
Nome do Componente Curricular: Engenharia de Produtos Cerâmicos 

Pré-requisitos: Matérias-primas Cerâmicas e Processamento de Materiais Cerâmicos  

Carga Horária Total: 72h 

Carga Horária Prática: 0h Carga Horária Teórica: 72h 

Objetivos 

Gerais: 

Desenvolvimento das habilidades para estruturação formal do projeto de um produto 
cerâmico, aplicando conhecimentos adquiridos de ciência dos materiais, processamento 
cerâmico, matérias-primas cerâmicas, seleção/especificação de materiais e gerenciamento de 
projetos. 

Específicos: 

Fomentar no futuro engenheiro de materiais uma visão integrada dos fatores técnicos, 
econômicos e ambientais aplicados no desenvolvimento de um projeto formal de engenharia 
cerâmica nas mais diversas áreas da ceramica. 

Ementa: 

Conceitos básicos sobre gerenciamento de projeto. Aplicação dos critérios de seleção de 
materiais e equipamentos com base na necessidade de cada produto. Assimilação dos 
aspectos técnicos, econômicos e ambientais  agrupados num projeto de fabricação de um 
produto cerâmico em escala industrial. Elaboração de projeto conceitual de uma unidade 
fabril de produto cerâmico, com estimativa de recursos internos e externos. 

Conteúdo Programático: 

1. Conceitos básicos de gerenciamento de projetos do produto; 

2. Critérios de seleção de materiais cerâmicos e estudos de casos;  

3. Princiais indústrias e processos de produção de produtos cerâmicos, 
contemplando aspesctos técnicos, econômicos, ambientais e, especialmente, a 
avaliação de desempenho dos produtos baseada em critérios normativos, nas 
seguintes áreas:   

3.1. Indústria de cerâmica estrutural (Blocos e Tijolos); 

3.2. Indústria de cerâmica de revestimento (Pisos e Revestimentos); 

3.3. Indústria de cerâmica branca (louça de mesa, isoladores elétricos e louça 
sanitária); 

3.4. Indústria do vidro (vidros planos e vidrados); 

3.5. Indústria do cimento e cal; 

3.6. Indústria de cerâmica refratária; 

3.7. Indústria de cerâmica técnica; 

4. Tabalho orientado de elaboração de projeto. Elaboração de projeto de engenharia 



cerâmica para fabricação de um produto e conceituação da unidade fabril, que 
contemple: o panorama econômico-financeiro-ambiental setorial, a seleção das 
matérias-primas e da formulação de trabalho, os controles de recebimento de 
matérias-primas, a tecnologia de manufatura, a especificação e o dimensionamento 
de equipamentos, os controles de processamento, a definição do layout industrial e 
os controles de qualidade do produto final (ensaios normatizados).    
Metodologia de Ensino Utilizada: 

Aulas expositivas, pesquisa bibliográfica, trabalho em grupo e orientação para redação de 
projeto final. 

Recursos Instrucionais Necessários: 

Sala de aula com lousa, microcomputador e projetor multimídia. 

Critérios de Avaliação:  

O sistema de avaliação será definido pelo docente responsável pela UC no início das  
atividades letivas 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. Para isto, as avaliações deverão ser ponderadas de 
maneira crescente ou, ainda, propiciar alternativas de recuperação, como provas substitutivas 
e/ou aplicação de trabalhos adicionais. A promoção do aluno na UC  obedecerá aos critérios 
estabelecidos pela Pró-Reitoria de Graduação, tal como discutido no projeto pedagógico do  
curso. 
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