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V.JU$TIF$CAT$VA
O conteúdo lecionado nessa disciplina é importantepara o aluno compreender os processos de utilização e
conversão de energia e Dará o aluno oratlcar a resolução orobiemas relacionados às ciências térmicas

V!.EMENTA
Conceitos básicos. Propriedades termodinâmicas. Trabalho e Calor. Primeira e Segunda Lei da Temnodinâmica
para um sistema e para um volumede controle

Vli.08JET8VO$
GbieÊlvos Gerais:
Familiarizaro estudante com alguns conceitos básicos das ciências térmicas. Apresentar as propriedades e o
comportamentodas substâncias puras. Demonstrarcomo calcularo trabalho,a quantidadede calor transferidoe a
potência em processos térmicos. Demonstrar as leis de conservação de energia e massa. Demonstrar que a

entropia total aumenta em todos os processos reais

Qbiet8vos Específicos:
Espera-se que os estudantes que completarem satisfatoriamente este curso. saibam
B identificara importânciada temperatura, da pressão e da massa específica de uma substância pura, na
realização de um processos
@ identificar os diferentes subsistemas de um sistema. indicando onde há trabalho ou transferência de calor
ou ambos:
, identificara fase, e as propriedades desconhecidas de uma substância pura. a partir de um certo número
de propriedades conhecidasl
+ calcular o trabalho e a quantidade de calor transferido em um processo ou equipamento ideais
. calcular com uma razoável precisão. o trabalho e a quantidade de calor transferidoem um processo ou
equipamento real;
@ calcular o desemoenho e a ootência de uma máquina térmica simples. e de um refriaeiador:

Vlil.CONTEÜOOPKOÇB8M
. Introdução ao estudo da Termodinâmica e principio de operação de algumas máquinas e processos
+ Propriedades das substâncias puras.
e Definição de trabalho e calor.
. Primeira Lei da Termodinâmica para uma massa de controle e para um volume de controle.

. Segunda Lei da Termodinâmicapara uma massa de controlee para um volumede controle
iX. METODOLOGIA OE EN$1NQZ.

Aula expositivae dialogada. Proposição de exercícios. Resolução de exercícios em sala. Utilizaçãoda
plataforma Moodle para apoio às aulas

X. METODOLOGIA E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
.

A verificação do rendimento escolar compreenderá frequência e aproveitamento nos estudos, os quais
deverão ser atlnglaos
atingidos conjuntamente.Dera
Será oongalorla
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l ENÇ u: O
u
aluno que não estiver presente no momentoem que o professor conferir a presença constará como ausente
durantetoda a aula.

.

A nota mínima para aprovação na disciplina será 6,0(seis).(

.

Avaliações
Haverá 2 avaliações. A nota média final será calculada da seguinte maneira:

Art. 69 e 72 da Res. n' 17/CUn/1997)

MF - (n * 0,4 -- .p2 * 0,6)
O aluno com frequência suficiente(FS) e média das notas de avaliações (MF) do semestre entre 3,0 e 5,5
terá direito a uma nova avaliação no final do semestre (REC). exceto as atividades constantes no art.70.$ 2'
A nota final (NF) será calculada por meio da média aritmética entre a média das notas das avaliações parciais
(MF) e a nota obtida na nova avaliação(REC).(Art.

70 e 71 da Res. n' 17/CUn/1997)

yF -vREC

e Ao aluno que não comparecer às avaliações ou não apresentar trabalhosno prazo estabelecidoserá
atribuída nota 0 (zero). (Art. 70, $ 4' da Res. n' 17/CUn/1997)

+ Pedido de Nova Avaliação - Art. 74 da Res. Ho 17/CUn/97
O aluno. que por motivode força maior e plenamentejustificado, deixar de realizar atividadesavaliativas
previstas no plano de ensino. deverá formalizarpedido à Chefia do Departamentode Ensino ao qual a
disciplina pertence. dentro do prazo de 3 (três) dias úteis. apresentando documentação comprobatória. O
pedido de nova avaliação deverá ser formalizado na Secretaria Integrada de Departamento

XI.CRONOGRAMAPREVISTO
SEMANA

ASSUNTO

DATA

la

26/02/18 a 03/03/18 Apresentação da disciplina. exemplos de utilização da termodinâmica para

2a

05/03/18 a l0/03/18

34a

analisar máquinas e prçlçQ

Prooriedadesdas substânciasDuras(Cap. 3)

12/03/18a 17/03/18 Propriedadesdas substâncias puras(Cap. 3). Calor e trabalho(Cap. 4).
19/03/18a 24/03/18 CalorçlÇgb

5a

6a
7a

8;
9;

10'
l la

12a

13;

14a

15'
16'
17a

18;
19-

26/03/18a 31/03/18
02/04/18a 07/04/18
09/04/18a 14/04/18
16/04/18a 21/04/18
23/04/18a 28/04/18
30/04/18a 05/05/18
07/05/18a 12/05/18
14/05/18a 19/05/18
21/05/18a 26/05/18
28/05/18a 02/06/18
04/06/18a 09/06/18
11/06/18a 16/06/18
18/06/18a 23/06/18
25/06/18a 30/06/18
02/07/18a 04/07/18

I' Lei da Termodinâmica para um sistema (Cao, 5). Dia não letivo.
I' Lei da Termodinâmica para um sistema (Cap. 5)
la Lei da Termodinâmica para um volume de controle(cap. 6)
la Lei da Termodinâmica para um volume de controle (cap. 6)
la3vãli3CãO(20/04/18 2' Lei da Termodinâmica oarã um sistema

Dia nãoletivo. Dia nãoletivo.

2' Lei da Termodinâmica oara um sistema
2' Lei da Termodinâmica para um sistema.Entropia (cap.8
Entropia cap.8)
Entropia caD.8). Dia não letivo.
2' Lei da Termodinâmica para um volume de controle(cap.9)
2' Lei da Termodinâmica para um volume de controle (cap,9)
2a avaliacão 18/06/18.Resolução de exercícios.

Avaliação substituta. Prova de Recuperação.
Divulaacão de notas.

XII. Feriados e dias não letivos previstos para o semestre 2018.1
DATA
30/03/18ísex)
31/03/18 (sab)

03/04/1 8 éter)

21/04/18(sab)
30/04/18(seg)
01/05/18 ter)
04/05/18(sex)
31/05/18(qui)
O1/06/18(sex)
02/06/18(sab)

Sexta-feira Santa
Dia nãoletivo
Aniversário da Cidade
Tiradentes
Dia nãoletivo
Dia do Trabalhador
Dia da Padroeira da Cidade de Araranguá
:orpus Christl

Dia nãoletivo
Dia não letivo

XIII.BIBLIOGRAFIA BÁSICA
l BORGNAKKE. Claus: SONNTAG. Richard Edwin. Fundamentos da termodinâmica. 7. ed. São Paulo:
2

Edgard Blucher,2009.659p
MORAN, MichaelJ.l SHAPIRO, Howard N. Princípios de termodinâmica para engenharia. 6. ed. Rio de
Janeiro: Livros Técnicos e Científicos. 2009. 800p

3 VAN VVYLEN. Gordon John: SONNTAG. Richard Edwin: BORGNAKKE. Claus. Fundamentos da
termodinâmica clássica. 1. ed. São Paulo: Edgard Blucher, 1995. 608p.

XIV.BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
1. ÇENGEL, Y.A.l BOLES, M.A. Termodinâmica. 7. ed. PortoAlegre:AMGH,2013. 1018p
2. SCHMIDT. F.W.; HENDERSON. R.E.l WOLGEMUTH, C.H. Introdução às ciências térmicas:
termodinâmica, mecânica dos fluidos e transferência de calor. São Paulo:EdgardBlucher,1996.466
3. ATKINS, P.W. Físico-química. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC. 2012. 416 p
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Professor(a):
Aprovado pelo Departamento

em//.

Aprovado pelo Colegiada do Curso em !}./..3

Chefia de Departamento

/ 2P fr

