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111. Pote-RE(}UISITo(S)
CODIGO NOME DA DISCIPI.INA

PQM7t i3 (química Geral

IV CURSO(S) PARA O(S) QUAL..(IS) A DISCIP.I.,INA É OFERECIDA

Graduação cm Engenharia de Computação e Engenharia de Energia

V JUSTIFICATl\U

Os conhecimentos dispa)nibilizados aos ahinos nêste {lisciplina serão fundamentais para (lue sejam cal)ttzes de realizar as
seguintes atívidades: stlgerír melhorias nos })recessos de fabricação de. compcnnentes e t'quipan)antas, bem como
identificar os possíveis problemas referentes a materiais auxiliando a dinllnuir os custos e visando a qualidade destes
produtos; conceber, analisar e sugerir alterações no eiilptego de materiais })ara â fal)ricação de compotlcrltes e
cquipainentos; e aduar no suporte teca)lógico na aplicação de tntateriais })ara a fabricação de peças e conlJ)onei)tes de
m(a(luin is ( c-(ILilpétm(}ntos.

VI. EMENTA

N4ateriais e Engenharia. Ligam'õés (químicas e scu efeito nlls p)'(}priedades dos principais Materiais (Jc Engenharia.
Estruturas Cristalinas. Defeitos cin Sé)]idos. Pioprie(latlcs Mecânicas dos Metais. Falh;is em Metais. Anáji.se
micro('strutural (le Nlat(-dais, prin(:ipais processitmc'mos (te nltiteriais m( tálic:os e sua éorreli\çãí) (:om micro(tsti'atura e
propriec[ac[es resultantes no matetia]. Estrutura, Propriedades c! Pi'ocessamento de Cerâmic:as de ,q]to Desenlpcnho.
Estrutura. Propriedades e Processamento cle Plásticos dc' Engenhilria. Noçõ(!s cle Pi'oprít'danes e Processalnent.o dt
Nlateriai.s Con)pósitos.

VII.OBJETIVOS

1. 0bjetivos Gerais

A disciplina tem o o])jc'tive dc t sc].arecer zl iinportâncía científico-lecnológic;) da iirea da ciência c engenharia dc
materiais (Jctltro do contexto das engenharias c a relação exisí.ente cntrc' c-strulura. processaíneilto, l)roprie?dados e
cc)mportamcnto mtt(:ani(:o {]os mzít(triaís. A]énl c]isso, bus('a propor(ionar ao a]l.illo a opoi]uni(]a(]c' parti a(l(luirii e' aplicar

1.1DENTll:lCAÇAO DAI)ISCIPLINA

CODIGO NOME DA DISCIPLINA
Na l)E 1.101{AS-AULA

SEMANAIS

TEOR.ICES PRATICAS
I'O'lALDEl-:sOltAS-AULA

SEMEST'RAL
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os conceitos referentes á ciencia dõs materiais (lue auxi]iarão no entendam(!nto (]c (!uc! a seleção d( um deter'nlinilclo
material esta direlam{»nte ligada a uma função de engenhai'ia

2. Objetivos específicos

A.presentar os (tivermos tipos ou classes (]e imateriais (l(: ongenharii]
Disclitir os conceitos de propi:ieclacles e de campal'lamento mecânico dos lllareriais
Fazer a conejação entre as ligações atómicas e as estruturas, cJS defeitos cristalinos e as propriedades físicas e

mecânicas dos materiais \
Conelacionar os mecanismos de difusão com as técnicas cle processamento de materiais
Apresentar as díverscas técnicas de caracterização . de materiais (Análise (química, difratotlletría de raios X.

ATD/A:l'G. mícroscopia óptica e eleErÕnica)
Debat('i' a respeito das in forno ações obt.iclfis em diagrama de :eclui !íbrto, correlac=ionando-as cona as comi)osições

de fases em materiais de ei)genharia.
Elucidar a relação (!ntl't! estrul.ura, processamento e prol))'iedades dos nli:tteriais

IX. METODO.LO(;IA DE ENSINO / DESENVOI.CIMENTO DO PRO(DRAMA

C) programa será apresentado em aulas expositivas e aulas de discussão.

X. METODOLOGIA E INSTRUMENTOS DE /\VALIAÇAO

A verificação do rendimento escolar coinpreenderã fre(]uência e aproveitamento nos estudos, os .(]tlais deverão ser
athigidos conjuntamente. É regulatllentacla pela Resolução núulero 17/CUn/97 de 30 de seten)bro de i997 (clispõnível em
aoo.al/dhov61{).

l.Frequência

Será o])rigatória a frctquência às atividiidcs correspon(lentes zl ca(]a di:scip]iJla, fican(]o nela reprí)vado o aluno qu(' não
comparece!, nõ mínimo, a 75% (seLenla e cinc(} })or cento) (Jas rrlesnli:i$ (Art. (S9, g2' (}a res. n' 1 7/(1=Un/97).

vivi. CONTEUDO p'itoGKAmAi'ico

' UN IDADE l: Os b4aieriais na Engenh;iria - (:onceitos Btisícos
o C].assiticaçao (]os materiilis em metais, po] lmeros, (:ctiamicos. comi posití)s, e sclmicondut(pies;
o Importância da área científico-tecnológicca de Nlateriãís;
o ]nter-relação enu'c estrutura e prof)riedades dos Materiais.

' UNIDADE 2: Ligações Atõinicas - Revisão
o Ligações interatõnlicas primái'ias nos nlateiiais:
o Li.gações secundárias ou de Van der Waals.

B UNIDADE 3: Estruturas Cristalinas - O (=rist.a] ](leal
o C(}lulas unia:árias:
o Estruturas cristalinas de metais:

o Sistemas cristalinos. direções e planos cristalográficos;
o Difração cle raios;-X. Lei de Bragg.

UNIDADE 4í Defeitos Cristalinos - O (=rista] Jicla]
o Dufditos Pontuais, p]anares e vo] umétricos.
o Correlação entic discordâncias e propriedades n)ecânicas dos nlateríais iJietál ices.

e UNIDADE 5: Compoftanlento N4ecâilico dos Materiais
o ruivas tensão x deformação e o ensaio de traçãr]
o Propriedades elásticas e plásticas:
o Futura: Materiais dúcteis e frágeis. concbit.os dc ] t:saliência, tenacidade e ductíli(jade;
o Ensaios de impacto, fada.Êa e flluência.

B UNIDADE 6: Processamento de Materiais Metálicos. Cerâmicos, Poliméricos e Conlpósitos
o Processamento de materiais metálicos, cerâmicos. f)oliméiicos e compósitos.



2. Aproveitamento nos estudos

Serão realizadas 2 (três) provas in(]ivi(tuas, escritas ct seno c:insulta (Pi, .P2 ). As datas das provas poderão ser alteradas de
acordo com as nece:cidades dn cuido e do andamento clo ci'onograma. Ao aluno que não comparecer às avaliações será
atribuí(]a l)ota 0 (zctro) (Art. 70, g4' da Res. n' 17/CUn/97). A média fina] (hÍF) será ca]cu]€1(]a como a média aritmética
das notas obtidas nas provas escritas:

Aw: pllt:P4
2

A nota mínímca de aprovação em cada disciplina é 6,0 (seis vírgula zero) (A4F à 6,0) (Art. 72 da Res. n' 17/(:Un/97). O
aluna com frequência suficiente (ou se.ja, ]naior ot] igual-a 75%) e média das notas de avaliações (MF) do semestre enu-e
3,0 (três) e 5,5 (cinco vírgula cinco) teia direito i:i uma nova aví:teia.çào no final do seineslre (recupctação REC) (Ai1. 7o,
g2' da Res. n' 17/CUn./97). O aluno enquadrado nesse caso terá sua nota final (NF) calculada através da média aritmética
entre a média das i[otâs das ava]iações scmest.tais (]WF) e a nota obtida ni;l recupenlção (REC) (Art. 7], i3" (]a
res. n' 17/CUn/97):

.M'F + REC
2

O aluno, que por motivo de forçca inalar e plen;lmcnte justili.cada, deixar de-realizar avaliações previstas no plano de
ensino, deverá forínê]]iz;ir pedido dc i:iva]iação à Chefia da Coordena(torta Esl)ccia] (](! Física, Química. e Matemática
(FQM) na Secretaria integrada (]e Departamentos, dentro (]o prazo de 3 (trai) dias úteis, api'csentan(]o doc:uinentação
compi'oratória (Art. 74 da Res. n' 1 7/(:Un/97)

At)aíxc) esta(} lista({os os conte:tidos (]as av[i]iaçc)es. (lue po(]eiao ser alterados (]( acor(]o com as necessi(]a(les e andzlmc.isto
da disciplina. Os conteúdos seguem a numeração da seção \rlll (Conteúdo Pi'ogramático) acima.

Prova PI (07/05/2018): Unidades l a 3
Prova P2 (11/06/201.8): Unidades 4 a 6
Recuperação REC (04/07/2018): todas as seções

XI. CRONOGRAMA

SEMANA DATAS ASSUMI'O(S)
l2 26/02 a 03/0:3/2o].f Sem professor

2d (')5/03 ]] 10/03/2018 Sem professor

3a ]2/03 a ].7/03/20]8 Sem professor
4a 19/03 a 24/03/20L8 Sem professor

5a 26/03 a 31/03/2018 Seno professor

@ 1)2/04 a 07/04/2018 Apresentação da professor e da disciplina;
C)s M;lteriais na Engenharia - Conceitos Básicos:

7a 09/04 a 14/04/201í3 Classificztçao (ios iTlatclriãis ( m nlellns, p.olnTt(:i'os, c(?ralriicos, coinpósitos. e!
senlicon({l.itores.

8ü ]. 6/04 a 21./04/20 ]. €3 Ligações Atómicas -- Revi.são; Ligações ihteratÕmicíJS primárizls e secundárias nos
n)aterjais.

9a 23/04 a 28/04/2018 Estnitulas Crista[inas - O Cristal ]dea]: EstlutLlras cristalinas de metais.

lw 30/04 a 05/0S/2018 Dia não lesivo; Esunturas Cristalinas - O Cristal Tdecal: l)ifração de raios-X.

1.1 â 07/05 a 12/05/2018 Prova PI.; Defeitos («:ristzilinos -- O Ci'istal real: Deleita)s Pontuais, .plãnares t:
volumétricosl.

12a 14/05 a 19/05/2018 Defeitos CHsta[inos - (1) Crista] Real: Dispor(]âncias. Co.rle]ação entre disc:oi'({âncias
e propri('(]a(]es n](ncanic:as tios mitteiiais nletáli(os.

13ã 21/05 a 26/05/2018 Comportaillento N4ecânico dos Materiais: Cultas tensão x deformaçãtn e ó ensaio de
nação; Propriedades elásticas e plásticas

]4ã 28/05 a 02/06/201f3 Comportamento N'íecâníco dos Materiais: F'raEura: Materiais dúcteis e frágeis.
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ISa í)4/06 a 09/06/2018 Comportamento Mecânico dos Materiais: l:nsaio de impacto. fadiga e fluência.
16# 11/06 a 16/06/201€3 Prova P2: Seill iilários

17à 18/06 a 23/06/2018 Seminários

1.8a 2S/06 a :30/o6/201f] S (:m 11] ca rios

l.w 02/07 a 04/07/201f} Se ininários; Recuperação REC

DIAS NÃO LESIVOS NO SEMES'l''RE

30/o3/2o18 Sexta-feira Sana.a

31/03/2018 Dia não lesivo

D3/04/2018 Aniversário cla Cidade (Campus cle Araranguá)

21/04/2018 Tiraclentes

3o/04/2o ] e} [)il} não ]et]vo

1)1:/05/2018 Día do Traba111ador

04/05/20]8 Dia da Padroeira da Cidade (Campus (te Araranguá)

31/05/2018 :orpus Christi

01/06/2018 Dia não letivo

o2/06/20 ]. fi Diii ílão ]e uivo
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