equivalência das disciplinas do currículo velho "6
serã feita pelo Colegiado do Curso de Engenharia

DAD0191 - Praticas Desportivas I 
Estudos de Problemas 
Brasileiros I

MAT2712 - Equações Diferenciais
FIS2713 - Física III

Qualquer ajuste complementar necessário a implantação do novo 
currículo serã de responsabilidade total e exclusiva do Colegia 
do do Curso de Engenharia Mecânica da UFES.

currículo novo
Mecânica da UFES.

4. Os casos particulares de determinados alunos, nao previstos nes 
ta Resolução, serão resolvidos pelo Colegiado do Curso de Enge
nharia Mecânica da UFES.

5.

DAD0192 - Práticas Desportivas II

ELE2640 - Eletrotécnica Geral

Resistência dos Materi^- 
ais I
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6.

nas

7.

I

1

•l -y ilOs alunos do currículo velho "7" que se encontrarem no semes 
tre de 1992/1 no 3? e 49 períodos deverão cursar as discipli 

"Mecânica do Fluidos 1", "Ensaios de Materiais" e "Estru 
tura e Propriedades dos Materiais", no semestre 1992/1.
Os alunos do currículo velho "7" que se encontrarem no semes 
tre 1992/1 no 29, 39 ou 49 períodos poderão cursar a disci - 
plina de "Ciência do Ambiente" sem obedecer a periodização.


