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ll.PRQ  
Elise Soma
 
lll.PRE-REQUISITOS
CODIGO NOMES

EES7353 Mecânica dos Fluídos
EES7354 Transferência de Calor e Massa l

 
IV.CURSO(S)PARAO(S)Q
Graduação em Engerlb
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e massa.

 
VI.EMEN

l lntroQucao a convecção. Conceitos e soluções para a camada limite sobre superfícies planas. convecção IQrÇaUd l
l em escoamentos externos. Convecção forçada em escoamentos internos. Convecção natural. çonvecçao caril l

mudança de fase. Troca
 
IVil.OBJETIVOS

Fornecer subsídios para a compreensão dos fenómenos de transporte de calor e massa por convecção.
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geometrias (tubos e canais, placas paralelas, esferas, etc)l

+ Apresentar o estudo e dimensionamento de trocadores de calor.

IVI. CONTEÚDO PB9ÇRAMATiCO



Convecção forçada em escoamentos externos
Convecção forçada em escoamentos Internos.
Convecção natural.
Convecção com mudança de fase.
Trocadores de calor.
Transferência convectiva de massa.

IX. METODOLOGIA DE ENSINO / DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
Aula expositiva e dialogada. Resolução de exercícios em sala. Proposição de listas de exercícios e trabalhos
extraclasse. Utilização da plataforma Moodle para apoio às aulas.

Xi.CROÚÓê
AULA

(semana)
DATA ASSUNTO

ja ]1/03/19 a 16/11/19  
2; 18/03/19 a 23/03/19

Escoamento Externo
3; 25/03/19 a 30/03/19 'Ê;ê8ããêiiÜÊ;iM.Escoamento Externo

4a 01/04/19 a 06/04/19 E«««..t., Esterno
Exercícios P'f

5; 08/04/19 a 13/04/19
Escoamento interno

6a 15/04/19 a 20/04/19
FERIADO

7a 22/04/19 a 27/04/19 Escoamento Interno
8a 29/04/19 a 04/05/19  

X: METODOLOGIA E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO

. A verificação do rendimento escolar compreenderá frequência e aproveitamento nos estudos, os quais
deverão ser atingidos conjuntamente. Será obrigatória a frequência às atividades correspondentes a cada
disciplina, ficando nela reprovado o aluno que não comparecer no mínimo a 75% das mesmas.

. A nota mínima para aprovação na disciplina será 6,0(seis).( Art. 69 e 72 da Res. n' 17/CUn/1997).

. Avaliações: Serão compostas por 3 provas (PI, P2 e P3), exercícios (E) e um trabalho (T). A média final
ponderada será calculada por:

"' - -,' * (bL?U) * ..,: * ', * '',: * ',
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 atívidades constantes no art.70,$ 2'. A notaUlíeiLU d uíiia nova avaliação no Tonal ao semestre {Rt=c), exceto as ativldades constantes no art.70,$ 2o. A nota
final (NF) será calculada por meio da média aritmética entre a média das notas das avaliações parciais (MF) e allíl l li r; saía caicuiaoa por meio aa meada antmetíca entre a média das notas das avaliações parciais (MFI
nota obtida na nova avaliação (REC)- (Art. 70 e 71 da Res. n' 17/CUn/1997).

NF = ÇMF -b REC)/'Z

. As avaliações poderão conter questões objetivas, objetivas mistas e dissertatívas.

. Ao aluno que não comparecer às avaliações ou não apresentar trabalhos no prazo estabelecido será atribuída
nota 0(zero).(Art. 70. $ 4' da Res. n' 17/CUn/1 997)

Pedido de Nova Avaliação - Art. 74 da Res. n' 17/CUn/97
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!:' ';i'Ú;'.' ;J;E;;;;';';r:=,;Úi='"=i:lÍ=='':=' 1;=Tl=;."t:;l' "â:'.iã:''à: S: ::=:*="T"Ê:l;E'-':-'u --v-a a"a--ayav -la ouuiçLaiia liltuylauó ue uepartarrientos, ao cneTe ao uepanamento de Energia e
Sustentabilidade, dentro do prazo de 3 dias úteis, apresentando comprovação do motivo que o impediu de realizarllluaub, uçillu v uv play-u uç; o uiaõ ulciõp apicbeiitóiluu cuííipruvaçao ao motivo que o lm
a avaliação na data regular. O conteúdo da Nova Avaliação será o mesmo da avaliação perdida.
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9a D6/05/19 a 11/05/19 Conveccão Natural

10' 13/05/19 a 18/05/19 Exercícios P2
2apROyA

1 1 ' 20/05/19 a 25/05/19 Trovadores de Calor
12; 27/05/19 a 01/06/19 Trocadores de Calor
13; 03/06/19 a 08/06/19 Transferência de Calor com Mudança de Fase
14a l0/06/19 a 15/06/19 Transferência de Calor com Mudança de Fase

15 a
17/06/19 a 22/06/19 Exercícios P3

FERIADO

16' 24/06/19 a 29/06/19 3apROyA
Trabalho Transferência de Massa

17a
O1/07/19 a 06/07/19 Trabalho Transferência de Massa

NOVAAVALIACAO
18a 08/07/19 a 13/07/19 REC

XII. Feriados e dias não letivos previstos para o semestre 2019.1
DATA  

03/04/19 (qua) Aniversário de Araranguá
19/04n 9 (sex) Sexta-feira Santa
20/04/19 (sab   Dia não letívo

21/04/19 (dom) Tiradentes/ Páscoa
01/05/19 (qua) Dia do Trabalhador
04/05/19 sab) Dia da Padroeira de Araranguá
20/06/19 (qui) Corpus Chrlsti
21/06/19 (sex) Dia nãoletivo
22/06/19 (sab) Dia nãoletivo
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