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UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

Decanato Acadêmico 

 
Unidade Universitária: 
Escola de Engenharia 

Curso: Engenharia Mecânica Núcleo Temático: 
Energia Térmica e Fluidos 

Disciplina: Sistemas Térmicos II  
 

Código da Disciplina: 
ENEX01077 

Professor(es): 
Miriam Tvrzská de Gouvêa 

DRT: 
109793-9 

Etapa: 8ª etapa 
 

Carga horária: 68 h/a 
51h 

(  2  ) Teórica 
(  2  ) Prática 

Semestre Letivo: 
1º semestre de 2017 

Ementa: 
Descrição de sistemas de ar condicionado e refrigeração. Cálculo de propriedades do ar úmido. 
Aplicação da Carta Psicrométrica em sistemas de condicionamento de ar e na avaliação de torres 
de resfriamento. Cálculo da carga térmica de refrigeração. Descrição, especificação e avaliação de 
torres de resfriamento. Descrição, especificação e avaliação de compressores. Descrição, 
especificação e avaliação de sistemas de expansão. 
 

Objetivos 

Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes e Valores 

Compreender os sistemas de ar 
condicionado e refrigeração, 
bem como seus princípios de 
operação e equipamentos 
constituintes. 
Reconhecer a importância dos 
sistemas de ar condicionado e 
refrigeração e de seus 
constituintes nos processos 
industriais e do cotidiano. 

 

Elaborar, analisar, interpretar e 
utilizar modelos matemáticos 
dos equipamentos e processos 
de refrigeração e ar 
condicionado.  
Resolver problemas através da 
postulação, resolução e 
análise de modelos 
matemáticos, compreendendo 
as limitações ou implicações 
das hipóteses.  
Elaborar especificações e 
procedimentos relacionados à 
implementação de sistemas de 
refrigeração e ar condicionado. 
Avaliar e dimensionar sistemas 
de refrigeração e ar 
condicionado. 
Compreender, identificar e 
reunir de forma integrada e 
organizada as informações 
relacionadas a sistemas de 
refrigeração e ar condicionado 
encontradas em textos, 
posicionando-se sempre 
criticamente em relação às 
informações encontradas. 

 

Conscientizar-se da 
necessidade de realização de 
estudo contínuo e sistemático e 
do engajamento permanente no 
processo de ensino 
aprendizagem.  
Agir de forma autônoma e ser 
consciente da necessidade do 
empenho e do esforço pessoal 
em sala de aula e fora da sala 
de aula.  
Trabalhar e debater em grupo. 
Avaliar os impactos das suas 
atividades no contexto social e 
ambiental.  
Apreciar e interessar-se pelos 
fundamentos teóricos para 
posicionamento crítico e de 
tomadas de decisões enquanto 
engenheiro e cidadão 
responsável pelo 
desenvolvimento da engenharia 
e do Brasil. 
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Conteúdo Programático: 
 
1. . Sistemas de ar condicionado. 

1.1 Caracterização de um sistema de ar condicionado de zona clássico 
1.2 Classificação dos sistemas de ar condicionado. Os sistemas de expansão direta e 

indireta. 
1.3 Sistemas de ar de volume constante: 

1.3.1 Reaquecimento terminal. 
1.3.2 Duplo duto ou multizonas. 

1.4 Sistemas de ar de volume variável: 
1.4.1 Aquecimento ou refrigeração simples. 
1.4.2 Resfriamento com reaquecimento. 
1.4.3 Duplo duto com volume variável. 

1.5 Sistemas de água. 
1.6 Sistemas unitários ou de múltiplas unidades: condicionadores de janela, através de 

paredes, Unidades de instalação em coberturas e sistemas divididos, Split, Equipamento 
autônomo (self cointained), Climatizador/Resfriador evaporativo  

1.7 Sistemas de volume de refrigerante variável 

2. Cálculo da carga térmica de refrigeração. 

2.1 Documentação e requisitos de projeto. As normas técnicas. Dados de referência de 
condições ambientais. 

2.2 Cálculo simplificado da carga térmica.  
2.3 Cálculo da carga térmica considerando os processos de transferência de calor: 

Transferência de calor através das paredes dos recintos (condução, convecção & 
radiação solar), Geração de energia devido à presença de pessoas, Geração de energia 
pelos equipamentos & instalações, Transferência de calor através dos dutos de ar, 
Transporte de energia devido à infiltração & à ventilação de ar 

2.4 Estimativa de vazões de infiltração, ventilação externa e insuflamento. 

3. Propriedades do Ar úmido e a Carta Psicromética 

3.1 Caracterização do ar Úmido. 
3.2 A carta Psicrométrica: volume úmido, umidade absoluta e relativa, entalpia específica e 

de saturação, temperaturas de bulbo seco, de bulbo úmido e de orvalho. 
3.3 Aplicações da carta psicrométrica em sistemas de aquecimento e resfriamento com e sem 

variação de umidade absoluta.  
3.4 Uso da carta psicrométrica na avaliação e dimensionamento de sistemas de ar 

condicionado. 

4. Sistemas de refrigeração 

4.1 Definição. Coeficiente de eficácia. Refrigerantes. 
4.2 Sistemas de compressão a vapor, sistemas de resfriamento por absorção, sistemas 

com ejetores de vapor. 
4.3 Condensadores, torres de resfriamento, evaporadores e serpentinas térmicas: 

caracterização e modelagem. 
4.4 Compressores: caracterização, tipos e modelagem. 

5. Sistemas de expansão. 
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Metodologia: 
 
O conteúdo programático será assim desenvolvido: 

 Aulas expositivas e dialogadas: serão ministradas de forma a possibilitar a organização e 

síntese dos conhecimentos apresentados. 

  

 Leituras recomendadas: serão indicadas com a finalidade de proporcionar ao graduando 

oportunidades para (a) consulta de uma bibliografia específica relacionada com a disciplina 

e (b) desenvolvimento das suas capacidades de análise, síntese e crítica. 

 

 Tarefas orientadas: realizadas individualmente ou em pequenos grupos, devem estimular 

a participação ativa do graduando no processo de aprendizagem, proporcionando 

momentos para (a) apresentar e discutir assuntos relacionados à disciplina, (b) possibilitar 

o uso de tecnologias da informática e computação na resolução de problemas e (c) 

desenvolver sua capacidade critica e argumentativa. 

 

 Reflexão sobre a prática técnico-profissional: momento no qual os graduandos 

participam de atividades com ênfase nos procedimentos de observação (de forma direta ou 

indireta) e reflexão sobre o cotidiano profissional. 

 

 Recursos audiovisuais: para viabilizar o aprendizado serão utilizados materiais contidos 

no ambiente Moodle. 

 

 Atividades de laboratório: de modo a possibilitar a compreensão do funcionamento dos 

equipamentos reais e também a permitir a interpretação de modelos matemáticos, serão 

realizados alguns experimentos e simulações por meio de diferentes programas 

computacionais. 
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Critério de Avaliação: 
 
O processo de avaliação incluirá no mínimo dois instrumentos de avaliação intermediária, conforme 
o Regulamento Acadêmico. 
 
MI (média das avaliações intermediárias) 
PAF (avaliação final) 
MF (média final) 
 
Primeira possibilidade:  
 

MI  7,5 (sete e meio) e frequência    75%    aluno aprovado na disciplina.   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. 
  
Segunda possibilidade: 
 

2,0   MI < 7,5 e frequência   75%   obrigatoriedade da realização da PAF.  
 
MF = (MI + PAF) / 2 
 

MF  6,0 (seis) e frequência    75%    aluno aprovado na disciplina.     
 

Bibliografia Básica: 
 

 BORGNAKKE, C; SONNTAG, R, E. - Fundamentos da termodinâmica. 7. ed. Edgard 
Blücher, 2009. 

 VAN WYLEN, G.; SONNTAG, R.; BORGNAKKE, C. - FUNDAMENTOS DA 
TERMODINÂMICA. 6ª EDIÇÃO, ED. EDGARD BLÜCHER, 2003. 

 ÇENGEL, Yunus A; BOLES, Michael A. Termodinâmica. 5ª edição. São Paulo: MacGraw-
Hill, 2009. 

 

Bibliografia Complementar: 
 

 WEYNE, Gastão Rúbio de Sá. Operações unitárias (física indústrial) nas indústrias 
farmacêuticas e de alimentos. São Paulo: Scortecci, 2005. 

 TADINI, Carmen Cecilia. Operações unitárias na indústria de alimentos. Rio de Janeiro 
LTC 2015 1 recurso online 

 TERRON, L. R. Operações unitárias para químicos, engenheiros e farmacêuticos. Rio 
de Janeiro LTC 2012 1 recurso online. 

 ANDREINI P.; PIERINI F. Generatori di Vapore di Media e Piccola Potenza; Milano, 
Editore Ulrico Hoelpli, 2 ed.; 1985, 611p,. 
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Unidade Universitária:  
ESCOLA DE ENGENHARIA 

 

Curso:Engenharia Mecânica Núcleo Temático:      Projeto e Fabricação  

Disciplina: Construção de Máquinas IV 

 

Código da Disciplina: 

      ENEX00907 

Professor(es):  
             Ms. Carlos Oscar Corrêa de Almeida 
Filho 

DRT: 

          103079.9 

Etapa: 

                   8ª 

Carga horária: 2 – 2 - 0 ( X ) Teórica 
( X ) Prática 

Semestre Letivo: 

 1º semestre de 2017 
Ementa: 
Mecanismos de barras e de cames, tipos construtivos. 
Cinemática e Dinâmica 
Definição, Classificação, Pares cinemáticos, Mecanismos Planos 
Movimentos planos, Polos de rotação, Determinação gráfica. 
Deslocamentos e Trajetórias 
Velocidade. 
Determinação analítica e gráfica, Polos de velocidade 
Aceleração.  
Determinação analítica e gráfica, Polos de Aceleração. 
Forças nos mecanismos.  
Efeito das massas. 
Potência de acionamento. Dimensionamento. 
 

Objetivos: 

Fatos e Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes, Normas e Valores 
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O projeto de máquinas no 
contexto e na metodologia da 
Engenharia Mecânica 
abrangendo seus componentes 
e sua interação, Tolerâncias de 
dimensão, forma e posição. 
Ajustes e acabamento 
superficial. Elementos de 
sustentação e orientação. 
Mancais de rolamento e 
deslizamento. Lubrificação e 
vedação de conjuntos 
mecânicos. Eixos e eixos-
árvore. Elementos de 
transmissão de potência e 
movimento. Correias, correntes, 
engrenagens, atrito. Elementos 
de fixação e de movimento por 
parafusos. 
Identificar e formular o 
problema, traduzir em 
linguagem técnica os objetivos 
do projeto. 

Aplicar os conceitos e métodos 
da Mecânica, Física, 
Matemática, Geometria e 
Desenho na solução dos 
problemas referentes aos 
mecanismos e componentes de 
máquinas. Dominar as técnicas 
de representação gráfica de 
conjuntos mecânicos e seus 
componentes, possibilitando a 
execução e interpretação de 
desenhos técnicos. 
Dimensionar elementos de 
máquinas segundo os 
conceitos e métodos de 
Resistência dos Materiais. 
Selecionar e especificar o 
tratamento de materiais 
segundo os conceitos da 
Ciência dos Materiais. 

Valorizar o esforço pessoal 
como técnica de aprendizado. 
Treinar e aperfeiçoar-se. 
Projetar-se na condição de 
usuário de seu produto 
analisando os aspectos de 
Segurança, Operacionalidade e 
Mantenabilidade. Considerar 
aspectos econômicos como 
Custos, Instalações e Recursos 
Humanos. Considerar Impactos 
ambientais e Preservar o Meio 
Ambiente. Considerar os 
Aspectos Éticos na aplicação da 
Engenharia. Atuar com iniciativa 
e espírito empreendedor, 
considerando a criatividade e a 
autonomia. Utilizar as técnicas 
disponíveis e desenvolver novas 
tecnologias. 
 
 
 

Conteúdo Programático: 
1. Mecanismos 
2. Definição 
3. Classificação,  
4. Pares cinemáticos 
5. Mecanismos Planos de barra e de cames 
6. Movimentos planos 
7. Polos de rotação, Determinação gráfica. 
8. Deslocamentos e Trajetórias 
9. Velocidade 
10. Determinação analítica e gráfica, Polos de velocidade. 
11. Aceleração. Determinação analítica e gráfica, Polos de Aceleração. 
12. Forças nos mecanismos. 
13. Efeito das massas. 
14. Potencia de acionamento.  
15. Dimensionamento  
 

Metodologia: 
Aulas expositivas Teóricas, utilização de recursos Audiovisuais. 
Resolução de exercícios em classe, realização de pesquisa Bibliográfica e Seminários. 
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Critério de Avaliação:  
De acordo com o Art.126 do Regimento da UPM  
 
1. Serão realizadas quatro avaliações nota 1: T1 (trabalho), nota 2: P1, nota 3: P2 e PAIE (prova 
intermediária) para composição da nota de aproveitamento semestral e uma avaliação escrita 
unificada obrigatória PAFE. Serão propostos exercícios de aplicação ao término dos tópicos 
desenvolvidos em sala e nos estudos extraclasse que comporão a nota de participação NP. 
2. A média Final é obtida por  

MF = 0,5 MP + 0,5 PAFE   6,0 (seis inteiros) 
P1, P2 Provas de avaliação: Peso 0,1 
T1 Trabalho escrito de aplicação do conteúdo ministrado entrega via Moodle: Peso 0,2 
PAIE (Prova de Avaliação Intermediária Escrita): Peso 0,6  
MP = 0,1P1 + 0,2P2 + 0,2T1 + 0,5 PAIE + Part. 
Part. (Nota de participação): valor 1,0 no máximo vinculado ao índice de frequência às aulas 
MP se maior ou igual a 7,5 o aluno estará liberado da PAFE 
MF (Média Final): Peso= 0,5 
MP (Média Parcial): Peso= 0,5 
 
PAFE (Prova de Avaliação Final escrita): Peso 0,5 
 
Obs.: A soma dos pesos das avaliações intermediárias não deverá ultrapassar 0,5 na média final. 
De acordo com a Resolução 01/2012 de 3/01/2012, em seu Art. 61, inciso III, parágrafo 3: A nota de 
participação será somada à média parcial com valor variando de 0,0 a 1,0 a critério do professor. 
Aprovação conforme regimento da Universidade Presbiteriana Mackenzie: 
Média maior ou igual a 6,0(seis inteiros) e 75% de presença nas aulas 
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Bibliografia Básica: 
 

 HIBBELER, R. C. Dinâmica: mecânica para engenharia. 12. ed. São Paulo: Pearson, 

2012. xvi, 591 p.  

 BEER, Ferdinand Pierre; JOHNSTON, E. Russell; CORNWELL, Phillip J. Mecânica vetorial 

para engenheiros: dinâmica. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2012. xxii, 1359  

 NORTON, Robert L, Cinemática e Dinâmica dos Mecanismos, McGraw Hill Bookman 

AMGH Editora Ltda, 2010 

 
Biblioteca Digital: 
ISBN Digital        ISBN Impresso   Editora   Título       Autor                          Data            Local  
9788582600412 9788582600405 Grupo A Engenharia Mecânica Dinâmica  - Coleção 
Schaum NELSON, E.W.; BEST, Charles L.; MCLEAN, W.G.; POTTER, Merle C. 2013-05-23 Porto 
Alegre 
9788582600436 9788582600429 Grupo A Engenharia Mecânica Estática - Coleção 
Schaum NELSON, E.W.; BEST, Charles L.; MCLEAN, W.G.; POTTER, Merle C. 2013-05-23 Porto 
Alegre 
978-85-216-1970-3 978-85-216-1717-4 Grupo GEN Mecânica para Engenharia - Dinâmica - Vol. 
II, 6ª edição MERIAM, James L.; KRAIGE, L. Glenn 2009-08-01 Rio de Janeiro 
978-85-216-1971-0 978-85-216-1718-1 Grupo GEN Mecânica para Engenharia - Estática - Vol. I, 
6ª edição MERIAM, James L.; KRAIGE, L. Glenn 2009-09-01 Rio de Janeiro 
9788565837293 9788565837002 Grupo A Mecânica para Engenharia: Dinâmica
 GRAY, Gary L.; COSTANZO, Francesco; PLESHA, Michael E. 2014-01-01 Porto Alegre 
9788565837309 9788565837019 Grupo A Mecânica para Engenharia: Estática
 PLESHA, Michael E.; GRAY, Gary L.; COSTANZO, Francesco 2014-01-01 Porto Alegre 

 
 
 
 

Bibliografia Complementar: 
 

 NIEMANN, G.; Elementos de máquinas, Ed. Edgard Blucher, vol. 1, São Paulo 1971. 

 NIEMANN, G.; Elementos de máquinas, Ed. Edgard Blucher, vol. 2, São Paulo 1971. 

 NIEMANN, G.; Elementos de máquinas, Ed. Edgard Blucher, vol. 3, São Paulo 1971 

 MOTT, R.L.; Machine Elements in Mechanical Design, 2ª. ed. Prentice-Hall Inc, New 

Jersey, 1992. 

 
 
 
 
 

Informações úteis 
RECURSOS DE PESQUISA NA PÁGINA DA BIBLIOTECA  

 Pergamum Mobile 

 MORE 

 E-books 

 Revistas eletrônicas 

 Bancos de dados 

http://pergamum.mackenzie.br/mobile/index.php
http://www.more.ufsc.br/inicio
http://www.mackenzie.br/26462.html
http://www.mackenzie.br/26461.html
http://www.mackenzie.br/26459.html
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Unidade Universitária: 
Escola de Engenharia  

 Curso:   Núcleo Temático:  
 Engenharia Mecânica     

 Disciplina: Estágio Supervisionado    Código da Disciplina: 
     ORES01593 

 Professor(es):   DRT: Etapa: 8ª Etapa 
      

 Carga horária: (   ) Teórica   Semestre Letivo: 
  (   ) Prática   1º semestre de 2017 

Ementa: 

 

Objetivos: 
 

 Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes e Valores 
    

    

Conteúdo Programático: 
 

 

Metodologia: 

 

Critério de Avaliação: 

 

Bibliografia Básica: 

 

Bibliografia Complementar: 
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Unidade Universitária:  

Escola de Engenharia – Campus Higienópolis 

Curso: Engenharia Mecânica /Mecatrônica Núcleo Temático:  

 

Disciplina: 

Gestão de Negócios e Administração Empresarial 

Código da Disciplina: 

ENEX00658 

Professor(es): 

Jose Alceu Brasil Falleiros 

DRT: 

108706-2 

Etapa:  

8a Etapa 

Carga horária: 2 h/a 

 

( 2 ) Teórica 

( 0 ) Prática 

Semestre:  

1o semestre de 2017 

Ementa: 

 

Apresentar aos estudantes aspectos e cenários do mundo contemporâneo, para habilitá-lo 

a atuar na sociedade antes e, principalmente, depois de sua graduação como engenheiro. 

Faz se necessário avaliar como as novas tecnologias afetam, não só os processos, mas 

também as relações de trabalho. Assim procura-se habilitar o estudante a refletir sobre a 

necessidade de assumir uma atitude de iniciativa e auto confiança, que lhe possibilitará, 

com espírito empreendedor, decidir e negociar a sua atuação profissional, como 

empregado, prestador de serviço, empresário, etc. Durante o curso o aluno será motivado 

a Administrar um negócio ou prestação de serviço.Com essas bases estabelecidas, será 

possível fazer um planejamento estratégico da carreira profissional. 

 
 

Objetivos: 

 

O curso tem por objetivo capacitar o aluno para analisar os eventos de um mundo em 

turbulência, globalizado e sob o efeito de rápida evolução tecnológica e assim planejar sua 

carreira profissional. Dessa forma se inicia o curso apresentando as fases importantes da 

evolução do mundo dos negócios e da tecnologia, para entender o universo das 

dificuldades e possibilidades para o exercício da profissão. 

Em seguida, o aluno começa a montar ideias de como dirigir a sua carreira seja ela 

profissional, empresarial ou acadêmica. Dentro do objetivo do curso de estimular o 

trabalho em grupo é pesquisada uma metodologia para avaliar a administração de uma 

atividade ou de um negócio. 

 

Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes e Valores 
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Reflexão sobre as condições 

de desenvolvimento 

professional em uma 

sociedade em profundas 

transformações, afetando a 

vida profissional e pessoal.    

 

Descobrir as habilidades do 

futuro engenheiro para se 

apresentar na sociedade 

como profissional, 

encarecendo os objetivos não 

só pessoais, mas também 

sociais da sua atuação. 

 

Desenvolver atitudes de 

auto confiança para avaliar 

suas aptidões para avaliar e 

trabalhar os seus pontos 

fortes e pontos fracos e, 

através de uma visão 

global, desenvolver 

posturas de vencedor e 

lutador para buscar uma 

sociedade justa, onde os 

valores sejam conhecidos e 

respeitados. 

 

Conteúdo Programático: 

 

1- O empreendedor 

2- O ciclo de vida das pequenas e grandes empresas  

3- 3-O ambiente empresarial 

4- Conceitos básicos de administração de empresas 

5- Administração participativa. Visão sistêmica da empresa 

6- Administração por objetivos; conceitos de visão, missão, políticas e indicadores de 

desempenho 

7- Tecnologia da informação e as empresas modernas; e-commerce 

8- 8.Administração estratégica; planejamento empresarial. 

 
 

Metodologia: 

 

Resumo de aulas e pesquisa bibliográfica. 

 

Serão disponibilizados resumos de aulas com vistas a orientar as pesquisas bibliográficas 

para acompanhar o curso. 

 

Exercícios: 

Serão resolvidos exercícios típicos para fixar conceitos e propostos exercícios 

complementares para solução e discussão em grupo. 

 

Projeto: 

Durante todo o curso os alunos desenvolverão, em pequenas equipes, um projeto de 

administração de um negócio ou de uma atividade. 
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O projeto deverá ser apresentado em Seminário no final do curso. 

Critério de Avaliação:  

 

O processo de avaliação deverá incluir no mínimo dos instrumentos de avaliação 

intermediária, conforme o Regulamento Acadêmico. O aluno poderá efetuar uma Prova 

Substitutiva com o intuito de substituir a menor nota que compõe a Média das Avaliações 

Intermediárias. 

 

MI (média das avaliações intermediárias) 

PAF (avaliação final) 

MF (média final) 

 

Primeira possibilidade: 

 

⇒ aluno aprovado na disciplina. 

 

MF = MI 

 

Segunda possibilidade: 

 

⇒ obrigatoriedade da realização da PAF. 

 

MF = (MI + PAF) / 2 

 

Bibliografia Básica: 

 GOLDRATT, Eliyahu M.e COX,Jeff A meta : um processo de aprimoramento 

contínuo                                                                                                                                                                                                                                          

 Ferreira, A.A.; Reis, A. C. F.; Pereira, M.I. Gestão empresarial: de Taylor aos 

nossos dias. São Paulo: Editora Pioneira,1997. 

 OLIVEIRA, Djalma de P. R.; Sistemas Organização & Métodos - Uma Abordagem 

Gerencial. 14ª ED. EditoraAtlas. São Paulo (2004). 

 

Bibliografia Complementar: 

 

 LAPPONI, Juan Carlos.(2000).Projetos de Investimento.Lapponi Editora - S.Paulo 

preparado para participar ativamente do gerenciamento dos negócios da empresa 

empregadora 
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 TOFLER, Alvin (1972).O Choque do Futuro. Editora Artenova. Rio de Janeiro 

 FALCONI, C. V. TQC: Controle da qualidade total no estilo japonês. Belo 

Horizonte: Fundação Christiano Ottoni, 1992. 

 HEIL, G.; BENNIS, W. Stephens, D. C. Douglas MacGregor em foco - Gerenciando 

o lado humano da empresa. SãoPaulo: Qualitymark Editora, 2002. 

 SLACK, Nigel; CHAMBERS, Stuart e JOHNSTON, Robert. Administração da 

produção. SãoPaulo: Editora Atlas, 2002, 2. ed. 
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UNIDADE UNIVERSITÁRIA 

ESCOLA DE ENGENHARIA 

Curso Engenharia Mecânica Núcleo Temático: Projeto e Fabricação 

Disciplina 
Máquinas Ferramentas II 

Código da Disciplina 

ENEX 00989 

Professor(es) 

Dr. Luiz Antonio Pinheiro Balestrero  DRT: 110983-3 
Dr Sérgio Luis Rabelo de Almeida      DRT: 112135-8 
  

Etapa 

8ª etapa 

Carga Horária 

Teoria: 02      Prática: 02          Total: 04  
Semestre Letivo 

1º semestre de 2017 
Ementa 

Discussão de conceitos sobre máquinas de conformação plástica. Estudo das Tesouras de facas 
paralelas, inclinadas, volantes e circulares. Análise das Prensas: Tipos, características construtivas, 
dimensionamento. Cinemática e dinâmica das máquinas. Estudo das Ferramentas de dobra, de 
repuxo, conformação: forças atuantes, folgas, detalhes construtivos, seleção de materiais, 
dimensionamento. Verificações de cálculo de resistência e de construção de máquinas. 
Desenvolvimento de Projeto: Máquina de conformação especial. Introdução às ferramentas de 
estampagem. Detalhamento dos Elementos comuns e específicos. Dimensionamento básico de um 
estampo de corte. Cálculos dos esforços envolvidos. 
 
Objetivos 

Fatos e Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes, Normas e Valores 

Conhecer fundamentos 
teóricos que permitam aos 
alunos uma ampla 
visualização e domínio do 
projeto de máquinas 
ferramentas aplicadas a 
conformação no contexto e na 
metodologia da Engenharia 
Mecânica abrangendo seus 
componentes e sua interação, 
abrangendo Tolerâncias de 
dimensão, forma e posição. 
Ajustes e acabamento 
superficial. Potências e 
torques, velocidade e 
movimento. Elementos de 
sustentação e orientação. 
Sistemas de transmissão e 
acionamento. Lubrificação e 
vedação de conjuntos 
mecânicos. Conjuntos porta-
ferramentas, conceitos e 
aplicações. Mecanismos de 
acionamento. Ferramentas de 

Identificar e formular o 
problema, traduzir em 
linguagem técnica os objetivos 
do projeto. Aplicar os conceitos 
e métodos da Mecânica, 
Física, Matemática, Geometria 
e Desenho na solução dos 
problemas referentes aos 
mecanismos e componentes 
de máquinas. Dominar as 
técnicas de representação 
gráfica de conjuntos 
mecânicos e seus 
componentes, possibilitando a 
execução e interpretação de 
desenhos técnicos. 
Dimensionar elementos de 
máquinas segundo os 
conceitos e métodos de 
Resistência dos Materiais. 
Selecionar e especificar o 
tratamento térmico. 

Valorizar o esforço pessoal como 
técnica de aprendizado.  

Ter disposição para atualizar, 
treinar e Aperfeiçoar-se para 
completo conhecimento na área 
de atuação. Considerar os 
Aspectos Éticos na aplicação da 
Engenharia. 

Ter capacidade de comunicação 
em qualquer circunstância.  
 
Desenvolver alto espírito crítico 
na análise das soluções 
propostas. 
Considerar aspectos econômicos 
como Custos, Instalações. 
Projetar-se na condição de 
usuário de seu produto 
analisando os aspectos de 
Segurança, Operacionalidade e 
Mantenabilidade. 
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usinagem. Programação de 
máquinas CNC. 
 

Atuar com iniciativa e espírito 
empreendedor, considerando a 
criatividade e a autonomia. 
 

Metodologia 

Aulas expositivas com utilização de recursos áudio visuais com realização de exercícios de 
aplicação a cada término de tópico apresentado. Realização de pesquisas bibliográficas e 
trabalhos de aplicação. 
Critério de Avaliação 

De acordo com o Art.126 do Regimento da UPM 
 

1. Serão realizadas quatro avaliações escritas sendo dois projetos  P1 e P2 e duas provas P1 
e PAIE para composição da nota de aproveitamento semestral e uma avaliação escrita 
unificada obrigatória PAFE.  

2. Não há nota de participação. 
3. As médias serão calculadas segundo as equações abaixo para N1 e N2 com os pesos: 

 

 
 

Aprovação conforme regimento da Universidade Presbiteriana Mackenzie: 

Média maior ou igual a 6,0 (seis inteiros) e 75% de presença nas aulas 

O aluno que somar média intermediária maior ou igual a 7,5 estará dispensado da realização da 
prova final 
Conteúdo programático  

1. Conceitos sobre máquinas de conformação plástica. Ferramentas de corte e conformação 
2. Características dos materiais. Corte a frio e a quente. 
3. Gráficos de comportamentos dos materiais. Leitura, interpretação e aplicação 
4. Tesouras tipos construtivos  
5. Tesouras de facas paralelas. Calculo dos esforços de corte.  
6. Tesouras de facas inclinadas. Calculo dos esforços de corte.  
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7. Tesouras de facas rotativas. Calculo dos esforços de corte. Analogia com o corte inclinado. 
8. Tesouras volantes. Calculo dos esforços de corte.  
9. Máquinas de corte: Tipos, características construtivas, dimensionamento 
10. Cinemática e dinâmica das máquinas 
11. Cálculo de volantes 
12. Acionamento e transmissão 
13. Introdução às ferramentas de estampagem. Elementos comuns 
14. Elementos específicos do estampo de corte 
15. Folga entre punção e matriz 
16. Cálculo da força de corte 
17. Ferramentas de Dobra 
18. Cálculo da força de dobramento 
19. Ferramentas de Repuxamento 
20. Cálculo da força de repuxo 

Bibliografia Básica 

 JUVINALL, Robert C.; MARSHEK, Kurt M. Fundamentos do projeto de componentes de 
máquinas. Rio de Janeiro: LTC - Livros Técnicos e Científicos, c2008. 

 KALPAKJIAN, Serope. Manufacturing engineering and technology. New Jersey: 
Prentice Hall, 2000. 

 GROOVER, Mikell P., Fundamentals of modern manufacturing; materials processes 
and systems. New Jersey: Prentice Hall, 1996 

 
Livros eletrônicos 
GROOVER, Mikell P. Introdução aos processos de fabricação. Rio de Janeiro LTC 2014 1 recurso online ISBN 
978-85-216-2640-4. 

Bibliografia Complementar 

 Sheet Metal Forming Processes and Die Design eBook Kindle por Vukota Boljanovic 
(Autor) 

 Metal Forming Practise: Processes, Machines, Tools eBook Kindle por Heinz Tschätsch 
(Autor), A. Koth (Tradutor) 

 ASM HANDBOOK, 9ª ed., Forming and forging, 

 Metal Forming: Mechanics and Metallurgy eBook Kindle por William F. Hosford (Autor), 
Robert M. Caddell (Autor) 
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Unidade Universitária:  
ESCOLA DE ENGENHARIA 

 

Curso:Engenharia Mecânica Núcleo Temático:      Projeto e Fabricação 

Disciplina:   Máquinas Transportadoras e de Mineração-II  
 

Código da Disciplina: 

      ENEX00706 

Professor(es):  
             Nicolangelo Del Busso 

DRT: 

          1080729 

Etapa: 

       8ª 

Carga horária: 2  ( X ) Teórica 
(  ) Prática 

Semestre Letivo: 

   1º semestre de  2017 

Ementa: 

  
Teoria:  
Transportadores de Correia (dimensionamento e seleção de todos os 
componentes).  
 
Projetos/Seminários: 
Será desenvolvido em grupo de no máximo 4 alunos, 0 1 seminário para cada tema (ex: 
Britadores; Moinhos; Peneiras vibratórias; Empilhadeiras; Recuperadoras; Carregadores 
de navios; Descarregadores de navios; Elevadores de canecas;  
Escavadeiras; Caminhões fora de estrada.) 

 

Objetivos: 

 
Fornecer aos futuros engenheiros os meios necessários para selecionamento/ 
dimensionamento dos aparelhos utilizados em mineração: transportadores de correia, 
elevadores de canecas, moinhos, britadores, peneiras vibratórias, 
carregadores de navios e virador de vagões. 

 

Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes e Valores 
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O projeto de máquinas no 
contexto e na metodologia da 
Engenharia Mecânica 
abrangendo seus componentes 
e sua interação. Elementos de 
transmissão de potência e 
movimento.  
Identificar e formular o 
problema, traduzir em 
linguagem técnica os objetivos 
do projeto. 

Aplicar os conceitos e métodos 
da Mecânica, Física, 
Matemática, Geometria e 
Desenho na solução dos 
problemas referentes aos 
mecanismos e componentes de 
máquinas.  
Dimensionar elementos de 
máquinas segundo os 
conceitos e métodos de 
Resistência dos Materiais. 
Dimensionar as estruturas 
treliçadas que suportam os 
transportadores de correia. 
 Selecionar e especificar o 
tratamento de materiais 
segundo os conceitos da 
Ciência dos Materiais. 

Valorizar o esforço pessoal 
como técnica de aprendizado. 
Treinar e aperfeiçoar-se. 
Projetar-se na condição de 
usuário de seu produto 
analisando os aspectos de 
Segurança, Operacionalidade e 
Mantenabilidade. Considerar 
aspectos econômicos como 
Custos, Instalações e Recursos 
Humanos. Considerar Impactos 
ambientais e Preservar o Meio 
Ambiente. Considerar os 
Aspectos Éticos na aplicação da 
Engenharia. Atuar com 
proatividade e espírito 
empreendedor, considerando a 
criatividade e a autonomia. 
Utilizar as técnicas disponíveis e 
desenvolver novas tecnologias. 
 
 
 

Conteúdo Programático: 
 
1. Transportadores de correias:  
1.1 Características dos materiais   
1.2 Determinação da capacidade volumétrica   
1.3 Determinação da largura da correia, tipo e dimensões   
1.4 Determinação da potência necessária (efetiva)   
1.5 Determinação da potência do motor   
1.6 Seleção de componentes (motor, redutor, acoplamentos, freio, contra-recuo)  
1.7  Determinação de roletes   
1.8 Determinação de tambores   
1.9 Definição do sistema de esticamento da correia (parafuso ou gravidade)   
1.10 Dimensionamento da estrutura treliçada para transportadores. 
 
2. Seminários: 
2.1 Britadores   
2.2 Moinhos   
2.3 Peneiras vibratórias   
2.4 Elevadores de canecas   
2.5 Virador de vagões   
2.6 Carregadores de navios  
Obs.: Os seminários constarão de uma apresentação para a classe e de entrega final.  
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Critério de Avaliação:  
De acordo com o Art.126 do Regimento da UPM  
1. Serão realizadas duas avaliações escritas P1 e P2 para composição da nota de aproveitamento 
semestral e uma avaliação escrita semestral unificada obrigatória PAFE. Serão propostos 
exercícios de aplicação ao término dos tópicos desenvolvidos em sala e nos estudos extraclasse e 
elaboração de seminários. 
2. A média Final é obtida por  
MF = 0,5 MP + 0,5 PAFE 
MP = Peso1 (PAIE) + Peso2 (OAI) + Part. 
MF (Média Final): Peso= 0,5 
MP (Média Parcial): Peso= 0,5 
PAIE (Prova de Avaliação Intermediária Escrita): Peso1= 0,25  
OAI (Outras Avaliações Intermediárias): Peso2= 0,25 
PAFE (Prova de Avaliação Final escrita): Peso3= 0,5 
Part. (Nota de participação) 
Obs.: A soma dos pesos das avaliações intermediárias (PAIE e OAI) não deverá ultrapassar 0,5. 
MP = 0,25 x (P1) + 0,25x (T1+T2+ P2) + Part 
De acordo com a Resolução 01/2012 de 3/01/2012, em seu Art. 61, inciso III, parágrafo 3: A nota de 
participação será somada à média parcial com valor variando de 0,0 a 1,0 a critério do professor. 
Aprovação conforme regimento da Universidade Presbiteriana Mackenzie: 
Média maior ou igual a 6,0(seis inteiros) e 75% de presença nas aulas 
 

Bibliografia Básica: 

 CEMA- Conveyor Equipment Manufacturer Association – EUA 

 FAÇO - Manual de transportadores contínuos 

 FAÇO- Manual de britagem 

 
 
 
 

Bibliografia Complementar: 

  ERNST, Hellmut. Aparatos de elevacion y transporte. Barcelona: Herman Blume, 1970. 

3 

 STIPKOVIC FILHO, Marco. Engrenagens: geometria, dimensionamento, 
controle, geração, ensaios. São Paulo: Printon, 2001. 163 p 

 RUDENKO, N. Máquinas de elevação e transportes. Rio de Janeiro: LTC - Livros 
Técnicos e Científicos, 1976. 425 P.,23 

  BRASIL, Haroldo Vinagre. Máquinas de levantamento. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 1988.   
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Unidade Universitária: 
Escola de Engenharia 

Curso:  
Engenharia Mecânica 

Núcleo Temático: Projeto e Fabricação 
 

Disciplina: 
Mecânica Vibratória II 

Código da Disciplina: 
ENEX01325 

Professor(es):  

Dr.Fábio Raia 

DRT: 
109695-6 

Etapa: 
8ª  

Carga horária: 
4 

Semestre Letivo: 
1º semestre de 2017 

Ementa: 

Estudo dos fenômenos e processos relacionados a estruturas ou mecanismos, com abordagem em 
sistemas compostos com mais de um grau de liberdade. Desenvolvimento de método numérico para a 
solução e análise de problemas reais e estabelecimento da relação entre as soluções qualitativas e 
quantitativas dos processos. Avaliação dos impactos das atividades no contexto social, corporativo e 
ambiental. 

Objetivos: 

Fatos e Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes, Normas e Valores 

- Identificar os princípios 
básicos dos movimentos 
vibratórios com mais de um 
grau de liberdade 
- Definir os sistemas a serem 
estudados; 
- Descrever os estados pelos 
quais os sistemas passam; 
- Indicar o modelo mais 
adequado para a análise 
mecânica. 

- Aplicar as Leis do movimento; 
- Analisar e aplicar as práticas 
da dinâmica de máquinas; 
- Relacionar as Leis do 
movimento e ou equações de 
Lagrange, para obter, 
simultaneamente, soluções 
quantitativas e qualitativas; 
- Interpretar resultados; 
- Resolver problemas práticos 
que envolvem sistemas ligados 
à Engenharia mecânica. 
 - Avaliar criticamente os 
fenômenos vibracionais ligados 
à dinâmica de estrutura 
- Construir um método de 
análise para os problemas; 
- Avaliar os impactos das suas 
atividades no contexto social e 
ambiental;  
- Extrapolar os exemplos de 
classe para situações reais. 
 
 
 
 
 
 

- Assumir postura responsável e 
ética perante os problemas; 
- Buscar atualização profissional na 
área; 
- Reconhecer o papel dos estudos 
vibracionais como parte da 
qualidade, economia de energia, 
robustez e eficiência. 
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 Conteúdo Programático: 

1. Vibrações com mais de um grau de liberdade 
1.1 Vibração livre sem amortecimento 
1.2 Vibração Forçada sem amortecimento 
1.3 Absorvedor dinâmico de vibrações 

2. Equação de Lagrange 
2.1 Vibração livre sem amortecimento 
2.2 Vibração Forçada sem amortecimento 

3. Método numérico para a solução de sistemas com mais de um grau de liberdade, método de Holzer 
4. Descrição matemática de um sistema mecânico 

4. 1 Modelamento de sistemas mecânicos 
5. Problemas vibracionais envolvendo autovalores e autovetores. 
6. Introdução à análise modal 

 

Metodologia: 
 
A disciplina exige estudo e resolução de problemas em sala de aula e fora dela com analogia a 
situações práticas. Para tanto, são propostos exercícios e atividades práticas  ao final de cada item. As 
aulas teóricas se baseiam na abordagem expositiva, partindo dos conceitos relacionados na dinâmica 
de estruturas e  sistemas. As aulas de exercícios proporcionam interação entre os alunos, para 
aplicação da teoria nos exercícios práticos.  

Critério de Avaliação:  
 

O processo de avaliação deverá incluir no mínimo dois instrumentos de avaliação 
intermediária, conforme o Regulamento Acadêmico. 
MI (média das avaliações intermediárias) 
PAF (avaliação final) 
MF (média final) 
Primeira possibilidade: 
MI ≥ 7,5 (sete e meio) e frequência ≥ 75% → aluno aprovado na disciplina. 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. 
Segunda possibilidade: 
MF = (MI + PAF) / 2 

MF ≥ 6,0 (seis) e frequência ≥ 75% → aluno aprovado na disciplina. 

Bibliografia Básica: 

 

 RAO, S. S.; MARQUES, Arlete Simille. Vibrações mecânicas. São Paulo: Pearson 
Prentice Hall, 2008. xxi, 424 p. 

 BALACHANDRAN, Balakumar; MAGRAB, Edward B. Vibrações mecânicas. São 
Paulo: Cengage Learning, c2011. xix, 616 p.   

 Seto, W. - Vibrações Mecânicas, Ed Mcgraw Hill, São Paulo, 1980 
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Bibliografia Complementar: 
 
 

 Steidel, R, E. - An Introduction To Mechanical Vibration, Ed. John Willey Sons, 1998 

 Thomas, T, W. - Theory Of Vibration With Aplication, Ed. Prentice Hall, 1998 

 Hutton,V,D. – Applied Mechanical Vibrations, Ed.McGraw-Hill, 1981 

 INMAN, D. J. Engineering vibration. 3rd. ed. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall, 
2007. 669 p.       
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Unidade Universitária: 
Escola de Engenharia 

Curso: Engenharia Mecânica Núcleo Temático: Pesquisa em Engenharia 

Disciplina: Metodologia Científica Aplicada ao Trabalho de 
Conclusão de Curso (TCC) 
 

Código da Disciplina: 
 ENEC00046 

Professor: 
 
Ana Lúcia da Fonseca Bragança Pinheiro 
Antônio Gonçalves de Mello Júnior 
José Tadeu Coutinho e Silva 
Laércio Alves Nogueira 
Leila Figueiredo de Miranda 
 

DRT:  
 
108456-4 
103266-2 
114434-3 
114016-8 
106580-3 
 

Etapa:  
 
7a etapa 
- Civil, Produção, Materiais. 
 
8a etapa 
- Elétrica, Mecânica. 

Carga horária: 2 (  0  ) Teórica 
(  2  ) Prática 

Semestre Letivo: 
1o semestre de 2017 

Ementa: 

Estudo dos princípios da Ciência e do Método Científico em suas diferentes abordagens e 
procedimentos de investigação e de pesquisa, inclusive em seus aspectos éticos.  

Objetivos 

Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes e Valores 

Conhecer e aplicar os 
princípios da Ciência e do 
Método Científico. 

Aplicar ferramentas que 
permitam a coleta, 
sistematização, interpretação e 
análise de dados e da produção 
técnica e científica; aplicar 
ferramentas que permitam a 
pesquisa prática e a produção 
acadêmica, técnica e científica. 
Aplicar normas técnicas 
relacionadas à produção de 
textos, projetos e trabalhos 
acadêmicos, técnicos e 
científicos.  
Resolver problemáticas 
interdisciplinares de ordem 
científica, inerentes aos campos 
de atuação do Engenheiro. 

Obedecer a diretrizes, 
metodologias e técnicas que 
auxiliem na organização do 
pensamento para estudos, 
produção de textos, elaboração 
e divulgação de pesquisas, 
projetos e trabalhos 
acadêmicos, técnicos, 
científicos e de extensão. 

Conteúdo Programático: 

a) Pesquisa em Engenharia - campos de atuação da Engenharia; 
b) Pesquisa Científica - características do processo e diferenças entre conhecimento científico 

e senso comum; argumentação na pesquisa científica; fundamentação teórica da pesquisa 
científica; 

c) Ética em Pesquisa; 
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d) Materiais referenciais - levantamento e organização de material referencial; normas para uso 
de referências - citações e lista de referências;  

e) Produção do texto científico - redação científica; normas para apresentação escrita; normas 
para uso de materiais de apoio – tabelas, ilustrações, notas de rodapé;  

f) Elementos do Projeto e Trabalho Científico - elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais: 
tema de pesquisa; objetivos; conceituação do objeto de pesquisa; justificativa; metodologia; 
estrutura do trabalho; cronograma de atividades; referencial teórico; pesquisa prática; resumo. 

Metodologia: 

Orientação didática com apresentação de exemplos práticos - quadro, recursos audiovisuais. 
Exercícios – pesquisa, leituras, resumos, análises, produção de texto. 

Critério de Avaliação:  

MI = 0,1*OAI1 + 0,2*OAI2 + 0,7*OIA3 ≥ 6,0 e atendida a FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 75% às aulas 
programadas da disciplina: APROVADO. 
 
Sendo: 
OAI1: Outras avaliações intermediárias envolvendo diversas atividades individuais que auxiliam no 
desenvolvimento do projeto (valor de zero a dez); 
OAI2: Outras avaliações intermediárias envolvendo diversas atividades que compõem as partes do 
projeto (valor de zero a dez); 
OAI3: Projeto TCC (valor de zero a dez); 
 
Não serão acatados atrasos nas entregas de todas as atividades. 
As atividades que não forem entregues na data estabelecida terão pontuação zero. 
Não serão acatados trabalhos sem contribuição original. 
 

Bibliografia Básica:  

 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: informação e 
documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro, mar. 2011. 

 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15287: informação e 
documentação: projeto de pesquisa: apresentação. Rio de Janeiro, mar. 2011. 

 MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia 
científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 320 p. 

 

Bibliografia Complementar: 

 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMA TÉCNICAS. NBR 10520: informação e 
documentação: citações em documentos: apresentação. Rio de Janeiro, ago. 2002. 

 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e 
documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro, ago. 2002. 

 CERVO, Amado, L.; BERVIAN, Pedro A; SILVA, Roberto. Metodologia científica. 6. ed. 
São Paulo: Prentice Hall (Brasil), 2006. 176 p. 

 PESCUMA, Derna; CASTILHO, Antonio Paulo F. de. Projeto de pesquisa: o que é? Como 
fazer?: Um guia para sua elaboração. 6. ed. São Paulo: Ed. Olho D’ Agua, 2010. 96 p. 
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Unidade Universitária:  
ESCOLA DE ENGENHARIA 
 

Curso: Engenharia Mecânica / Mecatrônica Núcleo Temático:Projeto e Fabricação  

Disciplina:Planejamento Industrial e Métodos 
 

Código da Disciplina: 
          ENEX00764 

Professor:  
             Ms. Carlos Monezi 
              

DRT: 
          108647.8          

Etapa: 

       8ª 

Carga horária: 2 – 0 - 0 ( X ) Teórica 
(   ) Prática 

Semestre Letivo: 
    1º semestre de 2017 

Ementa: 

Planejamento das Instalações, Problemas Industriais Encontrados na Prática, Resistência às 
Mudanças, Engenharia de Processo, Plant Layout (Arranjo Físico), Estudo do Fluxo, 
Dimensionamento de Áreas, Localização de Indústrias, Engenharia de Tempos e Métodos, 
Medição do Trabalho, Folha de Estudo de Tempo Padrão, Diagrama Homem/Máquina, 
Ergonomia, Área Normal de Trabalho em Bancada. 

Objetivos: 

Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes e Valores 

Conhecer os conceitos básicos 
que envolvem o projeto de 
uma fábrica no contexto e na 
metodologia da Engenharia de 
Mecânica; 

Reconhecer os tipos clássicos 
de arranjo físico, suas 
aplicações, vantagens e 
desvantagens. 

Identificar, selecionar e aplicar 
os tipos diferentes de arranjo 
físico. 

Conhecer os conceitos básicos 
que envolvem o método de 
trabalho do homem; 

Analisar as áreas envolvidas 
na elaboração do arranjo 
físico. 

Identificar e formular problemas 
e traduzir em linguagem de 
fábrica.  

Aplicar os conceitos e métodos 
de Matemática, de Desenho e da 
Ergonomia na solução dos 
problemas referentes ao projeto 
da fabrica e do estudo de 
tempos. 

Demonstrar melhores fluxos e 
tipos de layout em função de 
sistemas de produção e 
demandas existentes. 

Dominar as técnicas de 
execução e interpretação de 
desenhos de arranjo físico e do 
estudo de tempos.   

Planejar os tempos das 
operações compatíveis com 
espaços existentes, e os 
métodos de trabalho e testar a 
elaboração de produtos novos 
em função de recursos 
existentes. 

Treinar-se e aperfeiçoar-se para 
completo conhecimento na área 
de atuação.  

Considerar os aspectos 
econômicos, sociais e 
ambientais na escolha do arranjo 
físico. 

Considerar os aspectos éticos na 
aplicação da engenharia. 

Atuar com iniciativa e espírito 
empreendedor, considerando a 
criatividade e a autonomia. 

Perceber o melhor fluxo de 
produção, preocupando-se com 
os aspectos de segurança e de 
não agressão ao meio ambiente. 

Interessar-se pelos fundamentos 
teóricos para tomada de 
decisões frente às áreas dos 
projetos de arranjo físico. 
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Conteúdo Programático: 
 

1. Planejamento das Instalações. Fatores no Estudo das Instalações. 

2. Engenharia de Processo.  

 2.1 Qualificação do Engenheiro de Processos.  
 2.2 Conhecimento e Experiências.  
 2.3 Folhas de Processo. 

3. Plant Lay- Out (Arranjo Físico).  

3.1Objetivo do Arranjo Físico. 
3.2 Vantagens do Estudo Sistemático do Lay-Out.  
3.3 Princípios Básicos do Arranjo Físico.  
3.4 Recomendações ao Estudo do Arranjo Físico. 
3.5 Tipos Clássicos de Arranjo Físico.  

    3.6 Fatores Envolvidos no Lay-Out 

4. Estudo do Fluxo. Formas Básicas de Fluxo, Fluxograma. 

5. Dimensionamento de Áreas.  

6. Localização de Indústrias. Fatores a serem analisados na escolha da região.  

7. Engenharia de Tempos e Métodos. Definição, Objetivos, Qualificações do Engenheiro de Tempos 
e Métodos. 

8. Medição do Trabalho. Elementos do estudo de Tempos. Padronização do Trabalho. Fatores 
determinantes no Estudo de Tempos. Seleção do Operador. Economia de movimentos. 

9. Folha de Estudo de Tempo Padrão.  

10. Ergonomia. Sistema de Trabalho. Adaptação Interativa de trabalho/homem e homem/trabalho. 

11. Área Normal de Trabalho sobre bancada. 
 

Metodologia: 

A dinâmica metodológica será desenvolvida com a utilização de aulas teóricas expositivas com 
auxílio de slides e quadro. Análise de casos reais de aplicação das técnicas ensinadas. 
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Critério de Avaliação:  
 
A Média será obtida por: 

                        MI = (N1 + N2) / 2                              MF = (MI + PF) / 2 

        N1 = PAIE  
       N2 = P2  
        PAIE = Prova Intermediária escrita  
        P2 = Prova Intermediária escrita 
        PF = Prova final escrita 
 
O discente que obtiver Média Intermediária MI igual ou superior a 7,5 e frequência mínima 
de 75% será considerado aprovado e não lhe será facultado submeter-se à prova final PF.  
O discente com Média Intermediária MI inferior a 7,5 poderá fazer prova substitutiva que 
substituirá a menor entre as notas intermediárias N1 ou N2. 
Se ainda assim, não obtiver média igual ou superior a 7,5, o discente se submeterá à prova 
final PF e será considerado aprovado com Média Final MF igual ou superior a 6,0, obtida da 
média aritmética entre a Média Intermediária MI e a prova final PF 
 
Bibliografia Básica: 
 

 Barnes, Ralph M. Estudo de movimentos e de tempos . São Paulo: Edgard Blucher, 
1999 

 IIDA, Itiro; GUIMARÃES, Lia Buarque de Macedo. Ergonomia: projeto e produção. 3. 
ed. rev. São Paulo: E. Blücher, 2016. xiii, 850 p. 

 CORRÊA, Vanderlei Moraes. Ergonomia : fundamentos e aplicações. Porto Alegre 
Bookman 2015 1 recurso online (Tekne). . 

 

Bibliografia Complementar: 
 

 MARTINS, Petrônio G.; LAUGENI, Fernando P. Administração da produção. 2. ed. rev., 
ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2010. xiv, 562 p. 

 

 BARNES, Ralph Mosser, 1900-. Estudo de movimentos e de tempos: projeto e 
medida do trabalho. São Paulo: Edgard Blücher, c1963. 744 

 

 BLACK, J. T. O projeto da fábrica com futuro. Porto Alegre: Bookman, 2001. 288 p. ISBN 
8573073497.   

 

 WHITE, John A. Planejamento de instalações. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, c2013 
 

 MAYNARD, H. B. Manual de Engenharia de Produção - Seção 2 - Métodos - Ed. Edgard 
Blücher Ltda. - São Paulo, 1976. 

 

 


