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Ementa:
Cinemática de Mecanismos; Síntese analítica dos mecanismos; Dinâmica de mecanismos; Modelagem, simulação e projeto de
sistemas mecânicos.

Conteúdo programático:
● Revisão de sistemas de forças bi e tridimensionais. Equilíbrio de um ponto material e dos corpos rígidos. Centro de

massa e centroides. Forças internas. Cinemática plana de corpos rígidos.
● Cinemática de Mecanismos - Máquinas e mecanismos, metodologia de um projeto de cinemática, fundamentos da

cinemática, síntese gráfica de mecanismos, sistema de coordenadas, posição, deslocamento, translação e rotação de
elementos de um sistema mecânico.

● Dinâmica de mecanismos - Fundamentos de dinâmica, momento de massa, centro de gravidade e momento de inercia.
● Modelagem, simulação e projeto de sistemas mecânicos – Aspectos teóricos e matemáticos do método dos elementos

finitos, definição de geometria por modelagem 2D e 3D, definição de propriedades materiais e condições de contorno,
aplicação de carregamento e análise de simulação mecânica.

Objetivos:
Gerais: Conhecer conceitos e definições básicas da cinemática e dinâmica de mecanismos.

Específicos: o aluno deverá ser capaz de modelar, equacionar e projetar sistemas mecânicos.



Metodologia de ensino: Aulas expositivas, seminários e projetos.

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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