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Joinville, 07 de Julho de 2015. 

 

 

Aos Conselheiros da Unidade do Campus Joinville. 

 

Assunto: Parecer sobre a Criação dos Laboratórios de Ensino: 

 - Sistemas Veiculares: Processo 010/CUCJO/2015 

 - Metrologia: Processo 011/CUCJO/2015 

 - Estruturas: Processo 012/CUCJO/2015 

 - Materiais de Construção: Processo 013/CUCJO/2015 

 - Mecânica dos Solos: Processo 014/CUCJO/2015 

 - Desenvolvimento e Tecnologia em Pavimentação: Processo 015/CUCJO/2015 

- Hidráulica: Processo 016/CUCJO/2015 

 

- Topografia: Processo 0018/CUCJO/2015 (* Recebido em 01/Julho/2015) 

  

 

1. Em reunião extraordinária do Conselho desta Unidade no dia 24 de Junho de 2015, este 

relator baixou diligência solicitando documentação complementar sobre os 7 processos 

de criação de Laboratórios de Ensino objetos do parecer de 23 de Junho de 2015. 

Acatando sugestão dos conselheiros, constante na Ata 12 do Conselho desta Unidade, 

este relator solicitou: 

 

a) Planos de ensino das diversas disciplinas mencionadas nos 7 processos 

analisados. 

 

b)  Documentação da comissão de infraestrutura especificando as localizações 

das relativas áreas que figuram nas propostas, a data de concessão e os 

critérios utilizados para alocação das referidas áreas. 

 

2. Em 01 de Julho de 2015, este relator recebeu a documentação referente ao Processo 

0018/CUCJO/2015 referente à criação do Laboratório de Ensino de Topografia. 

 

3. Em decorrência da diligência baixada, este relator recebeu os seguintes documentos, 

listados em ordem cronológica de recebimento: 

 

a) Listagem de laboratórios a serem oficializadas em Junho de 2014, enviada em 

email datado de 03/06/2014 à todos os professores do Centro pelo Diretor 

Acadêmico, prof. Mauricio de Campos Porath (anexo A) 

 

b) Planos de Ensino das disciplinas listadas nos diferentes processos objeto desse 

relato (anexo B) 

 

c) Documentação de atividades realizadas no Laboratório de Ensino de Sistemas 

Veiculares (anexo C) 



 

 

 

 

 

 

d) Documentação de atividades realizadas no Laboratório de Ensino de Materiais 

de Construção. Este relator atesta que recebeu 4 relatórios de trabalhos 

práticos realizados no referido laboratório, por grupos de alunos e datados de 

Junho de 2015, embora, segundo dados do Moodle, as atividades tenham 

ocorrido entre Abril e Maio de 2015. Apenas algumas fotos fazem parte desse 

relato. (anexo D)  

 

e) Documentação enviada pela comissão de infraestrutura (anexo E) 

 

f) Documentação de atividades realizadas no Laboratório de Ensino de 

Topografia (anexo F)  

 

4. Diante da documentação apresentada, esse relator mantém relato datado de 23 de Junho 

de 2015, mas acrescenta ao texto do item 9, a informação: 

 

  “Ressalta-se que os Laboratórios listados no item C, como o próprio item diz, 

podem, eventualmente, não atenderem a todos os cursos deste Centro. Como por 

exemplo, o Laboratório de Mecânica dos Fluidos, que não atende aos Cursos de 

Engenharia de Infraestruturas e Engenharia de Transporte; o Laboratório de 

Processos de Fabricação, que não atende aos cursos de Engenharia Mecatrônica, 

Engenharia de Infraestruturas e Engenharia de Transporte; o Laboratório de 

Circuitos Elétricos, que não atende aos cursos de Engenharia Naval, Engenharia 

de Infraestruturas e Engenharia de Transporte. Um levantamento realizado em 

2014 pode ser visto na Tabela da página 27 deste parecer.” 

 

5. Analisando o material recebido, este relator se manifesta: 

 

a) Fortemente favorável, e de maneira diferenciada, a criação do Laboratório de Ensino 

de Metrologia na área designada no anexo E; por motivos expostos no relato de 23 de 

Junho de 2015, além de figurar em levantamento de 2014, ter área alocada desde 

2014 e figurarem práticas laboratoriais no plano de ensino da disciplina Metrologia. 

Processo: 011/CUCJO/2015. 

 

b) Fortemente favorável à criação do Laboratório de Ensino de Materiais de Construção 

na área designada no anexo E; por figurar em levantamento de 2014, ter área alocada 

desde 2014, pela documentação enviada, e por figurarem práticas laboratoriais no 

plano de ensino da disciplina Materiais de Construção. Processo: 013/CUCJO/2015. 

 

c) Fortemente favorável à criação do Laboratório de Ensino de Sistemas Veiculares na 

área designada no anexo E, pela documentação enviada, por figurar em levantamento 

de 2014, ter área alocada desde 2014 e por figurarem atividades práticas laboratoriais 

nos planos de ensino da disciplina Dinâmica Veicular e na disciplina Sistemas 

Veiculares II: Transmissão e Freio. Processo: 010/CUCJO/2015. 

 

d) Fortemente favorável à criação do Laboratório de Mecânica dos Solos na área 

designada no anexo E, por figurar em levantamento de 2014, ter área alocada desde 

2014 e por figurarem atividades práticas laboratoriais nos planos de ensino das 

disciplinas Mecânica dos Solos I e Mecânica dos Solos II. Processo: 

014/CUCJO/2015. 
 

 



 

 

 

e) Fortemente favorável à criação do Laboratório de Topografia na área designada no 

anexo E, por figurar em levantamento de 2014, ter área alocada desde 2014 (contida 

dentro da área do Laboratório de Geodésia) e por figurarem atividades práticas 

laboratoriais nos planos de ensino das disciplinas Topografia I e Topografia II. 

Processo: 0018/CUCJO/2015. 
 

 

6. Por fim este relator reconhece o mérito e a importância de um eventual Laboratório de 

Hidráulica para esse Centro. Embora tal laboratório não figure na lista de Laboratório a 

serem oficializados em junho de 2014, e nem constem evidências de que vem sendo 

utilizado, figuram atividades práticas na disciplina Hidráulica Geral e na disciplina 

Instalações Hidráulicas e, por essa razão, recomenda-se a emissão de portaria provisória 

com validade a ser definida pelo Conselho desta Unidade para que a Coordenadora do 

referido laboratório possa viabilizar as atividades de ensino no referido espaço. 

 

7. Por fim, é importante salientar que, rigorosamente, o mesmo parecer dado ao Laboratório 

de Hidráulica seria dado ao Laboratório de Ensino de Maquinas Elétricas, ao Laboratório 

de Ensino de Materiais e ao Laboratório de Ensino de Fenômenos de Transporte se estes 

fossem objeto deste parecer. 

 

Atenciosamente, 

 

THIAGO PONTIN TANCREDI 

Coordenador do Curso de Engenharia Naval 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A 



Nome Ensino Pesquisa Extensão Apoio Coordenador Professores Técnicos Urgente?
Laboratório de Vibrações e Acústica x x x x Thiago, Andrey, Sérgio e Jakerson Pode ser compartilhado um técnico em mecânica com outros laboratórios.

Laboratório de Processos de Fabricação (Fabricação+CAM) x x x x Adriano fagali de souza Carlos Sacchelli 1 técnico mecânica
Adequação dos equipamentos de segurança nas máquinas de acordo com o solicitado pelo
ministério do trabalho e contratação de um técnico em mecânica

Laboratório de Ligações Permanentes X X X X Tiago Vieira da Cunha Roberto, Modesto, Kleber, Mikovisk Pode ser compartilhado um técnico em mecânica de outro laboratório.

Laboratório de Simulação (NOME MAIS ADEQUADO:
Laboratório de Computação Científica) x x Fabiano G. Wolf

Emerich, Diogo, Zabot, Eduardo, Juan, Catapan, Maurício,
Andrey

Marcos (computadores
e rede) Vanessa
(microfluídica)

Inclui temporariamente o laboratório de microfluídica, pois ainda não há espaço disponível para
experimentos. A parte de microfluídica pode ser incluída no lab. de mecânica dos fluidos e
transferência de calor, como sugerido pelo Juan.

Laboratório de Combustão (NOME ALTERNATIVO: Laboratório
de Combustão e Propulsão: sugestão Juan) x x x Catapan Leonel, Catia, Juan Vanessa espaco externo adjacente para instalacao de casa de gases

Laboratório de Topografia e Geodesia Industrial x x x x Carolina

Maurício
James
Antônio Ewerton

Laboratório de Desenvolvimento de Produtos e Processos x x x x Sacchelli
Cristiano, Tatiana, Susie,Janaína, Viviane, Derce, Régis, Sueli,
Elisete 1 técnico mecânica Finalização solicitação de compra (23080-033092/2012-17) software NX

Laboratório de Termofluidos (NOME MAIS ADEQUADO:
Laboratório de Mecânica dos Fluidos e Transferência de Calor) x x x Juan, Jorge, Lucas, Catapan, Fabiano, Kleber 1 técnico mecânica

Esse laboratório é um espaço destinado a experimentos na área de mecânica dos fluidos e
transferência de calor. Deve abrigar experimentos de ensino de graduação e pesquisa que
atendam aos cursos de Eng. Aeroespacial, Eng. Naval, Eng. Automotiva. Penso que os
experimentos em Microfluidica devem ser abrigados neste laboratório. Há vários equipamentos
do CT-INFRA - Túnel de Vento, que intermittentemente estarão sendo usados neste laboratório.
Há experimentos na área de Controle Térmico de Satélites que também devem ser abrigados
neste laboratório.

Laboratório de Desenvolvimento e Pesquisa em Pavimentação
(LADEPPav) x x x x Breno Yader, Marcelo Heidemann, Luciano Senff José Eduardo

Precisa-se de uma máquina compactadora de misturas asfálticas e de um Técnico Laboratorista
em Estradas ou qualquer Técnico que esteja disposto a ser treinado

Laboratório de Química e Física x Maria Simone Carminatti, Derce Vanessa?

Laboratório de Metrologia x x x x Sueli James, Mauricio 1 técnico mecânica

Laboratório de Mecânica dos Solos Não tem equipamentos

Laboratório de Materiais de Construção x x x x Luciano Senff Breno, Yader, Marcelo Heidemann

Laboratório de Circuitos x

Laboratório de Materiais x x x x Viviane Soethe Viviane Soethe, Gabriel, Alexandre M., Rafael G.

Laboratório de Máquinas Elétricas Não tem equipamentos

Laboratório de Polímeros x x x x Carminatti Carminatti, Derce

Laboratório de Modelos, Protótipos e Processos X X X X Ricardo Aurélio Ricardo, Gabriel, Viviane
1 Modelador com
 experiência em PRFV

Este espaço poderá ser usado para o desenvolvimento de modelos e protótipos de navios,
aviões, automóveis, etc., bem como para evoluir processos construtivos que utilizem plástico
reforçado com fibras com ou sem recheios estruturais, com processos de molde fechado ou
aberto.
ATENÇÃO: o local deste lab precisa ser arejado, de preferência com janela externa e exaustor,
pois os materias a serem trabalhados exalam forte odor e muita poeira.

Túnel de Vento x x x x 1 técnico mecânica

Os recursos do CT-INFRA 2013 devem ser liberados no futuro próximo. É fundamental que
tenhamos um espaço planejado para este equipamento, que traz para o nosso Campus um
montante de R$2.5 milhões em equipamentos de medição e estrutura do túnel. O espaço
inicialmente alocado para esse túnel está na Curva do Arroz, mas diante de atrasos nas obras é
importante pensar em alternativas.

Espaço de Ciência e Tecnologia x Rodrigo Castelan Carlson

Carlos Maurício Sacchelli, Tatiana Renata Garcia, Claudimir
Antonio Carminatti, Derce de Oliveira Souza Recouvreux,
Susie Cristine Keller

Começará a ser implantado assim que o espaço no Bloco E for liberado. A aquisição de materiais
e equipamentos já foi iniciada.

Laboratório de Integração Software/Hardware (LISHA) X X X Giovani Gracioli Giovani Gracioli, Gian Ricardo Berkenbrock -

O laboratório já possui 3 computadores para pesquisa e uso dos alunos, 1 impressora e diversos
kits de desenvolvimento de sistemas embarcados que também são utilizados no ensino, pesquisa
e extensão. O espaço físico do laboratório, previsto no bloco E, será dividido com os professores
Anderson e Xisto Lucas.



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B 





 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C 



Caixa	  de	  transmissão	  manual	  

	  
	  
	  
Caixa	  de	  transmissão	  automática	  

	  
	  
	  
Caixas	  de	  direção	  

	  
	  



Motor	  de	  combustão	  interna	  

	  
	  
	  
Discos	  de	  freio	  e	  amortecedores	  

	  
	  
	  
	  
	  



Pastilhas	  de	  freio,	  molas	  e	  embreagens	  	  

	  
	  
	  
Turbinas,	  alavanca	  de	  marchas,	  catalisador,	  eixo,	  cubo	  de	  roda	  e	  polias	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  



Motor	  de	  arranque,	  polias	  e	  motor	  elétrico	  

	  
	  



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO D 



 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO E 









































 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO F 



 

 

 



 

 

 


