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 Carga horária total (em horas): 36 

 Carga horária teórica (em horas): 36  Carga horária prá�ca (em horas):  Carga horária de extensão (em horas, se 
 houver): 
   

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

 Ementa: 
 O projeto do produto. Materiais de engenharia e pesquisa de dados estruturados e confiáveis de propriedades dos materiais. 
 Critérios e estratégias para a seleção de materiais. Índices de materiais. Diagramas de propriedades dos materiais. Seleção de 
 materiais  em  projetos  com  múl�plas  restrições  e  obje�vos  conflitantes.  Relações  entre  a  forma  e  a  seleção  de  materiais. 
 Relações 
 entre a definição de processos de manufatura e a seleção de materiais. Seleção ecológica de materiais. 

 Conteúdo Programá�co e Cronograma: 
 ✔  Evolução dos materiais ao longo da história. 
 ✔  Materiais e o projeto do produto. 
 ✔  O processo de projeto e a especificação de materiais. 
 ✔  Propriedade de materiais e a seleção de materiais no projeto do produto. 
 ✔  Classificação e bancos de dados de propriedades de materiais de engenharia. 
 ✔  Diagramas de propriedades dos materiais. 
 ✔  Procedimento sistemá�co para a seleção de materiais. 
 ✔  Índices de materiais. 
 ✔  Múl�plas restrições e obje�vos conflitantes. 
 ✔  Processos de conformação, união e acabamento e seleção de materiais. 
 ✔  Seleção de materiais e sustentabilidade. 

 Obje�vos: 



 Gerais:  Apresentar  aos  alunos:  critérios  para  a  seleção  de  materiais;  aspectos  econômicos;  gráficos  de  propriedades  dos 
 materiais;  seleção  de  materiais  de  acordo  com  a  resistência  mecânica,  ao  desgaste,  à  fadiga,  à  corrosão,  à  fluência  e  ao  impacto; 
 seleção  para  aplicações  elétricas  e  térmicas;  aspectos  da  manufatura  na  seleção  de  materiais;  metodologia  para  a  seleção  com 
 base em múl�plos critérios; banco de dados de materiais de engenharia; estudo de casos. 

 Específicos  :  Aplicar  metodologia  estruturada  para  especificar  materiais  no  projeto  do  produto,  levando-se  em  consideração 
 propriedades e desempenho, aspectos econômicos e aspectos de sustentabilidade. 

 Metodologia de ensino: 
 Aulas  exposi�vas,  pesquisa  bibliográfica,  leitura  de  textos  técnicos,  trabalhos  em  grupo,  estudos  de  caso,  apresentação  de 
 seminários. 

 Avaliação: 
 •  entrega  das  a�vidades  avalia�vas  síncronas  em  grupo  (a�vidades  1,  2,  3  e  4),  realizadas  durante  as  aulas  presenciais  (10% 

 do CF para cada a�vidade, totalizando 40% do CF); 
 ●  Seminário (em grupo, 10% do CF); 
 •  Avaliação 1 (individual, 25% do CF); 
 ●  Avaliação 2 (individual, 25% do CF). 
 CF = conceito final (média ponderada das a�vidades e avaliações). 

 Critério  de  aprovação:  será  aprovado  o  estudante  com  frequência  mínima  de  75%  e  CF  maior  ou  igual  a  6,0.  Os  estudantes  que 
 não  cumprirem  a  frequência  mínima  de  75%  serão  reprovados,  independentemente  de  sua  nota.  Além  de  cumprir  a  frequência 
 mínima,  os  estudantes  que  ob�verem  CF  inferior  a  3,0,  estarão  reprovados,  sem  direito  a  Exame;  (b)  CF  entre  3,0  e  5,9  terão  de 
 se  submeter  a  Exame;  (c)  nota  final  igual  ou  maior  que  6,0  estarão  automa�camente  aprovados.  No  caso  do  estudante  realizar 
 Exame, a média final será M = (CF + Nota no Exame)/2. 
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