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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 de 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: 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 de 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 com Ênfase em 
Mecatrônica  

Núcleo Temático: 
Sistemas Computacionais 

Disciplina: 
Dinâmica/Controle de Sistemas Robóticos 

Código da Disciplina: 
ENEX00917 

Professor(es): 
Alexandre Lasthaus 

DRT: 
109798-8 

Etapa: 
9ª  

Carga horária: 
4h/aula 

(  2h  ) Teórica 
(  2h  ) Prática 

Semestre Letivo: 
1º Semestre de 2017 

Ementa:  
Estudo sobre os principais elementos da dinâmica de sistemas robóticos e métodos para controle 
desses sistemas. Análise de modelos e sua aplicação prática. 
 

Objetivos: 

Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes e Valores 

Conhecer fundamentos teóricos 
que permitam uma visualização 
geral de toda a dinâmica de 
funcionamento de sistemas 
robóticos e meios para seu 
controle. 

Observar o potencial de cada 
modelo distinto de robô e 
executar análises de seu 
comportamento. Simular em 
laboratório os vários modelos 
estudados. 

Apreciar e demonstrar interesse 
pelos fundamentos teóricos da 
Dinâmica/Controle de Sistemas 
Robóticos, dados os avanços 
tecnológicos que cada vez mais 
demandam a presença de 
roboôs na cadeia do processo 
produtivo. 
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Conteúdo Programático: 
 
Teoria 

1) Introdução ao estudo do movimento do corpo rígido 
2) Estudo dos múltiplos graus de liberdade  
3) Dinâmica de manipuladores robóticos 

a. Manipuladores em movimento plano 
b. Manipuladores em movimento no espaço 

4) Estudo do comportamento de sistemas robóticos 
5) Planejamento de movimento 
6) Computadores para Controle 
7) Aspectos futuros e perspectivas 

 
 
 
Prática 
 
Aplicação dos conhecimentos teóricos em sistemas comerciais de simulação robótica. 
 
 
 
 
 
 

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 simulação de robôs, avaliação continuada por meio de trabalhos 
individuais extraclasse, testes de conhecimento. 
 
 
 

Critério de Avaliação:  
 

Conforme o Regulamento Acadêmico, o processo de avaliação deverá ser constituído de: 
 
MI (média das avaliações intermediárias) 
 
MF (média final) 
 
Se MI>=6,0 (seis) 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. 
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Bibliografia Básica: 
 

 NORTON, Robert L, Cinemática e Dinâmica dos Mecanismos, McGraw Hill Bookman 
AMGH Editora Ltda, 2010. 

 OGATA, Katsuhiko. Engenharia de Controle Moderno. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2011. 

 ROSÁRIO, João Maurício. Princípios de Mecatrônica. São Paulo: Pearson/Prentice Hall, 
2011. 
 

 

Bibliografia Complementar: 
 

 BEER, Ferdinand Pierre; JOHNSTON, E. Russell. Mecânica Vetorial para Engenheiros: 
estática. São Paulo: Makron Books, 2005. xxi, 793 p. 

 COLLINS, J. A. Projeto Mecânico de Elementos de Máquinas: uma perspectiva de 
prevenção da falha. Rio de Janeiro: LTC - Livros Técnicos e Científicos, 2006. 

 WILSON, Howard B.; TURCOTTE, Louis H.; HALPERN, David. Advanced mathematics 
and mechanics applications using matlab. 3rd ed. Boca Raton: Chapman & Hall, c2003. 

 PAZOS, Fernando. Automação de Sistemas & Robótica. Rio de Janeiro: Axcel Books, 
c2002. 
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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 de 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 de  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 com Ênfase em Mecatrônica 

Núcleo Temático: 
Sistemas Computacionais 

Disciplina: Inteligência Artificial Código da Disciplina: 
ENEC04801 

Professor(es): 
Ms. Alexandre Lasthaus  

DRT: 
109.798-8 

Etapa: 9ª  

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

Semestre Letivo: 
1º Semestre 2017 

Ementa: 
 
Fundamentos e aplicações de Inteligência Artificial (IA). Técnicas de IA aplicadas e engenharia: 
Redes neurais artificiais, Lógica Fuzzy, Computação evolutiva. Uso de ferramentas computacionais 
de IA. 
 

Objetivos: 

Conceitos  
 

 Conhecer os conceitos 
básicos de inteligência 
artificial (IA) e solução de 
problemas; 

 Identificar e conhecer os 
algoritmos e ferramentas 
computacionais baseadas 
em IA. 

 

Procedimentos e Habilidades  
 

 Aplicar os algoritmos de IA 
na solução de problemas de 
engenharia elétrica. 

 

Atitudes e Valores  
 

 Desenvolver nos alunos as 
atitudes de iniciativa, 
independência e 
responsabilidade no 
aprendizado; capacidade de 
realizar trabalhos em grupo 
e independentemente; 
ponderar e agir com ética 
diante das questões 
advindas do uso da IA. 

 

Conteúdo Programático: 
 

 Introdução a IA: 

 Fundamentos; 

 História; 

 Estado da Arte; 

 Aplicações; 

 Solução de Problemas: 

 Estruturas e estratégias de Busca; 

 Representação do Conhecimento; 

 Aprendizado; 

 Linguagens de Programação para IA; 

 Redes Neurais Artificiais; 

 Sistemas Nebulosos (Fuzzy); 

 Sistemas Especialistas; 

 Algoritmos Evolutivos; 
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Metodologia: 
 
Apresentação da teoria e dos conceitos fundamentais em aulas expositivas utilizando de quadro 
branco e apresentações em computador, utilização de ambiente virtual Moodle para apresentação 
da teoria em formato de texto e vídeo aulas; reforço dos conceitos com exemplos resolvidos em 
aula e testes online.  
Resolução de exercícios pelo aluno em aula, com apoio do professor e atividades individuais e em 
grupo como listas de exercícios e pequenos projetos com apoio de computador. 
 

Critério de Avaliação:  
 
Conforme o Regulamento Acadêmico, o processo de avaliação deverá ser constituído de: 
 
MI (média das avaliações intermediárias) 
MF (média final) 
 

Se MI  6,0 (seis) 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. 
 

Bibliografia Básica: 
 

 RUSSELL, Stuart J.; NORVIG, Peter. Inteligência Artificial. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
c2004. 

 ROSA, João Luís Garcia. Fundamentos da Inteligência Artificial. Rio de Janeiro LTC 
2008. 

 COPPIN, Ben; VALÉRIO, Jorge Duarte Pires. Inteligência Artificial. Rio de Janeiro: LTC, 
c2010. xxv, 636 p. 
 

Bibliografia Complementar: 
 

 RICH, Elaine; KNIGHT, Kevin. Inteligência Artificial. 2. ed. São Paulo: Makron Books, 
c1994. 

 ARTERO, Almir Olivette. Inteligência Artificial: teórica e prática. São Paulo: Liv. da Física, 
c2008. 

 NILSSON, Nils J. Artificial Intelligence: a new synthesis. San Francisco: Morgan 
Kaufmann Publishers, c1998. 

 KOVÁCS, Zsolt László. Redes Neurais Artificiais: fundamentos e aplicações: um texto 
básico. 4. ed. São Paulo: Liv. da Física, 2006. 
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Unidade Universitária: 

 ESCOLA DE ENGENHARIA 

Curso:      Engenharia Mecatrônica com Ênfase  

em Mecatrônica  

Núcleo Temático:      Projeto e Fabricação  

Disciplina:  Mecânica de Precisão 
  

  

Código da Disciplina: 
      ENEX00722 

Professor(es):  
             Ms. Carlos Monezi 

             Dr. Luiz Antonio Pinheiro Balestrero 

DRT: 

          108647.8  

          110983.3    

Etapa: 

       9ª 

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

Semestre Letivo: 
    1º Semestre de 2017 
 

Ementa: 

 Estudo da precisão de dispositivos mecânicos e suas características. Análise crítica da precisão 
em projetos, elementos de máquinas e estudos de caso.  Análise das limitações teóricas para 
aplicação das teorias apresentadas aos modelos e problemas de engenharia.  

 
  

Objetivos: 

Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes e Valores 

 
Conhecer os fundamentos da 
disciplina mecânica de 
Precisão.  
 
Identificar características 
necessárias para projetos que 
requerem elevada precisão.  

 

 

Avaliar criticamente os 
procedimentos relacionados 
às necessidades de projetos. 
 
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. 

 

 
Estudar o conteúdo da 
disciplina.  
 
Cumprir com pontualidade e 
ética as tarefas indicadas pelo 
professor.  
 
Valorizar o esforço pessoal.  
Procurar fontes diversas de 
informações, tais como livros e 
artigos científicos.  
 
Buscar atualização profissional 
na área. 
 
Utilizar de forma ética os 
conhecimentos adquiridos com 
o necessário comprometimento 
profissional.  

 

http://www.mackenzie.br/
mailto:decanatoacademico@mackenzie.br
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Conteúdo Programático: 

1 - Avaliação da precisão  
1.1 - Terminologia básica: Repetibilidade, exatidão e resolução.  
1.2 - Sistemas de tolerâncias e ajustes.  
1.3 - Sistema de dimensionamento por tolerâncias geométricas.  
1.4 - Caracterização de erros de posição em máquinas.  
1.5 - Rugosidade superficial.  
2 - Considerações de Projeto  
2.1 - Critérios de avaliação  
2.2 - Diretrizes: Rigidez, folga-zero, projeto cinemático, deformações térmicas e movimento suave.  
2.3 - Tópicos de Manufatura.  
3 - Elementos de Máquinas  
3.1 - Atuadores piezo-elétricos.  
3.2 - Sistemas de mancais aerostáticos e magnéticos  
3.3 - Sistemas de transmissão linear e rotacional de precisão  
 
Metodologia: 
 
A dinâmica metodológica será desenvolvida com a utilização de aulas teóricas expositivas com 
utilização de recursos áudio visuais acompanhadas  de exposição na lousa dos conceitos 
relacionados a dispositivos de precisão. Para alcançar os objetivos a que se propõe, esta disciplina 

exige estudo e resolução de problemas em sala de aula e fora dela.  
 

Critério de Avaliação:  
 
A Nota de Aproveitamento Intermediária será obtida por: 

    NAI = P1 . 0,40 + T. 0,2 + PAIE . 0,40 

O discente que obtiver nota de aproveitamento igual ou superior a 7,5 e frequência mínima de 75% 
será considerado aprovado e não lhe será facultado submeter-se à prova final.  
O discente com nota de aproveitamento inferior a 7,5 poderá fazer prova substitutiva que substituirá 
a menor entre as notas intermediárias que formam a nota de aproveitamento intermediária. 
Se ainda assim, não obtiver média igual ou superior a 7,5, o discente se submeterá à prova final e 
será considerado aprovado com média final igual ou superior a 6,0, obtida da média aritmética entre 
a nota de aproveitamento intermediária e a prova final. 
 

Bibliografia Básica: 

1. SLOCUM, A.H. Precision Machine Design. Editora Society of Manufacturing, 1992.  

2. ALEXANDER, H.S. Precision Machine Design. SME, Dearborn, Michigan, 1992.  

3. SMITH, S.T. Foundations of Ultra-Precision Mechanism Design, Editora CRC, 1994.  

 
 

Bibliografia Complementar: 

1. NAKAZAWA, H. and TAKEGUCHI, R. Principles of Precision Engineering. Oxford University Press, 1994.  
2. NOVASKI, O. Introdução a Engenharia de Fabricação. Editora Edgard Blücher Ltda, 1994.  
3. SANTOS JUNIOR, M. J.; IRIGOYEN, E.R.C. Metrologia Dimensional: Teoria e Prática. Ed. UFRGS, 1995.  
4. HALE, L.C. Principles and Techniques for Designing Precision Machines. Lawrence Livermore National 
Lab, 1999.  
5. DORNFELD, D.A.; LEE, D.E. Precision Manufacturing. Springer, 2008.  

http://www.mackenzie.br/
mailto:decanatoacademico@mackenzie.br
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                            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 equações 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 finiteelement analysis.3. ed. New York: John Wileyand Sons, 1989.  

 ZIENKIEWICZ, O. C. The finiteelementmethod.  New York: McGraw-Hill, 1977. 
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Unidade Universitária: 
ESCOLA DE ENGENHARIA 

Curso: 
ENGENHARIA MECÂNICA COM ÊNFAZE EM 
MECATRÔNICA 

Núcleo Temático: 
 

Disciplina: 
NANOTECNOLOGIA 

Código da Disciplina: 
ENEX00736 

Professor(es): 

Ms. Renato Meneghetti Peres 
DRT: 
114013-5 

Etapa: 
9ª 

Carga horária: ( 2) Teórica 
(     ) Prática 

Semestre Letivo: 
1º Semestre de 2017 

Ementa: 
 
 
Estudo sobre as bases da nanociência, os principais conceitos teóricos e práticos que 

fundamentam a nanotecnologia, os principais eventos históricos que possibilitaram seu 
desenvolvimento – principalmente aqueles ligados ao estudo nanoscópico da matéria por meio de 
dispositivos e instrumentos de observação e manipulação atômico-molecular, os principais processos 
de produção de nanoestruturas e as principais concepções de nanomáquinas, assim também os mais 
diversos empregos da nanotecnologia no mundo atual, com ênfase ao campo de estudo da 
Engenharia Mecânica, modalidade Mecatrônica, dando-se com isso destaque para aplicações nas 
áreas da eletrônica, da computação, do controle e do processamento da informação. 

 
 

 

Objetivos: 
 

Conceitos 
 

Procedimentos e Habilidades 
 

Atitudes e Valores 
 

 
 
Conhecer o escopo geral 

da nanotecnologia, sua 
importância como nanociência 
aplicada - o conhecimento 
científico em nanoescala, sejana 
forma denanopartículas, 
nanotubos, nanofilmes e outras 
nanoestruturas empregadas de 
maneira prática, técnica e 
economicamente viável. 

 
 
 

 
 
Elaborar um conjunto de 

fatores científicos e um roteiro 
histórico que possibilitaram o 
aparecimento da nanotecnolo-
gia, os principais conceitos 
associados, bem como o 
surgimento e a evolução de 
suas aplicações mais 
importantes. 

 
 
 
 

 
 
Apreciar de forma mais 

específica as aplicações da 
nanotecnologia voltadas à área 
da Engenharia Mecânica, em 
particular para os interesses da 
Mecatrônica, de tal forma a estar 
consciente das implica-ções 
para a sociedade dos riscos e 
benefícios nodesen-volvimento 
da nanotecnologia. 

 
 
 

http://lattes.cnpq.br/1523766134216214
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Conteúdo Programático: 
 

1 Apresentação de conceitos básicos sobre nanociência e nanotecnologia, definição, 
etimologia, domínio, importância, objetivos, características multidisciplinares, processos e 
aplicações da nanotecnologia. 

 

2 Apresentação do histórico da nanotecnologia: os processos e as nanoestruturas 
desenvolvidas pelo homem desde as eras mais remotas até a atualidade, os principais 
pesquisadores e cientistas que fundamentaram a nanotecnologia. 

 

3 A microscopia óptica como instrumento de observação, a vista humana e o microscópio óptico 
composto, desenvolvimento histórico, ampliação, o poder de resolução e os limites da 
microscopia óptica como instrumento de observação e manipulação em nanotecnologia. 

 

4 A microscopia eletrônica como instrumento de observação, tipos de microscópios eletrônicos, 
a microscopia de transmissão e de varredura, os limites da microscopia eletrônica como 
instrumento de observação e manipulação em nanotecnologia. 

 

5 A microscopia de varredura por sonda como instrumento de observação e manipulação de 
nanoestruturas, tipos de microscópios e princípios de funcionamento, a importância da 
microscopia nanoscópica no desenvolvimento da nanotecnologia. 

 

6 Outros instrumentos e técnicas de observação, análise química e estrutural e/ou manipulação 
de átomos e moléculas empregados em nanotecnologia, técnicas espectrométricas com 
feixes de elétrons, técnicas de difração de raios-X, elétrons e nêutrons e outras técnicas 
nucleares. 

 

7 Os processos gerais de fabricação de nanoestruturas, os nanomateriais e a manipulação de 
nanoestruturas, microestruturas e macroestruturas, nanopartículas, nanofilmes, nanotubos, 
nanossensores, tecnologias de obtenção de nanomateriais, vantagens e desvantagens, riscos 
na manipulação de nanomateriais, as nanomáquinas. 

 
8 Os processos de fabricação de nanopartículas, os sistemas dispersos e as nanopartículas, 

blocos fundamentais, nanoclusters, nanopós e nanocristais, nanopartículas magnéticas, 
técnicas do sol-gel, deposição química por vapor, descarga em arco elétrico de carbono, 
técnicas químicas de preparação de nanopartículas. 

 

9 Os processos de fabricação de nanofilmes pela técnica de Langmuir-Blodgett – tecnologia LB, 
propriedades tensoativas de superfícies, espalhamento e formação de filmes mono e 
multicamadas, aplicações dos nanofilmes. 

 

10 Os processos de fabricação de nanofilmes pela técnica de Camada por Camada – tecnologia 
LBL, as técnicas de automontagem, propriedades adsortivas de superfícies, tipos de 
adsorção, caracterização de filmes nanoestruturados por automontagem. 

 

11 Os processos de fabricação de nanotubos e nanofolhas: o nanofio, o nanotubo e o grafeno, 
propriedades eletrônicas, mecânicas e térmicas dos nanotubos de carbono, nanotubos de 
paredes simples e múltipla, métodos de preparação de nanotubos, o grafeno e as folhas de 
carbono, propriedades e métodos de preparação do grafeno. 

 

12 Os processos de fabricação de nanossensores, técnicas de obtenção por litografia top-down, 
o método botton-up e a automontagem, nanossensores de gás, nanossensores químicos em 
geral e nanobiossensores, aplicações de nanossensores biológicos em pesquisa biológica, 
farmácia e medicina. 
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Metodologia: 
 
 
1 Aulas expositivas teóricas em sala de aula com utilização do quadro e/ou recursos 

audiovisuais. 
 
2 Exercícios de aplicação para fixação de conceitos teóricos. 
 
3 Trabalhos de pesquisa em atividades extraclasse para exploração de tópicos adicionais 

ecomplementação de conceitos teóricos abordados em sala. 
 
 
 

Critério de Avaliação 

 
 
1 A avaliação da disciplina será realizada por meio de provas escritas intermediárias e uma 

prova escrita final, bem como pela realização de trabalhos de pesquisa. 
 
2 A Média Intermediária, MI, é determinada no decorrer do período letivo e é constituída de 

duas notas, A e B, com pesos diferentes: 

 

BAMI  6,04,0  

 
3 A nota Acorresponde a um conjunto de avaliações escritas e de trabalhos de pesquisas e 

representa 40% (quarenta por cento) da Média Intermediária. 
 
4 A nota B, que equivale a 60% (sessenta por cento) da Média Intermediária, é denominada de 

Prova de Avaliação Intermediária Escrita, PAIE. 

 
5 O aluno será considerado aprovado se obter uma Média Intermediária igual ou superior a 7,5 

(sete e meio), bem como apresentar frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por 
cento). 

 
6 Caso o aluno não seja aprovado pela sua Média Intermediária deverá realizar uma Prova de 

Avaliação Final Escrita, PAFE, de tal forma a compor uma Média Final: 

 

PAFEMIMF  5,05,0  

 
7 O aluno será considerado aprovado se obter uma Média Final igual ou superior a 6,0 (seis), 

bem como apresentar frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento). 
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Bibliografia Básica: 
 
 
1 BRANCATO, Ricardo Teixeira. Instituições de Direito Público e de Direito Privado. 13ª 

ed., rev. E atual. São Paulo: Saraiva, 2009.. 
 
2 DOWER, Nélson Godoy Bassil. Instituições de Direito Público e Privado. 12ª ed. São 

Paulo: Nelpa, 2004.. 
 
3 MARTINS, Sérgio Pinto. Instituições de Direito Público e Privado. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 

2003.. 
 
 
 
 

BibliografiaComplementar: 
 
 
1 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 10.ed. São Paulo: Atlas, 

2012. 
 
2 FILOMENO, José Geraldo Brito. Manual de direitos do consumidor. 10. ed. São Paulo: 

Atlas, 2010.. 
 
3 LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.. 
 
4        MORAES , Alexandre De. Direitos humanos fundamentais. 13. ed. São Paulo: Atlas, 2013 
 
5       REIS, Henrique Marcello dos; REIS, Claudia Nunes Pascon dos. Direito para administradores. 

Vol 1 São Paulo: Thomson, 2006.  
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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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Decanato Acadêmico 

 
 
 

 
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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