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1.IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA:  
CÓDIGO NOMEDA DISCIPLINA N9DEHORAS-AULA

SEMANAIS
TEÓRICAS ;fPRÁTICAS

TOTALD
SE

HORAS-AULA
ESTRAIS

FQM7331 Fundamentos dé Materiais 4   79

   
HORÁRIO  

TURMASTEORICAS TURMAS PRATICAS' L.'' l :';. : Mana IDAnF
05655 ' í -- 2.10:10(2)

-- 4.10:10(2)

02653 . 1 - 3.14:20(2)
- 6 14:20{2   Preso cial

   
ll.PROFESSOR ES MINISTRANTE{S  

Luiz Fernando Belchiór Ribeiro
luíz.ribeiroÉDufsc.br  

   
111. PRE-REQUISITO S    
CODIGO NOME DA DISCIPLINA  

FQM71 1 3 Química Geral  
   
IV.CURSO S PARAO S QUALflS A DISCIPLINAEOFERECIDA  
Graduação em Engenharia de Energia e Enaeriharia de ComDutacão  

   
V.JUSTIFICATIVA  
A ciência dos materiais refere-sei'à investigação da inter-relação entre a composição e
propriedades físico-química dos materiais, ao passo que o campo da engenharia de materiais
conhecimento. seleciona. e desenvolve técnicas para o processamento e avaliação do de
material .para uma dada aplicação tecnológica. Dessa forma, compreender essas iot
fundamental importância para o desenvolvimento de novos processos e produtos tecnológic
intimamente ligados a todos os camoos da engenharia

strutura com as
embalada neste
empenho de um
r-relações.'é de
s, os quais estão

   
VI.EMENTA  



VIII.CONTEÚDOPROGRAMÁTICO
a) Os Materiais na Engenharia - Conceitos Básicos

8'] Perspectiva histórica
e .. Classificação dos materiais em metais, polímeros, cerâmicos::compósitas.'e semicondutores
8 Importância da área científico-tecnológica de Materiais
e '] enter-relação entre estrutura, processamento e propriedades dos Materiais

b) Ligações Atómicas
e Ligações interatõmicas primárias nos materiais
e== Ligações secundárias

c) Estruturas Cristalinas - O Cristal Ideal
8 Células unitárias
8;' Estruturas cristalinas de metais
e Sistemas cristalinos, direções e planos cristalográficos
8 Difração de raios-X
8 Leide Éragg

d) Defeitos Cristalinos -- O Cristal Real
8 Defeitos Pontuais, planares e volumétricos
8 Correlação entre discordâncias e propriedades mecânicas dos materiais metálicos

e) CompoHamento Mecânico dos Materiais
e Curvas tensão x deformação e o ensaio de tração
e Propriedades elásticas e plásticas
B Futura: Materiais dúcteis e frágeis, conceitos de resiliência. tenacidade e ductilidade
e Ensaios de impacto, fadiga e fluência.

f) Os Materiais Metálicos, Cerâmicos. Poliméricos e Compósitas
e Estrutura. propriedades e processamento de materiais metálicos, cerâmicos.
e , ' poliméricos e compósitas.

g) Propriedades térmicas, elétricas, magnéticas e ópticas dos materiais.
' Propriedades térmicas dos materiais metálicos. cerâmicos. poliméricos e compósitos

e Propriedades elétricas dos materiais metálicos, cerâmicos, poliméricos e compósitos.
e Propriedades magnéticas dos materiais metálicos, cerâmicos. poliméricos e compósitas.
e Propriedades ópticas dos materiais metálicos, cerâmicos; poliméricos e compósitas

lx. METODOLOGIA DE ENSINO / DnSENVQÇylMÇNJO DO PROGRAMA '
Serão ministradas aulas teóricas em que o professor expõe o assunto ilustrando-o com exemplos e
exercícios. : : :;l = : .: := =::.:..=....J.....i..=...::

X. METODOLOGIA E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO ' '

A. . A verificação do rendimento do aluno compreenderá frequência e aproveitamento nos estudos. os
quais deverão ser atingidos conjuntamente. Seta obrigatória ,a frequência às atividadesquais aeverao ser atinglaos çorijuritaíileíite. orla uvilyatvlla a ilç;quçni\'ia ao aHvlvavua
correspondentes a cada disciplina. no mínimo a 75% das mesmas (Frequência Suficiente - FS),
ficando reprovado o aluno com m



A A nota mínima para aprovação na discipli
69 e 72 da Res. n' 1 7/CUn/1997).

iente (FS)

A O aluno com Frequência Suficiente(FS) e média das notas de avaliações do semestre MF entre 3.0 e
6.0 terá direito a uma nova avaliação no final do semestre (REC), exceto as atividadbs constantes no
art.70, $ 2'. A Nota Final (NF) será calculada por meio da média aritmética entre a Imédia das notas
das avaliações parciais (MF) e a nota obtida na nova avaliação (RÉC).. (Art. .70 b 71 da Res. n'
17/CUn/1997)

<#gê' .+ Rge)NF
2

A Ao aluno'que não comparecer às avaliações terá atribuída nota 0 (zero) nas mesmas. (Art. 70i $ 4'
da Res. n' 17/CUn/1997)

x A nota final será composta pela média aritmética de 3 avaliações

11.âlca11açãg: 80% prova (PI ) -e 20% apresentação de trabalho oral (em grupo) nobre estrutura e
caracterização de materiais. com temas definidos em sala.
21.Ã)!a11açãe: 40% prova (P2) e 60% apresentação de trabalhos oral e escrito (bm grupo) sobre
processamento de materiais.com temas definidos em sala
3:..Abca11açãa: 100% Seminário Final (Pesquisa e apresentação de Poster lsobre Inovação
tecnológica dentro da sua área de formação.;! abordando os conceitos abordados nã disciplina
Também será realizado em grupo e o tema será acordado em sala com o Professor)

e

8

A Observações

Conteúdo das avaliações
O conteJldo das avaliações (prova escrita + seminários) serão discutidos no decorre
prova final de recuperação (REC) abordará todo o conteúdo programático.

da disciplina. *A

Nova avaliação
O alunos que por motivo de força maior e plenamente justificado, deixar de realizar atividades
avaliativas previstas no plano de ensino, deverá formalizar pedido à Chefia do Departamento de
Ensino (por meio da secretaria integrada de departamento) ao qual a disciplina pertence, dentro do
razo de 3 (três) diga gçi$, apresentando documentação comprobatória

XI.CRONOGRAMAPREVISTO
AULA

SEMANAL

ja

DATA ASSUNTO

05/08 à*09/08
Apresentação da Disciplinam Os Materiais de Engenho

Básicosl Perspectiva hjstóricat Classificação dos
Importância da área científico-tecnológica de

Semana Acadêmica da Engenharia de Computa
atómica e liaacão interatõmida:

Estruturas de materiais cristalinos. semicristalihos e al
.llnllãr@!11.g!!!em©.sr©albçs..g@çÉ99..gplgn9g.®

Apresentação de trabalhos (Estrutura de Ma
.e Cerâmicos

Apresentação de trabalho (EstrFitura dQ Materiais
Caracterização Microestrutural). Defeitos Cristalinos;

Resolução délista de Exercícios. Prova
Comportamento Mecânico dos Materiais: Curvas tens

e o ensaio de trarão: Prooriedades elásticas e
Outros ensaios mecânicos: Ensaios de impacto. fad

Falhas em Materiais
Diagrama de fases; Tratamento Térmicos

Apresentação de trabalho (Processamento de Mat-
ceramtcos

Apresentação de trabalho (Processamento de
Poliméricos); Processamentos de compó:
Resolução de lista de Exercícios. Prova (l

F©riadü. ,Propriedades térmicas dos mate

ria Conceitos
materiais;
lateriais:
:ãol Estrutura

2a 12/08 a 16/08

19/08 a 23/083a

4'

5a

6'

7a

ioífos. Células
@@slé®w.
eriais Metálicos26/08 a 30/08

02/09 a 06/09

09/09 ã'13/09

POliméFicos e
Discordâncias
n
o x deformação
plásticas.
ga efluência.

16/09 a 20/09

8'

9â

10'

l la

j2a
13'

23/09 a 27/09

30/09 a 04/10

07/10 a:ll;/lO

!m Materiais
dais Metálicos

li4/10 a 18/10 Materiais
EOS

D
'tais

21/10 a 25/10
28/10 a 01/1:1



0BS2
Plano de ensino sujeito a pequenas altet ações dependendo do andamento e aproveitamento da turma
Semana Acadêinica da Engenharia de Computação nos dias 13, 14, e 15 de Agosto.

Atendimento aos alunos
Quarta-feira (14:00 - 16:00)

Prof. Luiz Fernando Belchior Ribeiro

Aprovado na Reunião do Colegiado do Curso ió /ÍIE/.;Àq

14a 04/1.1 a 08/11  
15' 11/11 a 15/11 Propriedades ópticas dgs matenals
16'
17-

18/11 a 22/11
25/11 a 29/11

Seminários
Seminários

18' 02/12 a 06/12  

XII. Feriados e dias não letivos play
DATA  

07/09/19 Independência do Brq!
12/10/19 Nossa SenhgrgApat
28/10/19 Dia do Servidor Púb
02/11/19 Finados ; ..:. : ,
15/1.1/19 Proclamação da Repqhl
16/11/19 Dia nãoletivo .:=

XIII. BIBLIOGRAFIA BÁSICA . lii :i' :Z :l:.l: {:: ,.41j::z.,J2
CALA.ISTEFR. .JFR . WILLIAM D. Ciência e Engenharia dos Materiais: Uma Introdução. 7' Ed., LTC Editora.
2008

CALLISTER, JR., WILLIAM D. Fundamentos da Ciência e Engenharia de Materiais, 2' Ed.. LTC Editora. 2006.

SHACKELFORD JAMES F] Ciência dos Materiqjg. ' ":

XIV. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:: . , : 1 . J. ........!:.. \..!.=....
ASKELAND. D. R, PHULÉ. P. P. Ciência e Engenharia dos Materiais, J' Ed. Cengage Learning, 2008

PADILHA. A.. F.,Materiais de engenharia: microestrutura e propriedades, Ed.,Hemus, 2007.

PAVANATI, H. C.. Ciência e Tecnologia dos Materiais. l .' Ed. Pearson, 2015

REED J. S"'Principles of Ceramics.Processing, 2th Ed. Wiley, John & Sons. 1995

CHIAVERINI, V. Aços e ferros fundidos: características gerais, tratamentos térmicos, principais tipos. 7' Ed.
Associação Brasileirade Metais, 2002. '':.:: l l :.l


