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Ementa: 
 
Estudo de aplicações práticas dos conceitos da mecânica geral a estruturas bidimensionais 
(sistemas compostos de forças e momentos). Equilíbrio de sólido rígido; Momento de inércia; 
Conceitos básicos dos sólidos deformáveis; Esforços internos solicitantes: tração e compressão, 
cisalhamento, torção e flexão e, Dimensionamento e Verificação de Estruturas Elementares. 
Objetivos: 
Conceitos  
 
• Conhecer os conceitos e 

ferramentas básicas da 
Mecânica dos Materiais com 
respeito a sistemas de 
forças, quais são os 
principais vínculos 
mecânicos, conceito de 
equilíbrio de ponto e de 
sólido rígido, assim como 
saber determinar os 
esforços internos 
solicitantes em elementos 
submetidos a carregamento 
axial, cisalhamento puro, 
torção e flexão.  

• Relacionar os conceitos com 
a prática da Engenharia 
Elétrica. 

Procedimentos e Habilidades  
 
• Revisar conceitos 

estudados em disciplinas 
anteriores que possam 
auxiliar no bom 
aproveitamento do curso. 

• Identificar situações reais 
nas quais o conteúdo da 
disciplina possa ser 
aplicado. 

• Identificar os dados 
necessários para a 
resolução dos problemas 
propostos.  

• Desenvolver análise crítica 
e o raciocínio lógico. 

• Compreender a leitura 
técnica e extrapolar 
conhecimentos. 

• Aplicar as ferramentas 
estudadas de forma 
integrada e multidisciplinar. 

Atitudes e Valores  
 
• Estudar o conteúdo da 

disciplina. 
• Procurar fontes diversas de 

informação, tais como livros 
e artigos científicos. 

• Cumprir com pontualidade e 
ética as tarefas indicadas 
pelo professor. 

• Valorizar o esforço pessoal 
como técnica de 
aprendizado.  

• Utilizar de forma ética os 
conhecimentos adquiridos 
com o necessário 
comprometimento 
profissional. 

Conteúdo Programático: 
 
• Forças ativas e reativas; Forças internas ou esforços internos solicitantes; 
• Reações vinculares no plano e no espaço tridimensional;  
• Momento de força em relação a um ponto;  
• Metodologia de solução de problemas de Equilíbrio de Ponto e de Sólido Rígido; 
• Cálculo de Treliças. Método dos Nós. Método das Seções;  
• Geometria das Massas: Cálculo de Baricentro, Momento Estático, Momento de Inércia de Área, 

Eixos Principais;  
• Hipóteses básicas empregadas na análise do Sólido Deformável: Continuidade; Isotropia; 
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Princípio de Superposição; Hipótese de Bernoulli;  
• Ensaios Mecânicos, importância, ensaio de tração, propriedades mecânicas fundamentais;  
• Tensões limites, tensões admissíveis, coeficiente de segurança; 
• Tração-compressão, tensões e deformações, critérios de resistência e de rigidez;  
• Cisalhamento, cálculo das tensões de cisalhamento, critério de resistência;  
• Torção em seções circulares maciças e vazadas, cálculo de tensões e deformações, critérios de 

resistência e de rigidez; 
• Flexão, cálculo das tensões normais, critério de resistência. 
 
Metodologia: 
 
Aulas teóricas expositivas com recursos áudio visuais e exposição na lousa. Aulas práticas 
encaminhadas à solução de problemas. Listas de exercício para serem resolvidas fora do horário 
de aulas. 
Critério de Avaliação:  
 
Conforme o Regulamento Acadêmico, o processo de avaliação deverá ser constituído de: 
 
MI (média das avaliações intermediárias) 
PAF (avaliação final) 
MF (média final) 
 
Se MI ≥ 7,5 (sete e meio) e frequência  ≥ 75%, o aluno é aprovado na disciplina com MF = MI 
 
Obs.: O aluno poderá efetuar uma Prova Substitutiva com o intuito de substituir a menor nota que 
compõe a Média das Avaliações Intermediárias. 
 
Se 2,0 ≤  MI < 7,5 e frequência ≥  75%, há a obrigatoriedade da realização da PAF. 
Neste caso: MF = (MI + PAF) / 2  
Sendo MF ≥ 6,0 (seis) e frequência ≥ 75%, o aluno é aprovado na disciplina. 
Bibliografia Básica: 
 

• HIBBELER, R. C. Estática: mecânica para engenharia. São Paulo: Pearson, 2011.   
• HIBBELER, R. C. Resistência dos Materiais. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006. 
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Paulo: McGraw-Hill, 2006. 
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• CRAIG, R. R. Mecânica dos Materiais. Rio de Janeiro: LTC, 2003. 
• FRANÇA, L. N. F.; MATSUMURA, A. Z. Mecânica Geral. São Paulo: Edgard Blücher, 

2001. 
• GERE, J. M. Mecânica dos Materiais. São Paulo, Thomson Learning, 2003. 
• RILEY, W. F.; STURGES, L. D.; MORRIS, D .H. Mecânica dos Materiais. Rio de Janeiro: 

LTC,2003. 
• NASH, William A. Resistência dos Materiais. 3. ed. São Paulo: Makron Books, c1990. 

 


