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UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE  
Decanato Acadêmico 

 

 

Unidade Universitária: 
ESCOLA DE ENGENHARIA  
Curso:  Núcleo Temático:  
ENGENHARIA MECÂNICA / 
MECATRÔNICA    NDE Automação e Controle 

     

Disciplina:    Código da Disciplina: 
Comandos e Controles Lógicos    ENEX00363 
Professor(es):   DRT: Etapa: 
José Ignacio Hernández López  1121911 9ª 

     

Carga horária: (   ) Teórica   Semestre Letivo: 

02 h/a (02) Prática   1º Semestre 2017  
Ementa:  
Conceitos – descrição geral da mecatrônica. Apresentação do esquema básico de automação: 
automação rígida, flexível e programável. Aplicações e usos. Componentes básicos. Sensores– 
Atuadores. Conversores A/D e D/A. Controladores Lógico-Programáveis (CLP), arquitetura, 
software (Ladder). Manufatura Integrada por Computadores.  
Objetivos 

 

 

Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes e Valores 
   

Aprofundar os conhecimentos Aplicar o conhecimento Perceber a importância dos 
sobre automação de processos. adquirido na implementação de conhecimentos ensinados para 
Utilização de comandos e projetos de controle e o correto entendimento do 
controles lógicos para a comandos na área da funcionamento dos projetos de 
utilização de componentes Engenharia Mecatrônica. engenharia mecânica e 
mecânicos, hidráulicos,  mecatrônica. 
pneumáticos, elétricos e   

eletrônicos visando a obtenção   

de uma manufatura integrada   

por computador (CIM).   

Conteúdo Programático:   

1. Mecatrônica.   

2. Conceito e descrição geral da mecatrônica.  

3. Sensores: térmicos, posição, presença, força, velocidade, luz, etc. 
4. Atuadores, Motores de C.C. Motores de C.A. Outros motores elétricos. Atuadores hidráulicos. 
Atuadores pneumáticos.   

5. Conversores A/D e D/A. Controlador Lógico-Programável, CLP. Arquitetura de computadores, 
micro-controladores e CLP. Programação em linguagem LADDER  

6. Conceitos Manufatura Integrada por Computador (CIM)   
Metodologia:  
A disciplina exige estudo e resolução de problemas em sala de aula e fora dela. Para isto, são 
propostos exercícios e atividades práticas ao final de cada item. As aulas de laboratório se 
baseiam na abordagem expositiva, partindo dos conceitos relacionados ao controle de 
processos, visando à solução de problemas práticos. As aulas de laboratório proporcionam 
interação entre os alunos, para aplicação da teoria nos exercícios práticos. 
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Decanato Acadêmico 
 

 

Criterio de Avaliação:  
O processo de avaliação deverá incluir no mínimo dois instrumentos de avaliação intermediaria, 
conforme o Regulamento Acadêmico. O aluno poderá efetuar uma Prova Substitutiva com o intuito 
de substituir a menor nota que compõe a media das avaliações intermediárias. MI: media das 
avaliações intermediárias, PAF: Avaliação final, MF: media final.  
MI ≥ 7,5 (sete e meio) e frequência ≥ 75% → aluno aprovado na disciplina.  
MF=MI; 2,0 ≤ MI ≤ 7,5 e frequência ≥ 75% → obrigatoriedade da realização da PAF.  
MF = (MI+PAF) / 2  
Bibliografia Básica:  

 1 GEORGINI, Marcelo. Automação aplicada: descrição e implementação de sistemas 
seqüênciais com plcs. 3. ed. São Paulo: Érica, 2002.  

 2  SIGHIERI, Luciano; NISHINARI, Akiyoshi. Controle automático de processos 
industriais: instrumentação. 2. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 1998. 234 p. : il. ; 23 cm I 

 
 

 3   SILVEIRA, Paulo Rogério da; SANTOS, Winderson E. dos. Automação e controle 
discreto. 9. ed. São Paulo: Érica, 2012 

 
Bibliografia Complementar:  

 Mikhail M. Polonskii, Introdução à Robótica e Mecatrônica, 2.ed., 
EDUCS, 1996..  

 Manuais didáticos sobre PLCs e Step-7 Micro fornecidos pela Siemens. Manuais do 
OpenCIM da Intelik. 

 BIGNELL, James W.; DONOVAN, Robert L. Eletrônica digital. São Paulo: Cengage 
Learning, c2010. v.1 e 2  

 BOLTON, William. Engenharia de controle. São Paulo: Makron Books, 1995.   
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Unidade Universitária: 
Escola de Engenharia  
Curso:    Núcleo Temático:  
Engenharia Mecânica      

Disciplina: Controle de Produção e Processos Industriais Código da Disciplina: 
     ENEX00909 
Professor(es):    DRT: Etapa: 9ª Etapa 
Ms.Carlos Alberto Monezi Oliveira    108647.8  

Carga horária: 4 h/a ( 2 ) Teórica   Semestre Letivo: 
 (  2 ) Prática   1º semestre de 2017 
Ementa:  
Estudo das funções da Administração da Produção; as relações da Produção, da Manutenção 
e da Qualidade a importância destas três áreas, suas interligações com as demais áreas da 
organização; a estratégia de produção e os objetivos de desempenho; a natureza do 
planejamento e controle, seus sistemas de produção; gráfico de Gantt; planejamento e controle 
da cadeia de suprimentos; sistemas informatizados de programação e controle pelo MRP, 
MRP2 e software ERP; sistemas Just; In time e controle Kanban; produção Lean; o 
planejamento e controle de estoques, e aplicações da curva ABC na produção; programação e 
controle da produção de produto(s) através de um projeto em grupo. 

 
Objetivos: 

 

Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes e Valores 
   

O aluno deve identificar os Observar os sistemas de Perceber os aspectos 
sistemas de produção produção existentes e aplicar econômicos da boa 
existentes nos processos técnicas de programação e programação da produção, 
industriais. Da mesma forma controle adaptáveis aos respeitando recursos 
reconhecer ferramentas de produtos fabricados. Testar técnicos e humanos da 
programação e controle a nos software das empresas empresa. Ponderando as 
serem aplicadas nos as técnicas do MRP folgas planejadas e as que 
processos de fabricação. estudados na disciplina. podem ser reduzidas de tal 
Relacionar estas Utilizar os sistemas de forma que os aspectos de 
adequações de produção Lean- Just in Time segurança dos indivíduos a 
programação, controle e e Kanban experimentados qualidade dos produtos e a 
sistemas de produção com nos projetos. Simular as boa manutenção dos 
as técnicas de estudos da técnicas de planejamento e equipamentos sejam 
cadeia de suprimentos do controle de produção com obedecidas e priorizadas. 
controle de estoques entre outras disciplinas estudadas Permitir também e tomar 
outras. Interpretar a de projetos, modelos e posição proativa nos 
diferença entre manutenção industrial aspectos Éticos e aplicação 
disponibilidade líquida de um  do aprendizado das 
sistema produtivo com a  disciplinas da engenharia 
carga de trabalho a ele  relacionadas com esta. 
atribuído.   



 
 

 
 

Campus Higienópolis  Escola de Engenharia  Rua da Consolação, 930  Prédio 6  Consolação  São Paulo – SP  CEP 01302-907 

Telefones: (11) 2114-8552 / (11) 2114-8553  site: http://up.mackenzie.br/unidades-academicas/ee/  e-mail: engenharia@mackenzie.br 

 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE  
Decanato Acadêmico 

 

 

Conteúdo Programático:  
-Funções da Administração da Produção.1.1 O processo de transformação In put out put1.2 

definições de “bem puro” e “serviço puro” exemplos e aplicações na administração da 
produção. -Produção, Manutenção e Qualidade.2.1 Estas três áre as no organograma de 
empresa.2.2 Descrição das funções e atividades de produção, man utenção e qualidade  
-A Estratégia de produção e os objetivos de desempenho.3.1 Os cincos objetivos de desempenho-
Rapidez,Qualidade, Flexibilidade, Confiabilidade e Custo.3.2 Os efeitos internos e externos dos 
cinco Objetivos de Desempenho nas atividades de produção da empresa.  
-A Natureza do Planejamento e Controle. Gráfico de G antt.4.1 Análise dos sistemas de produção 

com demanda dependente e independente, carregamento finito e infinito, programação para frente 
e par trás, sistema de produção puxado e empurrado. 4.2 Disponibilidade líquida dos 
equipamentos e linhas de produção e programação conforme demanda demonstrada no gráfico de 
Gantt, perdas planejadas e perdas evitáveis.  
-Planejamento e Controle da Cadeia de Suprimentos.5.1 A Logística Empresarial.5.2 A gestão das 

diversas partes da Cadeia de Suprimentos.5.3 A relação cliente e fornecedor. A fonte única e a 
fonte múltipla. 5.4 O quadrantes de componentes par a a empresa, relação dificuldade de 
mercados versos custos.  
-Sistemas informatizados MRP e MRP2. 6.1 Introdução ao cálculo de necessidade de materiais; 
6.2 Gráficos e lista do MRP2, Estrutura de produto; lis ta de materiais “indentada” e relação de 
Necessidades brutas de materiais; 6.3 Tempos de obtenção; Representação dos tempos 
relacionando-os com os itens “pais e filhos” ·6.4- Sequência das ações gerenciais para a 
programação MRP. Aplicações e processos industriais . Software ERP.  
-Sistemas Just In Time e controle Kanban7.1 Fluxo de produção tradicional e JIT. Filosofia just In 

time. 7.2 Técnicas e práticas básicas de trabalho n o JIT. (Aprimoramento contínuo)7.3 PCP. Just. 
in time, Controle Kanban e programação nivelada.  
-Planejamento e Controle de Estoques. 8.1 Giro de Estoques, relação com a curva ABC ou 
de Pareto. Conceitos e aplicações.8.2 Estoque de segurança e Lote Econômico. Conceitos e 
aplicações.  
-Projeto de PCP de um produto e seus processos de fabricação. 9.1 Elaboração de projeto com 
os alunos e Acompanhamento dos grupos com o roteiro fornecido pelo professor. 
 
Metodologia:  
Serão ministradas aulas de teoria, com auxílio de r ecursos áudio visuais e lousa em 2 
aulas semanais. Nas aulas de exercício serão realizadas, aplicações práticas de exemplos 
de produção industrial, questões para revisão de conce itos teóricos e questionários 
quinzenais incluindo acompanhamento do projeto em grupo da disciplina.  
No fim das 4 séries de questionários, prova P1e con cluídos os conceitos teóricos abordados 
no programa, os grupos entregam e apresentam o desenvolvimento global dos projetos. 
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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: 

MI  7,5 (sete e meio) e frequência   75%  ⇒ aluno aprovado na disciplina. 
 
MF = MI 

Segunda possibilidade: 

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

Bibliografia Básica: 
CORRÊA, Henrique, Gianesi, et AL. Planejamento, Programação e Controle da 

produção MRPII/ ERP. São Paulo: Atlas, 2000, 3.ed.. 
SLACK, Nigel; Chambers, Stuart e Johnston, Robert. Administração da produção. São 
Paulo: Atlas, 2002, ed..  
GAITHER, Norman; FRAIZER, Greg. Administração da Produção e Operações. São Paulo: 
Pioneira. 2000, 8.ed..  
Bibliografia Complementar: 
RITZMAN,Larry P.; KRAJEWSKI Lee J.Limmes, Administração da Produção e Operações. São 
Paulo: Person / Prentice Hall, 2004 
SLACK, Nigel; Chambers, Stuart e Johnston, Robert. Administração da produção. São Paulo: 
Atlas, 2002, ed. 
BRITO, R. G. F. A. Planejamento programação e controle da produção. 2.ed. São Paulo: Instituto 
IMAN, 2000 
TUBINO, D. F. Manual de planejamento e controle da produção. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2000. 
. 
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Unidade Universitária:          
 ESCOLA DE ENGENHARIA 

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

Disciplina:              
Controles Hidráulicos e Pneumáticos  

Código da Disciplina:      
ENEX00913  

Professor(es):  
Ms. Francisco Louzano Leme  

DRT: 
1044261  
 

Etapa:    9ª  
 

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

Semestre Letivo: 
    1º semestre 2017 

Ementa:  
Conhecimentos Fundamentais. Circuitos Hidráulicos. Simbologia Hidráulica. Elementos 
Componentes de um Circuito Hidráulico. Projetos e Circuitos Fundamentais. Circuitos 
Pneumáticos. 
Simbologia Pneumática. Elementos Componentes de Um Circuito Pneumático. Circuitos 
Fundamentais. Automação. 
Objetivos: 

Fatos e Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes, Normas e Valores 
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Conhecer os 
fundamentos 
teóricos que 
permitam ao aluno 
uma ampla 
visualização e 
domínio da 
tecnologia de 
circuitos hidráulicos 
e pneumáticos no 
contexto e na 
metodologia da 
Engenharia 
Mecânica 
abrangendo seus 
componentes e sua 
integração no 
âmbito dos projetos 
mecânicos. 

Desenvolver no 
aluno senso crítico 
para aplicação de 
circuitos hidráulicos 
e pneumáticos 

Reconhecer as aplicações de 
sistemas hidráulicos e sistemas 
pneumáticos como solução para 
viabilizar projetos de equipamentos e 
dispositivos mecânicos . 
Leitura e interpretação de diagramas 
simbólicos de circuitos hidráulicos e 
pneumáticos. 
Entender os aspectos construtivos 
dos componentes básicos de um 
sistema hidráulico ou pneumático. 
Visualizar as características 
principais de aplicação dos circuitos 
fundamentais de sistemas 
hidráulicos e pneumáticos. 
Solucionar e especificar 
componentes adequados para 
circuitos hidráulicos e pneumáticos 
Desenvolver circuitos hidráulicos e 
pneumáticos 
Aplicar corretamente os conceitos 
das leis físicas que norteiam o 
funcionamento de sistemas 
fluidodinâmicos com as 
características dos sistemas 
hidráulicos e pneumáticos 
Abordar conscientemente os limites de 
aplicação dos conhecimentos 
adquiridos. 

Valorizar o esforço pessoal 
como técnica de aprendizado. 
Ter disposição para atualizar, 
treinar e aperfeiçoar-se para 
completo conhecimento na área 
de atuação. Projetar-se na 
condição de usuário de seu 
produto analisando os aspectos 
de Segurança, 
Operacionalidade e 
Mantenabilidade. Considerar os 
aspectos econômicos como 
Custos, Instalações e Recursos 
Humanos, demonstrando ética e 
respeito ao ser humano na 
tomada de decisões. Considerar 
e posicionar-se eticamente em 
relação a impactos ambientais e 
assim, preservar o Meio 
Ambiente. Considerar os 
Aspectos Éticos na aplicação da 
Engenharia. Desenvolver alto 
espirito crítico na análise de 
soluções propostas 

Atuar com iniciativa e espirito 
empreendedor, considerando a 
criatividade e autonomia  
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Conteúdo Programático: 

 
1. Generalidades - Leis Básicas  
 
2. Circuitos Hidráulicos  

2.1 Conceituação  
 
2.2 Exemplos Gerais  
3. Simbologia  
3.1 Convenções Gerais  
 
3.2 Símbolos básicos aplicados em circuitos hidrául icos  
 
4. Elementos Componentes de um Circuito Hidráulico 4.1 Elementos de geração (classificação de 
bombas) 4.2 Elementos de controle (classificação de válvula s)  
 

4.3 Elementos de trabalho (classificação de atuadores)  
5. Projetos e Circuitos Fundamentais  

5.1 Exemplos de Circuitos  
 
5.2 Projetos e aplicações  
 
6. Generalidades – Leis Básicas  

 
7. Circuitos Pneumáticos  
 
7.1 Conceituação  

7.2 Exemplos Gerais  
8. Simbologia  
8.1 Convenções Gerais  

8.2 Simbologia Básica Aplicada à Pneumática  
 
9. Componentes Básicos de um Circuito Pneumático 9.1 Componentes de Controle  
 
9.2 Componentes de Trabalho  
10. Circuitos Fundamentais  

10.1 Comando de Simples Ação  
 
10.2 Comando de Dupla Ação  
11. Automação  
11.1 Aplicação de Válvula de Memória  

11.2 Método de Composição de Circuitos – Método Cascata  

11.3 Método de Composição de Circuitos – Método Passo a Passo  

 
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.  
Montagem de circuitos usando bancadas didáticas especialmente projetadas para o 
aprendizado prático dos referidos circuitos. 
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Critério de Avaliação:  
De acordo com o Art.126 do Regimento da UPM, serão realizadas duas avaliações e um projeto para 
composição da nota de aproveitamento semestral  
A nota de avaliação final MF é calculada pela fórmula abaixo: MF=(0,5*MS+0,5*PAF)  
onde:  
MS=[ (2*P1+2*P2+T) / 5]+PART  
MS= média do semestre  
P1= primeira prova 
 P2= segunda prova  
T= média aritmética de trabalhos  
PART=nota de participação (0 a 1)  
PAF= Prova de Avaliação Final  
Observações: Se MS ≥7,5 o aluno está aprovado não necessitando de faze r a PAF.  
Haverá uma prova substitutiva cu ja nota qual poderá substituir a menor nota no cálc ulo  

da MS.  
Caso não seja obtido MS ≥7,5 , será necessário obter MF ≥6,0 para aprovação.  
Bibliografia Básica:  

 Exner, H. Et al.... Hidráulica básica:princípios básicos e componentes da tecnologia 
dos fluídos. São Paulo: Bosch Rexroth AG, 2005, 3a ed. V.1.  

 

 FESTO Didactic. Introdução à Pneumática. São Paulo: Ed. Festo, 1995..  
 

 FESTO Didactic. Análise e Montagem de Sistemas Pneumáticos. São Paulo: Ed. Festo, 
1995. .  

  
 

Bibliografia Complementar:  

 Stewart, H.L. – Pneumática e Hidráulica. São Paulo: Ed. Hemus, 1995.  
 

 RACINE. Manual de hidráulica básica. 6. ed. Cachoeirinha-RS, 1987. 328p. 
 

 Linsingen, I.V.  Fundamentos de Sistemas Hidráulicos. Florianópolis: Ed. Da UFSC, 2003.  
 

 Fialho, A.B. – Automação Hidráulica. São Paulo: Erica, 2003.  
 

 Fialho, A.B. – Automação Pneumática. São Paulo: Erica, 2011.  
  
 
 
 

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: 
Engenharia Mecânica / Mecatrônica  

Núcleo Temático: 
Gestão e Empreendedorismo 

Disciplina: 
Engenharia Econômica 

Código da Disciplina: 
ENEC00074 

Professor(es): 
Agostinho Celso Pascalicchio 
Paulo Sérgio Milano Bernal 
Osvaldo Ramos Tsan Hu 
 

DRT: 
108.184-2 
113.400-5 
112.450-1 
 

Etapa: 9ª  
 

Carga horária: 2 
 

(2) Teórica 
(0) Prática 
 

Semestre Letivo: 
1º Semestre 2017 

Ementa: 
 
Estudo das ferramentas para análise econômica de projetos de engenharia; fundamentos de 
Matemática Financeira e introdução à Engenharia Econômica. Valor do dinheiro no tempo, juros 
simples e compostos e fluxo de capitalização e fluxo de caixa. Sistemas de amortização de 
financiamentos. Métodos de Decisão – Custo Benefício, Valor presente líquido, Taxa interna de 
retorno, prazo de retorno e retorno sobre o investimento. Análise de sensibilidade e viabilidade 
financeira de um empreendimento ou projeto. Alavancagem financeira. Tomada de decisão 
considerando a Engenharia Econômica. Estudo de empreendimento e projetos em condições de 
incerteza e risco. Construção e análise de cenários para a decisão sob incertezas e riscos, 
aplicações dos estudos e práticas da Engenharia Econômica nas diversas áreas da engenharia: 
eficiência, gestão administrativa, riscos financeiros e suas aplicações, análise de sistemas diversos; 
caracterização e estudos dos métodos de análise que minimizam as necessidade de recursos 
econômicos; orientação sobre a Análise de Valor; discussão  e detalhamento de modelos  
econômicos no exame de questões nas áreas das engenharias. 
 

Objetivos: 
 
Propiciar aos alunos o entendimento dos conceitos e a capacitação no uso da Matemática 
Financeira e Engenharia Econômica nas análises e decisões sobre investimentos, projetos, 
empresas e produtos. Habilitar os alunos a usarem calculadoras HP12C e planilhas Excel 
(facilidades computacionais) nos cálculos e criação de modelos. Permitir o entendimento e 
avaliação de investimentos produtivos. Permitir a avaliação e gestão de riscos em investimentos. 
Desenvolver os elementos de análise e síntese na Avaliação de Projetos e de técnicas com objetivo 
de reduzir custos, racionalizar e otimizar a gestão de recursos e viabilizar economicamente as 
diversas soluções consideradas, fornecendo subsídios para a correta tomada de decisão. 
 

Conceitos  
 

 Desenvolver e conhecer o 
valor do dinheiro no tempo, 
através dos conceitos de 
taxas de juros, fluxos de 
pagamentos e sistema de 
amortização. 

 Exercitar os cálculos de 

Procedimentos e Habilidades  
 

 Habilitar os alunos a tomar 
decisões racionais, 
baseadas em modelos de 
decisão construídos com 
métodos matemáticos da 
Engenharia Econômica, 
pelo exercício de criação de 

Atitudes e Valores  
 

 Criar nos alunos a confiança 
para usar a Matemática 
Financeira. 

 Respeitar e conscientizar-se 
da relevância da análise 
econômico-financeira nos 
projetos da área, de forma 
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capitalização, ajuste do 
valor presente e futuro e 
amortização de 
financiamentos. 

 Ministrar os conceitos sobre 
análise de investimentos 
financeiros e produtivos, 
usando os métodos VPL, 
TIR e prazo para retorno.  

 Permitir o entendimento e o 
cálculo das variáveis 
envolvidas nas decisões 
produtivas. 

 Desenvolver e conhecer os 
fundamentos teóricos da 
matéria, ter atitudes de 
iniciativa para realizar 
avaliações econômicas e 
financeiras 

 

modelos em planilhas Excel 
(facilidade computacional). 

 Habilitar os alunos a 
analisar e escolher entre 
alternativas de investimento 
e pagamento, utilizando os 
conceitos da engenharia 
econômica e matemática 
financeira com calculadoras 
HP12C e planilhas Excel. 

 Habilitar os alunos a 
realizar os principais 
cálculos básicos da 
Matemática Financeira e 
Engenharia Econômica. 

 Dimensionar os recursos 
necessários para a correta 
obtenção de resultados e 
possuir a capacidade de 
formulação e de avaliação 
das técnicas de engenharia 
econômica. 

 

ética e socialmente 
responsável. 

 Estimular o interesse na 
criação de modelos de 
análise e tomada de decisão 
para investimentos. 

 Desenvolver o espírito 
crítico e a sensibilidade 
sobre os aspectos de riscos 
e incertezas nas situações 
de investimentos. 

 Estimular os alunos a 
considerar aspectos mais 
cuidadosamente os 
aspectos financeiros nas 
decisões sobre projetos 
empresariais. 

 

Conteúdo Programático: 
 

1. INTRODUÇÃO À ECONOMIA: 
O conceito de economia; A questão da escassez e problemas Econômicos. Sistemas 
econômicos. Conceitos básicos. Processos de escolha.  

2. INTRODUÇÃO À MICROECONOMIA E MACROECONOMIA. 
Agregados econômicos. Política orçamentária. Inflação. Ciclo econômico. Sistema 
financeiro. Mercado de capitais.  

3. DEMANDA, OFERTA E EQUILÍBRIO DE MERCADO: 
Fundamentos da Microeconomia; Tópicos de Microeconomia; Análise da Demanda de 
Mercado; Análise da Oferta de Mercado e Equilíbrio de Mercado.  

4. ESTRUTURAS DE MERCADO: 
Mercado em Concorrência Perfeita; Monopólio; Outras estruturas de mercado; Índice de 
concentração econômica e Síntese as estruturas de mercado.  

5. CONCEITOS BÁSICOS DE MACROECONOMIA: 
Metas de política macroeconômica; Estrutura da análise macroeconômica e 
Instrumentos de política macroeconômica.  

6. CONTABILIDADE SOCIAL: 
Principais agregados macroeconômicos; Valores nominais e reais; Modelo Keynesiano 
básico; Hipóteses sobre o comportamento das variáveis macroeconômicas: Função 
Consumo, Função Poupança, Função Investimento, Gastos do Governo, Tributação, 
Curva de Lafer e Demanda agregada.   

7. O LADO MONETÁRIO DA ECONOMIA: 
Moeda, conceito e funções; Oferta de moeda e Demanda de moeda.  

8. INFLAÇÃO, JUROS E CÂMBIO: 
Distorções causadas pelas altas taxas de inflação; Causas da inflação; Política 
Monetária e inflação; Inflação e desemprego – curva de Phillips e o debate no Brasil. 

9. AVALIAÇÂO ECONÔMICA E MATEMÁTICA FINANCEIRA: 
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o valor do dinheiro no tempo: Juros simples e compostos, fluxos de caixa, valor presente 
e futuro, séries de pagamento, cálculos com fluxos de caixas diversos. Risco econômico 
e financeiro. Análise entre alternativas. Realização de cálculos usando a planilhas Excel. 
Avaliação de negócios e investimento. 

 

Metodologia: 
 
As aulas serão conduzidas de maneira a levar o aluno a atingir os objetivos definidos para a 
disciplina, uma parte do desenvolvimento dos conceitos ocorrerá através de aulas expositivas e em 
discussões baseadas em leituras previamente indicadas pelo professor; realização de exercícios a 
serem desenvolvidos pelos alunos, tanto em classe no horário de aula, como também fora desse 
horário.  
O professor, em diversas ocasiões, deve ser visto como um orientador dos alunos e não como um 
expositor permanente da matéria, pois a transmissão pura e simples dos seus conteúdos traz 
resultados bem menores ao aprendizado do que a discussão destes.  
Portanto, são incentivados trabalhos de pesquisa, debates, leituras e discussões em grupos 
realizados dentro e fora da sala de aula, são também estimulados a utilização de diversos outros 
recursos, como os computacionais e a “internet”. 
 

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: 
 

 PASCALICCHIO, Agostinho Celso; BERNAL, Paulo Sérgio Milano. Gestão de Finanças e 
Investimentos - Guia Prático; Edição:1ª ; Editora Erica,2012  

 . MARTINS, Eliseu- Contabilidade de Custos; 9ª. ed. – 9.reimpr. – São Paulo: Atlas, 2009. 

 VASCONCELOS, Marco Antonio Sandoval de; Garcia, Manuel Enriques – Fundamentos de 
Economia; 4ª. Edição; Editora Saraiva – São Paulo-SP- 2011. 
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Bibliografia Complementar: 
 

 CAVALCANTE, Francisco; MARTELANC, Roy; PASIN, Rodrigo. Avaliação de Empresas. 
Pearson Education, 2005. 

 FERREIRA, José Antonio Stark. Finanças corporativas: conceitos e aplicações. São 
Paulo: Pearson/Prentice Hall, 2005  

 GONÇALVES, Armando. Engenharia Econômica e Finanças. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2009. 

 ROSS, Stephen A. ; WESTERFIELD,Randolph W. ; JORDAN, Bradford D.; Princípios de 
Administração Financeira; Editora Atlas S.A. São Paulo ,2001. 
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Unidade Universitária: 
Escola de Engenharia 

Curso: Engenharia Mecânica/ Mecatrônica  Núcleo Temático: 
Gestão e Empreendedorismo 

Disciplina: 
Higiene e Segurança do Trabalho 

Código da Disciplina: 
ENEC00088 
 

Professor: 
Walter Rocha da Silva 
 

DRT: 
109.639-4 
 

Etapa: 9ª  

Carga horária: 2 h/a 
 

(2) Teórica 
(0) Prática 
 

Semestre Letivo: 
1º Semestre 2017 

Ementa: 
 
Definição de Acidentes e doenças do trabalho. Análise de riscos: abordagem qualitativa e 
quantitativa. Aspecto legal e técnico-prevencionista do acidente. Causas. Política e programa de 
segurança: CIPA e SESMT. Equipamentos de proteção. Causas das doenças do trabalho. Agentes 
químicos, biológicos, ergonômicos. Condições ambientais: padrões, medição e avaliação. Métodos 
de proteção, individual e coletiva. Proteção e combate a incêndios. Higiene industrial. 
Atividades insalubres e perigosas. 
 

Objetivos: 

Conceitos  
 

 Conhecer fundamentos 
teóricos e aplicações 
relativos à segurança do 
trabalho e suas aplicações 
em Engenharia Mecânica, 
Mecatrônica e estimular no 
aluno uma capacidade de 
análise crítica. 

Procedimentos e Habilidades  
 

 Aplicar os conceitos 
relativos à segurança do 
trabalho, Relacionar e 
avaliar condições de perigo 
e risco nas diversas 
atividades profissionais. 
Propor e implantar medidas 
preventivas. 

Atitudes e Valores  
 

 Ser consciente com respeito 
aos riscos ao trabalhador e 
de sua responsabilidade 
como engenheiro. Obedecer 
às normas de segurança 
estabelecidas. 

Conteúdo Programático: 
 

1- Conceituação/Objetivos. Importância Econômico-Social da segurança do Trabalho na 
Engenharia. Aspectos Legais.  

2- Acidentes de Trabalho. Segurança e Medicina do Trabalho. NR-1; NR-3; NR-16; NR-28. 
3- Causas de Acidentes. Atos e Condições Inseguras. Proteção Coletiva. Proteção Individual. 

NR-6. 
4-  Formas Universais de Prevenção de Acidentes. Serviço especializado de Segurança e 

Medicina do Trabalho. NR-4; NR-.5- Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA). 
Análise e Estatística de Acidentes. 

5- Proteção Contra Incêndios. 
6- Controle Ambiental. NR-9; NR-13; NR-14; NR-21; NR-22. 
7-  Agentes Físicos, Químicos e Biológicos. NR-15; NR-16; NR-20; NR-25.  
8-  NR 10 – Riscos em instalações elétricas 
9- NR – 33 - Riscos Espaços Confinados 
10-  NR – 17 – Riscos Ergonômicos. 
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Metodologia: 
 
Aulas expositivas, com recursos áudio visuais acompanhando os itens do conteúdo programático. 
Discussão de tópicos abordados. 
Atividade em grupo: Exercícios de aplicação realizados em classe sobre os tópicos abordados. 
Atividades individuais de aplicação de conceitos. 
 

Critério de Avaliação:  
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: 
 

 ATLAS. Segurança e Medicina do Trabalho. 64. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
 

 BREVIGLIERO, E.; POSSEBON, J.; SPINELLI, R. Higiene ocupacional: agentes biológicos, 
químicos e físicos. São Paulo: SENAC São Paulo, 2010. 

 

 SALIBA, T. M. Curso básico de segurança e higiene ocupacional. São Paulo: LTR, 2004. 

Bibliografia Complementar: 
 

 ANTUNES, R. Adeus ao Trabalho? 12. ed. Campinas: Cortez, 2007. 
 

 RAMAZZINI, B. As Doenças dos Trabalhadores. 3. ed. São Paulo: Fundacentro, 2000. 
 

 SALIBA, T. M.; SALIBA, S. C. R. Legislação de segurança, acidente do trabalho e 
saúde do trabalhador 2. ed. São Paulo : LTr, 2003. 

 

 SARAIVA. Segurança e medicina do trabalho. 7. ed., atual. São Paulo: Saraiva, 2011. 
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Unidade Universitária: 
Escola de Engenharia 

Curso: Engenharia Mecânica Núcleo Temático:  
Energia Térmica e Fluidos  

Disciplina: Instalações e Tubulações Industriais I 
 

Código da Disciplina: 
ENEX00479 

Professor: 
Ms.Francisco Louzano Leme 

DRT: 
104426-1 

Etapa:  
9ª etapa 

Carga horária: 68 h/a 
51h 

(  4  ) Teórica 
(  0  ) Prática 

Semestre Letivo: 
1º semestre de 2017 

Ementa: 
Introdução. Tubulações Industriais – Fabricação. Dimensionamento de Tubulações. Válvulas em 
Instalações Industriais. Disposição das Construções em uma Instalação Industrial. Projetos e 
Arranjos de Tubulações. Dutos de Ventilação: Dimensionamento e Aplicações. Conceitos de 
Gestão Ambiental Aplicados em Instalações Industriais. 
 

Objetivos 

Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes e Valores 

Conhecer fundamentos teóricos 
que permitam aos alunos uma 
ampla visualização e domínio 
do projeto de Instalações 
Industriais no contexto e na 
metodologia da Engenharia 
Mecânica abrangendo seus 
componentes e sua interação, 
Avaliar e aplicar os métodos de 
cálculo para dimensionamento 
de tubulações quer seja de 
modo analítico, ou aplicando 
normas adequadas ao âmbito 
tecnológico de tubulações 
industriais, aplicadas 
principalmente nas indústrias 
de processos envolvendo o 
transporte de líquidos e gases. 
 

Capacitar o aluno para o 
desenvolvimento das 
seguintes atividades: 
Reconhecer a importância 
tecnológica, econômica e 
social de instalações de 
tubulações e equipamentos 
aplicados à indústria, 
destacando as instalações de 
processo envolvendo 
transporte de líquidos e gases. 
Ler e interpretar fluxogramas, 
perspectivas isométricas e 
desenhos de planta e 
elevação de tubulações 
industriais. 
Identificar os aspectos 
construtivos e de arranjo dos 
componentes básicos de uma 
instalação industrial. 
Reconhecer a importância 
das normas aplicadas ao 
arranjo e dimensionamento de 
uma tubulação aplicada a 
uma instalação industrial. 
Solucionar e especificar 
componentes adequados para 
uma tubulação aplicada a 
uma instalação industrial. 
Especificar materiais e 

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, 
Investimentos em Instalações 
e Recursos Humanos. 
Projetar-se na condição de 
usuário de seu produto 
analisando os aspectos de 
segurança, operacionalidade 
e mantenabilidade. 
Atuar com iniciativa e espírito 
empreendedor, considerando 
a criatividade e a autonomia. 
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dimensionar componentes 
aplicados a uma tubulação 
industrial. Elaborar um arranjo 
adequado para uma 
tubulação aplicada a uma 
instalação industrial. Aplicar 
corretamente os conceitos 
das leis físicas que norteiam o 
transporte de fluidos em uma 
tubulação industrial. Abordar 
conscientemente os limites de 
aplicação dos conhecimentos 
adquiridos. 

 

Conteúdo Programático: 
 
1. Introdução; 

2. Materiais e Processos de Fabricação de Tubos; 

3. Conceito de Velocidade Econômica e Dimensionamento de Tubulações para Líquidos; 

4. Dimensionamento de Tubulações para Gases; 

5. Dimensionamento de Tubulações pelas Normas ANSI/ASME B.31; 

6. Principais Tipos de Válvulas, Aspectos Construtivos e Meios de Operação;  

7. Disposição das Construções em uma Instalação Industrial;  

8. Projeto e Arranjos de Tubulações; 

9. Critérios e Recomendações para o Arranjo de Tubulações Industriais; 

10. Dutos e Ventilação: Dimensionamento e Aplicações; 

11. Riscos Ambientais Devido a Atividade Industrial – Conceito de Tecnologia Limpa; 

12. Gestão Ambiental - Normas ISO 14000. 

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: 
 
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:  
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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: 

 

 SILVA TELES, P. C. - Tubulações Industriais – Cálculo. Livros Técnicos e Científicos. Rio 
de Janeiro, 2000 

 SILVA TELES, P. C. - Tubulações Industriais – Materiais, Projeto, e Desenho. Livros 
Técnicos e Científicos. Rio de Janeiro, 2000 

 MOURA, L. A. - Qualidade e Gestão Ambiental. Editora Oliveira Mendes. São Paulo, 2002. 

Bibliografia Complementar: 

 

 MACINTYRE, A. J. - Instalações Hidráulicas Prediais e Industriais. Livros Técnicos e 
Científicos. Rio de Janeiro, 2000. 

 MACINTYRE, A. J. - Equipamentos Industriais e de Processos. Livros Técnicos e 
Científicos. Rio de Janeiro, 2000 

 VALLE, Cyro Eyer do. Qualidade ambiental: ISO 14000. 5. ed. São Paulo: Ed. SENAC 
São Paulo, 2004 

 TELLES, Pedro Carlos Da Silva. Tubulações industriais: materiais, projeto, montagem. 
9. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: LTC - Livros Técnicos e Científicos, 2000. 

 ASME B31.3, Process Piping; American Society for Mechanical Engineers. 

 

 



Campus Higienópolis  Escola de Engenharia  Rua da Consolação, 930  Prédio 6  Consolação  São Paulo – SP  CEP 01302-907 

Telefones: (11) 2114-8552 / (11) 2114-8553  site: http://up.mackenzie.br/unidades-academicas/ee/  e-mail: engenharia@mackenzie.br 

 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE  
                                  Decanato acadêmico 

 
 
 

 

Unidade Universitária: 
Escola de Engenharia  
Curso: Engenharia Mecânica / 
Mecatrônica      Núcleo Temático:  

       

Componente Curricular:      Código: 

Método dos Elementos Finitos      ENEX00726 

Professor (es):     DRT: Etapa: 9ª etapa 
       

       

Giuseppe Mirlisenna     109474-6  

       

Carga horária: 2 ( 2 ) Teórica   Semestre Letivo: 
 ( 0 ) Prática   1º semestre de 2017  
Ementa:  
Introdução ao Método dos Elementos Finitos. Integração CAD/CAE. Construção de modelos de 
elementos finitos com a utilização de programas comerciais. Análise de estruturas de 
comportamento elástico-linear sob a ação de carrega mentos estáticos. Análise modal (frequências 
naturais e modos de vibração). Verificação de deslocamentos e vibrações excessivas. Análise 
elástica-linear de placas e vigas-parede. Investiga ção das tensões principais no estado duplo de  
tensão para a aplicação de critérios de resistência para materiais frágeis e dúteis. Validação e 
interpretação de resultados dos modelos matemáticos e tomadas de decisão. 

    

Objetivos    
   

Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes e Valores 
   

Identificar as principais Construir de modelos de Apreciar e demonstrar interesse 
formulações do Método dos elementos finitos. Executar pelos fundamentos teóricos do 
Elementos Finitos (Tecnologia análise computacional para a Método dos Elementos Finitos. 
CAE – Engenharia Assistida por simulação do comportamento Atendimento às normas 
Sistemas Computacionais). de estruturas em situações regulamentadoras com relação 
Conhecer e aplicar técnicas de usuais de carregamento. aos serviços de Engenharia. 
modelagem para a simulação Elaborar projetos estruturais. Conscientização sobre as 
do comportamento estrutural. Propor soluções técnicas, consequências das tomadas de 
Fundamentar os conceitos economicamente viáveis e decisão frente às políticas 
básicos necessários às competitivas, para a tomada de públicas e sociais, com suas 
disciplinas de conteúdo decisão.  repercussões para o exercício 
profissionalizante e específico.   profissional. 
Reconhecer os limites das    

teorias utilizadas.    

Conteúdo Programático:    

Teoria    

1 Introdução: motivação e aspectos históricos.   

2 Método dos Elementos Finitos. Conceituação. Funções de Interpolação. 
3 Problemas Estruturais. Equações Constitutivas e Equações de Compabilidade para diversas 
formulações. Equações de equilíbio estático.   

4 Dedução da matriz de rigidez dos principais elementos finitos estruturais: mola, treliça, viga 
contínua, pórtico, grelha, chapa e placa. Montagem da matriz de rigidez da estrutura. Ordenação e 
operações com submatrizes. Solução do sistema de eq uações lineares. Obtenção dos 
deslocamentos e reações de apoio. Determinação dos esforços internos solicitantes nos elementos 
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finitos.  
5 Tensões principais. Problema de autovalores e Círculo de Mohr. Tipos de ensaios 
mecânicos. Critérios de resistência para materiais dúteis (Tresca e von Mises) e frágeis (Mohr-
Coulomb). Prática  
1 Representação geométrica do problema. Modelagem sólida. Modelagem por elementos finitos e 
algoritmos de discretização.  
2 Aplicações do Método dos Elementos Finitos em problemas estruturais estáticos e elásticos-
lineares. Modelos: elementos unidimensionais (treliças e pórticos), bidimensionais (chapas e 
placas) e tridimensionais (sólidos).  
Metodologia:  
Aulas teóricas expositivas com material disponibilizado em meio eletrônico via Plataforma Moodle, 
projetor multimídia, aulas práticas no laboratório de simulação computacional com a utilização de 
programas comerciais de elementos finitos (licença acadêmica), avaliação continuada (trabalhos 
individuais extraclasse, testes de conhecimento, desenvolvimento modelos avançados).  
Critério de Avaliação:  
O processo de avaliação deverá incluir no mínimo dois 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:  

MI ³ 7,5 (sete e meio) e frequência ³ 75%  ⇒ aluno aprovado na disciplina. 
    

MF = MI    
    

Segunda possibilidade:  

2,0 £ MI < 7,5 e frequência ³ 75% ⇒ obrigatoriedade da realização da PAF. 
   

MF = (MI + PAF) / 2   
    

 

Bibliografia Básica: 

 ALVES FILHO, A. Elementos finitos: a base da tecnologia CAE. 5 ed. São Paulo: Érica, 
2007. MARTHA, L. F. Análise de estruturas: conceitos e métodos básicos. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2010.  

 VAZ, L. E. Método dos elementos finitos em análise de estruturas. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2011.  

Bibliografia Complementar: 

 ALVES FILHO, A. Elementos finitos: a base da tecnologia CAE: análise dinâmica . 
São Paulo: Érica, 2005. 

 BATHE, K. J.; WILSON, E. L. Numerical methods in finite element analysis. New 
Jersey: Prentice-Hall, 1976. 

 COOK, R. D.; MALKUS, D.; PLESHA, D.S.; MICHAEL, E. Concepts and applications 
of finite element analysis. 3. ed. New York: John Wiley and Sons, 1989.  

 ZIENKIEWICZ, O. C. The finite element method.  New York: McGraw-Hill, 1977. 
 



Campus Higienópolis  Escola de Engenharia  Rua da Consolação, 930  Prédio 6  Consolação  São Paulo – SP  CEP 

01302-907 

Telefones: (11) 2114-8552 / (11) 2114-8553  site: http://up.mackenzie.br/unidades-academicas/ee/  e-mail: 
engenharia@mackenzie.br 

 



 

 

Campus Higienópolis  Escola de Engenharia  Rua da Consolação, 930  Prédio 6  Consolação  São Paulo – SP  CEP 01302-907 

Telefones: (11) 2114-8552 / (11) 2114-8553  site: http://up.mackenzie.br/unidades-academicas/ee/  e-mail: engenharia@mackenzie.br 

  

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 
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Unidade Universitária: 
Escola de Engenharia 

Curso: Engenharia Mecânica  / Mecatrônica Núcleo Temático: Gestão de Projetos 

Disciplina: Noções de Direito Código da Disciplina: 
  ENEC00111 

Professor(es):  

Ricardo Pedro Guazzelli Rosário  
DRT:  
114708-8 
 

 
Etapa:  9º  

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

Semestre Letivo: 
 1º semestre de 2017 

Ementa: 
 
Interação entre o ordenamento jurídico e a vida social. Panorama sobre a separação dos poderes. 
Estruturação do sistema jurídico, Constituição Federal e direitos e garantias fundamentais. 
Apontamento sobre o Direito Civil e Direito do Consumidor nos aspectos contratuais e 
obrigacionais. Análise do sistema de responsabilização civil e criminal. Relações empresariais e 
seus efeitos no âmbito do Direito do Trabalho e responsabilidade fiscal. Exame de questões 
relativas à Responsabilidade Socioambiental. 

Objetivos 

Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes e Valores 

O aluno deverá entender como 
e porque o Direito surgiu, 
reconhecendo as fontes do 
direito e compreendendo o 
funcionamento da hierarquia 
das leis no ordenamento 
jurídico. Conhecer os direitos e 
garantias fundamentais e o 
alcance da responsabilização 
civil, criminal, fiscal e 
socioambiental. Compreender o 
essencial sobre os ramos do 
Direito Empresarial, Trabalhista 
e do Consumidor. 

Identificar quais são os 
principais direitos e deveres 
dos cidadãos e dos 
profissionais da Engenharia e 
entender por que as normas 
devem ser obedecidas. Aplicar 
os mandamentos contidos nas 
leis e ser capaz de avaliar 
quando é recomendado buscar 
o auxílio de um advogado. 

Ter consciência de que é 
necessário conhecer os seus 
direitos para que se possa 
exercê-los, tendo em vista que 
eles são constantemente 
desrespeitados. Tomar as 
providências cabíveis ao caso 
concreto sempre que for 
necessário. 
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Conteúdo Programático: 
 
1. Interação entre o ordenamento jurídico e a vida social 
1.1. Moral e direito 
1.2. Fato e relação jurídica 
 
2.Panorama sobre a Separação dos Poderes  
2.1. Evolução histórica  
2.2. Tripartição orgânica do Poder: Legislativo, Executivo e Judiciário 
        
3. Estruturação do Sistema Jurídico, Constituição Federal e Direitos e Garantias Fundamentais 
3.1. Fontes do direito 
3.2. Direitos e deveres individuais e coletivos na Constituição da República de 1988 
3.3. Formas alternativas de solução de conflitos: conciliação, mediação e arbitragem 
 
4. Apontamentos sobre o Direito Civil e Direito do Consumidor nos aspectos Contratuais e 
obrigacionais  
4.1. Obrigações e contratos 
4.2. Relações de consumo 
 
5. Análise do sistema de responsabilização civil e criminal  
5.1. Espécies de responsabilidade: civil, criminal e administrativa 
5.2. Responsabilidade no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor 
 
6. Relações Empresariais e seus efeitos no âmbito do Direito do Trabalho e Responsabilidade 
Fiscal 
6.1. Empresário e os reflexos sociais e fiscais de sua atividade  
6.2. Aspectos essenciais da relação de emprego 
 
7. Exame de questões relativas à Responsabilidade Socioambiental  
7.1. Meio ambiente e sustentabilidade  
 

Metodologia: 
 
Aulas teórico-expositivas, discussão de estudos de casos, exercícios individuais e em grupos, 
trabalhos baseados na pesquisa de legislação, doutrina e jurisprudência e utilização do ambiente 
Moodle. 
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Critério de Avaliação:  
 
MI = Nota 1 x  30%  +   Nota 2 x 20% + PAIE x 50% + NP ≥ 7,5 e atendida a FREQUÊNCIA 
MÍNIMA DE 75% às aulas programadas da disciplina: APROVADO. 
 
Resolução 29/2013 Art.69 O discente terá oportunidade de substituir apenas uma das avaliações 
intermediárias (PAIE) por uma prova substitutiva escrita (SUB), em cada disciplina cursada no 
semestre, caso tenha deixado de comparecer a qualquer das avaliações intermediárias ou com o 
objetivo de substituir a menor nota obtida. 
 
MF = 0,5*MI + 0,5*PAFE ≥ 6,0 e atendida a FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 75% às aulas programadas 
da disciplina: APROVADO. Caso contrário: REPROVADO. 
 
MI: Média Intermediária; 
NOTA 1: Prova Parcial de Avaliação Intermediária Escrita (valor de zero a dez); 
NOTA 2: Nota da Avaliação Integrada (A.V.I.) para os alunos que a fizerem; repetição da Nota 1 
para os que não a fizerem; 
PAIE: Prova de Avaliação Intermediária Escrita (valor de zero a dez); 
OAI: Prova Parcial de Avaliação Intermediária Escrita (valor de zero a dez); 
A.V.I.: Avaliação Integrada do curso de Engenharia Civil (valor de zero a dez); 
NP Nota de Participação decorrente da presença, disciplina, participação nas aulas e cumprimento 
das atividades (valor de zero a um); 
SUB: Prova Substitutiva (valor de zero a dez); 
MF: Média Final; 
PAFE: Prova de Avaliação Final Escrita (valor de zero a dez). 
 

Bibliografia Básica:  
 

 BRANCATO, Ricardo Teixeira. Instituições de Direito Público e de Direito Privado. 13. 
ed., rev. e atual. São Paulo: Saraiva,  2009. 

 

 DOWER, Nélson Godoy Bassil. Instituições de Direito Público e Privado. 12ª ed. São 
Paulo: Nelpa, 2004. 

 

 MARTINS, Sérgio Pinto. Instituições de Direito Público e Privado. 3ª ed. São Paulo: 
Atlas, 2003. 

 

Bibliografia Complementar: 

 CAVALIERI, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. São Paulo: Atlas, 
2012. 

 

 FILOMENO, José Geraldo Brito. Manual de direitos do consumidor. 10. ed. São Paulo: 
Atlas, 2010 

 

 LENZA, Pedro. Curso de Direito Constitucional Esquematizado. 18. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2014. 

 

 MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais. 13. ed. São Paulo: Atlas, 
2013. 

 

 REIS, Henrique Marcello dos; REIS, Claudia Nunes Pascon dos. Direito para 
Administradores.  São Paulo: Thomson, 2006. v.1. 
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Unidade Universitária:  
ESCOLA DE ENGENHARIA 
 

Curso: ENGENHARIA MECÂNICA Núcleo Temático:  
Energia Térmica e Fluidos 

Disciplina: Sistemas Térmicos III 
 

Código da Disciplina: 
ENEX01078 

Professor(es):  

José Pucci Caly 

DRT: 
110976-7 

Etapa: 
9ª  

Carga horária: 
04 

(02) Teórica 
(02) Prática 

Semestre Letivo: 
1º semestre de 2017 

Ementa: 
 
Transmitir conhecimentos práticos e teóricos, possibilitando, ao final do curso, conhecimentos 
sólidos que permitam classificar, selecionar e aplicar adequadamente os equipamentos de geração 
e utilização de vapor, turbinas a vapor, turbinas a gás e sistemas de refrigeração. 
 

Objetivos: 

Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes e Valores 

Conhecer o princípios 
teóricos, as características 
fundamentais para a 
aplicação e manutenção de 
equipamentos de geração de 
vapor, turbinas a vapor e 
turbinas a gás.  

Classificar e analisar os 
equipamentos de geração de 
vapor e seus subsistemas, 
turbinas a vapor e turbinas a 
gás. 

Preocupar-se com a 
aplicação de normas e 
procedimentos técnicos, 
para operação. 
Respeitar as normas de 
segurança e de controle 
ambientais. 
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Conteúdo Programático: 
 

1- Breve histórico, noções gerais. 

2- Principais componentes dos geradores de vapor: 

- Caldeiras: tipos e aplicações 

- Válvulas aplicadas na geração de vapor, tipo e características técnicas. 

- Bombas aplicadas na geração de vapor, 

- Ventiladores, 

- Purgadores. 

3-  Motores a Vapor 

4- Instrumentação aplicada a geração e distribuição de vapor: 

- Medição e controle de pressão, 

- Medição e controle de temperatura, 

- Medição e controle de vazão. 

5- Segurança na geração e distribuição de vapor. 

6- Operação de um gerador de vapor: ensaio em laboratório. 

7- Balanço térmico na combustão. 

8- Turbina: 

- À vapor. 

- À gás. 

9- Co-geração, 

 

Metodologia: 
Aulas teóricas expositivas em laboratório. 
Execução de experimentos em laboratório com a respectiva elaboração de relatórios técnicos. 
Visita à fabricantes e seus componentes. 
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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: 

 

 Babckok & Wilcox – Steam It’s generation and use. 41 ed. 1978 

 . ROTAVA, Oscar. Aplicações práticas em escoamento de fluídos : cálculo de 
tubulações, válvula de controle e bombas centrífugas. Rio de Janeiro LTC 2011  

 Telles, P.C.S.,1982, "Tubulações Industriais", Livros Técnicos e Científicos, R.Janeiro 

 Jackson,J.J, Steam Boiler Operation, Prentice-Hall, 1980 
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Unidade Universitária: 
Escola de Engenharia  
Curso:    Núcleo Temático:  
Engenharia Mecânica      

Disciplina: Trabalho de Conclusão de Curso l   Código da Disciplina: 
     ORTC01607 
Professor(es):    DRT: Etapa: 9ª Etapa 

      

Carga horária: 4 h/a (  0 ) Teórica   Semestre Letivo: 
 (  4 ) 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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