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VII.OBJETIVOS
1. 0bjetivos Gerais

material esta direEamente ligada a uma função de engenharia.

2. Objetivos específicos

Apresentar os diversos tipos ou classes de materiais de engenharia;
Discutir os conceitos de propriedades e de comportamento mecânico.dos materiais;
Fazer a correlação entre as ligações atómicas e as estruturas, os defeitos cristalinos e as propriedades físicas e
mecânicas dos materiais;

EIãTI'I==:H=T=Hâ=E:;::::=:;1=EE:=::r:I*,'.«.". '. -*.;-*,
ATD/A:l'G, microscopia óptica e eletrõnica); '
Debater a respeito das infomlações obtidas em diagrama de equilíbrio, correlacionando-as com as composições
de fases em materiais de engenharia.
Elucidar a relação e

VIII. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Unidade l: Os Materiais na Engenhaiía = Conceitos Básicos
. Classificação dos materiais em metais, polímeros, cerân\icos, compósitas, e semicondutores;
' Importância da área científico-tecnológica de Materiais;
. Inter...relação entre estrutura e propriedades dos Materiais.

Unidade 11: Ligações Atómicas -- Revisão
' Ligações ínteiatõmicas primárias nos materiais
' Ligações secundárias ou de van der Waals.

Unidade 111: Estruturas Cristalinas -- O Cristal Ideal
Células unitát'ias;
Esuuturas cristalinas de metais;
Sistemas cristalinos, direções e planos cristalográficos
Difração de raios-X. Lei de Bragg.

Unidade IV: Defeitos Ciísta]inos -- O Crista] Real
Defeitos Pontuais, planares e volumétricos;

. Correlação entre discordâncias e propriedades mecânicas dos materiais metálicos

Unidade V: Campal'tamento Mecânico dos Materiais
Curva tensão x defomlação e o ensaio de ü'ação;
Propriedades elásticas e plásticas;
Fralura: materiais dúçteís e frágeis, conceito de resiliência, tenacidade e ductilidade
Ensai(5s de impacto, fadiga e fluência.

Unidade Vl: Os Materiais Metálicos,. Cerâmicos, Poliinéricos e Compó$itos .
. Éslrutura, propriedades e processamento de materiais metálicos, cerâmicos, poliméricos e compósitas

Unidade Vll: Propriedades térmicas, elétricas, magnéticas e ópticas dos materiais.
Propriedades térmicas dos materiais metálicos, cerâmicos, poliméricos e compósitas;
Propriedades elétricas dos materiais metálicos, cerâmicos, poliméricob e compósitos;
Propriedades magnéticas dos materiais metálicos, cerâmicos, poliméricos e compósitas;
Propriedades ópticas dos materiais metálicos, cerâmicos, poliméricos e coinoósitos.



IX. METODOLOGIA PE ENSINO / DESENVOL;

X. METODOLOGIA E INSTRUMENTOS DE A\FILIAÇÃO

igl:$T:nlÊTi:=='.=' :':::].:T:s=::..', ;rn;leito nos estudos, os quais deverão ser
e 30 de setembro de 1997 (disponível em

l.Frequência
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2. Aproveitamento nos estudos

MF+REC
)

O aluno que por motivo de força .maior e l)lenamenLe justificado, deixar de realizar avrnliações previstas no })cano (]e
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Abaixo estão ]istados os conteúdos das a\radiações, que podem'ão ser alterados de acordo com as necess]da(]es e andamento
da disciplina. Os conteúdos seguem a numeração da seção VTTI (Conteúdo Progj'amático) acima.

Prova PI (07/05/2018): Unidades l a 3
Prova P2 (11/06/2018): Unidades 4 a 7
Recuperação REC í04/07/2018): todas as seções

[ X}. CRONOGjiAMA
SEÂ4ANA   ASSUNTO(S)

lü 26/02 a 03/03/20]8 Sem pro fessor
2a OS/03 a }0/03/2018 Sem professor
3a ]2/'03 a ]7/03/2018 Sem plofessoi
4a 19/03 ã 24/03/2018 Sem professor
Sa 26/03 a 31/03/2018 Sem professor

6ê 02/04 a 07/04/2018
Apresentação do pl'ofessor e da desci )Ilha:

Os Materiais na Engenllaria -- Conceitos Básicos. Classe ficação dos materiais em
metais, l)olímeios. cerâmicos, cornpósitos. e semicondutores. l

7a 09/04 a ]4/04/2018 LígaçõesAtõmicas -- Revisão: Ligações fnteratâmlcas primárias e secundárias nos l
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DIAS NÃO LETIVOS NO SEMESTRE '
30/03/2018 Sexta-feira Santa

31/03/2018 Dia não letivo ' '

03/04/201B  
21/04/2018 n!?qflp11i

30/04/2018 Dia não lesivo - '

01/05/2018 Dia do 'Jlabalhador

04/05/2018 Dia da Padroeira da Cidade(Campus de Araranguá) \

31/05/2018  
01/06/2o18  

l 02/06/2018  

    materiais.  
8a L6/04 a 21/04/2018

Estruturas Cristalinas --.O Cristal Ideal: Estruturas cristalinas ae metais. u \-i isLdi
Ideal: Difração de raios-X.  

9a 23/04 a 28/04/2018
Difração de raios-X. Lei de Bragg.
Aula de revisão para a prova

10a 30/04 a 05/05/2018 Dia não lesivo; Prova Pl;

lla 07/05 a 12/05/2018
Defeitos Cristalinos -- O Cristal Real: Defeitos Pontuais, pianares e voiumeuicus.:';':.' ;:l::::.:- . . '- '-.:.-l n..i. Di-a-dânri- fnnplarãn entre discordâncDefeitos Cristalinos -- O Cristal Real: Discordâncias. Correlação entre discordâncias
e propriedades mecânicas dos materiais metálicos.

12a 14/05 a 19/05/2018
Comportamento Mecânico dos Materiais: Curva tensão x aelormaçao e o e'isaiu uc
oração; Propriedades elásticas e plásticas

13a 21/05 a 26/05/21)18
Comportamento Mecânico dos Materiais: Futura: Materiais Quctets e irageis,
conceitos de resiliência, tenacidade e ductilidade. . .. .. ' .:.
Comportamento Mecânico dos Materiais: Ensaio de impacto, Taalga e íluericia-

14a 28/05 a 02/Q6/2018

Propriedades térmicas dos materiais metálicos, cerâmicos, ponmencus c

Propriedades elétricas dos materiais metálicos, cerâmicos, poliméricos e
compósltos.

15a 04/06 a 09/06/2018
Propriedades magnéticas dos mateüais metálicos, cerâmicos, ponntencos e
compósitas;
Propriedades ópticas dos materiais metálicos, cerâmicos, poliméricos e compósitas

16a 1]./06 a 16/06/2018 Pt'ova P2; Seminários

17a 18/06 a 23/06/2018 Seminários

18d 25/06 a 30/06/2018 Seminários

  L9a 02/07 a 04/07/2018 Seminários; Prova de Recuperação



Prata. Marielli de Souza Schlickmann

Chefia

Aprovado na Reunião do Colegiada do Departamento em / /

Aprovado na Reunião do Colegiado do Curso em ..l?./....g' 'Z41 Í /"'




