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Carga horária total (em horas): 72

Carga horária teórica (em horas): 36 Carga horária prática (em horas): 36 Carga horária de extensão (em horas, se
houver):
 

Se houver atividades de extensão, indicar código e nome do projeto ou programa vinculado na Pró-Reitoria de Extensão e
Cultura (ProEC):

Ementa:
Introdução à Biomecânica. Fundamentos de Biomecânica – Conceito, Análise e Aplicação de Força e Momento. Comportamento
e Propriedades Mecânicas de tecidos e sistemas biológicos. Análise e redução de sistemas biológicos a elementos mecânicos.

Conteúdo programático:
• Introdução à Biomecânica:conceito, histórico, importância, aplicações.

• Revisão de Vetores (Revisão de escalar, vetor, bases, notações por vetor unitário e coluna, operações com vetores, produto

escalar, produto vetorial)

• Conceituação, representações, análise e aplicações de Força e Momento.

• Conceito, cálculo e análise de tensão, torção, elasticidade e deformação.

• Conceito, cálculo e análise da pressão, escoamento e viscosidade

• Comportamento e propriedades mecânicas de tecidos e sistemas biológicos.

• Análise, e redução de sistemas biológicos a elementos mecânicos.

• Biomecânica do sistema circulatório

• Biomecânica do sistema respiratório

• Biomecânica articular e músculo esquelética.

• Biomecânica do deslocamento humano.

• Biomecânica aplicada à instrumentação e desenvolvimento de próteses, órteses e exoesqueleto.



Objetivos:
Gerais:

Estudar e associar conceitos fundamentais de mecânica ao comportamento de sistemas biomédicos.

Específicos:

Conhecer conceitos de matemática, física e mecânica para análise e desenvolvimento de ferramentas voltadas à soluções de

problemas de natureza biomecânica.

Metodologia de ensino: Aulas expositivas e implementação computacional.

Avaliação:O sistema de avaliação será definido pelo docente responsável pela unidade curricular no início das atividades letivas
devendo ser aprovado pela Comissão de Curso e divulgado aos alunos. O sistema adotado deve contemplar o processo de
ensino e aprendizagem estabelecido neste Projeto Pedagógico, com o objetivo de favorecer o progresso do aluno ao longo do
semestre. A promoção do aluno na unidade curricular obedecerá aos critérios estabelecidos pela Pró-Reitoria de Graduação, tal
como discutido no Projeto Pedagógico do Curso.
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