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escoamentos de fluidos
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Conhece.r as propriedades dos fluidosl
Calcular campos de pressões e forças em fluidosem repousos
Utilizar o'conceito de volume de controle para calcular forças envolvidas em escoamentos
Aplicar a Equação de Bernoulliem escoamentos com e sem atrito:
Calcular forças, velocidades, pressões e energia em escoamentos internos e externos:
Empregar a análise dimensionar para correlacionar escoamentos semelhantes:
Compreender os mecanismos físicos envolvidos nos escoamentos através de máquinas de fluxo
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Propriedade dosfluidos

Estática doé fluidos

Dinâmica dos fluidos em volumes de controle integrais e diferenciais
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Escoamentos viscosos internos e externos
Análise dimensional e semelhança
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Princípios básicos das máquinas de fluxo
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X.METODOLOGIA DEEN

.umasexpositivas e dialogadas onde o aluno será estimulado a usar experiências pessoais relacionad

o assunto da aula Resolução de exercícios em sala.

METODQ

75% das mesmas

A nota mínimapara aprovação na disciplinaserá 6.0(seis).(Art. 69 e.72 da Res. n' 17/CUn/1997)
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Ao aluno que não comparecer às avaliações ou não apresentar trabalhos no prazo estabelecido serál
atribuída nota 0 (zero). (Art. 70. $ 4' da Res. n' 17/CUn/1997)

Avaliações Escritasções parciais, sendo todas com o mesmo peso no cálculo de MF
poderão conter questões objetivas. objetivas mistas e dissertativas.

Pedido de Nova Avaliação

As avaliações

Art.74 da Res.no 17/CUn/97
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Depara AenliasáSldeverá englobar todo-o conteúdo do semestre e ocorrerá no penúltimodia de aula.
conforme cronograma a seguir.
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eitos e definição de fluido
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1 30/07/18a 04/0$!.!8
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27/08/18 a 01/Q91]].g.

l
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l0/09/18 a 15/09/l$
17/09/18a 22/Q9[1g. Pressões estática. de eslggDgçég.g.glDgEllçê
osi Eq. de. Bernoulli modificada
24/09/18a 29/09/18
)erda de carnal Energia do escoamento.
OI/lO/18 a 06/10/18 ki;;i;ãi'â'ã áAVALIAÇÃO ESCRITA:
08/10/18a 13/10/18 ÊãcÕamentos externQIJgljggg:
.nálise dimensional e semelhançgl
15/10/18a 20/10/18
Estudos
de modeloslMêauinas de fluxo;
22/10/18a 27/10/18
IEscoamento
no rotorl feriado.
29/10/18a 03/11/18
lçurvas
caracterlsticasl
Porlto de OÉlglgçêg:
05/11/18a lO/11/18
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l . 06/08/18a ll/Qê1l.!g.
1 13/08/18a 18/Q$ílg. IManõmetro de tubo em UI fQ!
l 20/08/18a 254Qgll8 IEauações ae conservqçég..g.mvolumes de..ççi!)y9lg
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Prooriedades dos fluidQ$1Qglâtica dos fluidos
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/18 a 24/11/18
26/1' /18 a 01/12/18
03/12/18a 05/12/18
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07/09/18{sex}
C)8/09/18 ísab)

12/10/18(sexo
13/10/18(sab

Finados

02/11/18 fsex)

D3/11/18(sab)
15/11/18{aui)
16/11/18 sexo
17/11/] 8 {sab}
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