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V.JUSTIFICATIVA

 
  VI.EMENTA .

Ciclos de potência e refrigeração. Cogeração. Misturas de gases. Termodinâmica das reações químicas.

  VII.OBJETIVO$

 
Fornecer os subsídios necessários para o aluno entender e analisar o funcionamento de ciclos para produção de
otê ncia de eixo e para bombeamento de calor. as mistura de gases nos processos termodinâmicos e as reações

químicas de interesse na conversão de energia.

Objetivos Específicos:entes ciclos de produção de potência de eixo e de bombeamento de calor,
-. .--- - ..:.,.i.,.ian +. mn ;n8«\inac dac mictirrnç dp nn P n como titilizã-' Demonstrar como calcular as propr edades termodinâmicas das misturas de gases e como utiliza-las em

processos termodinâmicos.
. Apresentar o proçg



Demonstrar como aplicar a primeira e segunda lei da termodinâmica em sistemas reagentes

CRONOGRAMAPREVISTO
AULA

DATAsemana
ASSUNTO

11/03/19 a 16/03/19

] 8/03/19 a 23/õ37;©
25/03/19 a 30/03/19
01/04/]9 a 06/04/19
08/04/19 a 13/04/19
15/04/19 a 20/04/19

VIII.CONTEÚDO PROGR

. Ciclos de potência e ciclos de bombeamento de calor.

. Cogeração.

. Misturas de gases e aplicações.

. Termodinâmica de reações químicas e aplicações.

IX: METODOLOGIA DE ENSINO/ DESENVOL

Aulas expositivas e dialogadas onde o aluno será estimulado a usar experiências pessoais relacionadas ao
assunto da aula. Resolução de exercícios em sala.

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 cadauu-u-u'.- "'.- au-lyluv viiju'''a'iiç;itLÇ. ocia uuliyatuíia d lrequerlcla as atlvlaaaes corresporic
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).

. O aluno com frequência suficiente (FS) e média das notas de avaliações 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

lii':áÜltRE.' $#:U=ã=#HI,Wl: :! ::: J?ó.{l:
MF + REC

. 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' 1 7/CUn/1997) ' '

+ Avaliações Escritas
Haverá 2 avaliações (PI e P2). A nota média final (A4FD será calculada da seguinte maneira:

MF = .] P\ x p'Z

Pedido de Nova Avaliação - Art. 74 da Res. Ro 17/CUn/97

. O aluno, que por motivo de força maior e plenamente justificado, deixar de realizar atividades avaliatívas

H3H13EE ilU l Ü SH::: : :=s=="i:::
e A nova avaliação.ocorrerá em até 5 dias úteis após o pedido ser deferido pela chefia do departamento, e

ocorrerá no per odo da manhã em local a ser definido na Unidade Mato Alto. peia cnena ao aepartamento.



3
4

5

ATKINS. p.W.Físico-química.9.ed.RiodeJaneiro:LTC,2012.416P. . . .. . -,
KONDEPUDI. D KI PRIGOGINE, 1. Modem thermodynamics: from heat engines to dissipative

BEJAN,rA. Advahced en Wieeri l g98. 4modynamics. 3rd ed. Hoboken: J. Wiley & Sons, 2006. 880 p.

Professor: Digitally signed by
Rogerio Gomes de ig; lll;(fomes de
Oliveira:1 9037436 Oliveira:1 9037436803

Date:2019.01.29
09:37:33 -02'00'803

i'r, ) ,@lS
Aprovado pelo Colegiada do Curso em / Presidente do Colegiada

7a 22/04/19 a 27/04/19 Cogeração (Cap. ll e 12).

8a
29/04/19 a 04/05/19 Resolução de exercícios dos caps. lle 12. Sorteio dos exercícios

referentes ao conteúdo dos capítulos lle 12
ga 06/05/19 a 11/05/19 la avaliação.
10' 13/05/19 a 18/05/19 Reacões auímicas (CaD. 1 5).
1 1 a 20/05/19 a 25/05/19 Reacões auímicas (CaD. 1 5).
12; 27/05/19 a 01/06/19 Reacões auímicas (Cao. 1 5).
13a 03/06/19 a 08/06/19 Misturas de bases fCaD. 1 3).
14' l0/06/19 a 15/06/19 Misturo
15 a 17/06/19 a 22/06/19  
16; 24/06/19 a 29/06/19 Resolução de exercícios dos caps. 13 e 15. Sorteio dos exercícios

referentes ao conteúdo dos capítulos 13 e 15
17a O1/07/19 a 06/07/19 ?: q
18' 08/07/19 a 13/07/19 Prova de Recuperação

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

03/04/19 quar) Aniversário da Cidade
19/04/19 (sex) Sexta feira santa
20/04/19 (sab) Dia nãoletivo
21/04/19 dom) Tiradentes/Páscoa
01/05/19 quar) Dia do Trabalhador
04/05/19 (sab) Dia da Padroeira da Cidade de Araranguá
20/06/19 qui)  corpus Christi
21/06/19 sex  Dia nãoletivo
22/06/19 (sab) Dia nãoletivo
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