EMENTAS DAS DISCIPLINAS
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA
1. EMENTA
Estrutura da Universidade e serviços ao aluno. Fundamentos e estrutura do curso de engenharia
química. Sistema operacional do ensino de engenharia química. Evolução da engenharia química,
perspectivas, tendências e novos desafios. Campos, áreas de atuação e responsabilidade social do
engenheiro químico. História da engenharia química no Brasil e no mundo. Apresentação das disciplinas do
curso, sua importância e interdisciplinaridade. Fundamentos de processos e variáveis.

2. OBJETIVOS DA DISCIPLINA
2.1 GERAL: Inserir o aluno no contexto da Engenharia Química, contemplando a evolução tecnológica, as
perspectivas e novos desafios para o desenvolvimento do país.
2.2 ESPECÍFICOS:
•

Permitir a troca de experiências com pesquisadores e profissionais do setor industrial na área de

engenharia química;
•

Incentivar a publicação de trabalhos científicos e tecnológicos;

•

Criar um ambiente adequado à infusão e à atualização do conhecimento científico/tecnológico;

•

Realizar exposição técnica, permitindo o intercâmbio técnico-comercial e a divulgação das

inovações tecnológicas e gerenciais.
•

Dar entendimento ao aluno sobre a matriz curricular do curso e seus objetivos.

3. ABORDAGENS TEMÁTICAS
História da Engenharia Química no Brasil e no Mundo. Sistema Operacional do Ensino de
Engenharia Química. Evolução da Engenharia Química, perspectivas, tendências e novos desafios.
Campos, áreas de atuação e responsabilidade social do Engenheiro Químico. Processos e Variáveis de
Processo. Sistemas de unidades. Homogeneidade dimensional e quantidades adimensionais.

4. DESENVOLVIMENTO DO CONTEÚDO
Os conteúdos programáticos serão desenvolvidos ao longo do semestre de acordo com a
seqüência de aulas a seguir.
AULA
1

2

CONTEÚDO
Apresentação da disciplina. Apresentação e histórico da universidade. Estrutura administrativa e
abrangência da ULBRA.
Serviços disponíveis aos alunos (ouvidoria, CIADE, CIAE, Central de atendimento, etc...). Autoatendimento, auto-avaliação institucional, biblioteca virtual, biblioteca.

3

Estrutura do curso, matriz curricular, corpo docente, laboratórios, linhas de pesquisa e extensão.

4

O profissional de engenharia química: áreas de atuação, atribuições, órgãos de classe.

5

O papel do engenheiro químico na sociedade, inclusão social, acessibilidade e meio ambiente.

6

Sistema internacional de unidades e conversão de unidades

7

Sistema internacional de unidades e conversão de unidades

8

Conceitos básicos utilizados na Eng. Química

9

Conceitos básicos utilizados na Eng. Química

10

Conceitos básicos utilizados na Eng. Química e exercícios

11

Verificação G1

12

Conceitos de operações/processos unitários

13

Exercícios

14

Homogeneidade dimensional e quantidades adimensionais

15

Fundamentos de balanço de material

16

Exercícios de balanço de material

17

Trabalho em grupo: processos industriais

18

Apresentação de seminários

19

Apresentação de seminários

20

Revisão

21

Verificação G2

22

Substituição de Grau

5.ORGANIZAÇÃO METODOLÓGICA
Os conteúdos desta disciplina terão uma abordagem expositiva dos princípios e métodos de cálculo
sendo que a maior parte dos conteúdos será desenvolvida em sala de aula ou como trabalhos de pesquisa
na forma de exercícios e / ou seminários. Também serão utilizados recursos de informática, tais como aulas
no Labin e Netaula.

6. PROCESSOS AVALIATIVOS
O corte avaliativo G1( grau 1 ) é constituído de: 70% avaliação escrita e 30% de outras formas de
avaliação, como trabalho em grupo e exercícios.
O corte avaliativo G2 ( grau 2 ) é constituído de: 70% avaliação escrita e 30% de outras formas de
avaliação, como trabalho em grupo e exercícios.
A nota final é dada pela media ponderada dos cortes avaliativo G1 e G2 com os pesos 1 para G1 e
2 para G2. Para a aprovação é necessário uma média igual ou superior a 6,0. O conteúdo dos cortes
avaliativos é cumulativo podendo abranger todas as aulas até a aplicação da avaliação escrita do respectivo
corte. O aluno que não comparecer ás avaliações escritas ou não atingir à média mínima para aprovação,
ressalvados os caos descritos na observação abaixo, terá direito a uma e somente uma Substituição de

Grau. Esta substituirá um dos cortes avaliativos ( G1 ou G2 ) e será usada para recalcular a media
ponderada, que obedecera ao mesmo critério para aprovação.
Conforme Resolução n° 149 de 10 de novembro de 2011 “O aluno que obteve aproveitamento inferior a
6,0, num dos dois cortes avaliativos (G1 ou G2) tem direito a realizar, por uma única vez, prova presencial
de substituição de um dos Graus”, “só poderá realizar G1 ou G2 substitutiva se a média final no período
regular, obtida com estes Graus, for superior a zero”, “ para realizar a substituição o aluno deverá ter 75% de
presença na disciplina a ser recuperada”
O grau de substituição será constituído de uma prova escrita, que englobará todo o conteúdo da
disciplina. Este grau substituirá integralmente o grau desejado, e terá peso 1 e 2 conforme
o grau a ser substituído seja o grau 1 ou 2, respectivamente.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS

1. FELDER, R.M. Princípios Elementares dos Processos Químicos. Ed. LTC, 2005.
2. CREMASCO, M.A. Vale a Pena Estudar Engenharia Química. Ed. Blucher, 2005.
3. WONGTSCHOWSKI, P. Indústria Química Riscos e Oportunidades. Ed. Blucher, 1998.

,
8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES
1. HIMMELBLAU, D.M. Engenharia Química – Princípios e Cálculos. Ed LTC, 2006.
2. JONES, D.R. Introdução e Tecnologia Química. Ed. Blucher, 1971.
3. SHREVE, R. N. Indústrias de Processos Químicos. Ed LCT, 1997

9. SITES SUGERIDOS

www.confea.org.br
www.crea-rs.org.br
www.cfq.org.br
www.crqv.org.br
www.mma.gov.br/port/conama/

UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL
Pró-Reitoria de Graduação
Direção Geral de Ensino

CURSO (s): Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais;
Engenharia de Produção
DISCIPLINA: Fundamentos Profissionais

CRÉDITOS: 04

CÓDIGO: 993001

C / H TOTAL: 68h

ANO / SEMESTRE: 2015/1

Teóricas: 68h

PROFESSOR(ES):

Karla

Silveira,

Andréia

Eick,

Luiz

Eduardo Práticas: 0h

Gonçalves, Tânia Seibert, Agostinho Iaqchan, Marilene Lech, Ricardo
Dal Farra

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM
1. EMENTA
Estudo de Matemática, focado no desenvolvimento e aperfeiçoamento do raciocínio lógico-matemático. A
disciplina promove, por meio uma metodologia para solução de problemas, uso do raciocínio lógico e
matemático, despertando a curiosidade e a vontade de saber um pouco mais. A aprendizagem de conceitos
matemáticos básicos é indispensável à aprendizagem dos conceitos que deverão ser desenvolvidos em
outras matérias.
2. OBJETIVOS DA DISCIPLINA
2.1 GERAL (COMPETÊNCIAS):
O objetivo geral deste eixo é o de desenvolver e aperfeiçoar o raciocínio lógico-matemático para a
solução de problemas de distintas naturezas relacionadas à área tecnológica.
2.2 ESPECÍFICOS (HABILIDADES):

- Compreender a importância da aquisição de habilidades de resolução de problemas de matemática.
- Discernir problemas da área tecnológica e sintetizar soluções corretas e exatas.
- Refletir acerca dos problemas matemáticos relacionados a área tecnológica
- Desenvolver e aperfeiçoar o raciocínio lógico para a resolução de problemas da área tecnológica.
- Elaborar modelos lógicos e matemáticos que facilitem a resolução de problemas.
3. CONTEÚDO PROGRAMATICO
Metodologia científica para resolução de problemas.
Resolução de problemas utilizando raciocínio lógico e matemático, razões e proporções, regras de três,
porcentagem.
Montagem de equações para resolução de problemas envolvendo equações de 1º e 2º grau.
Estudo de funções de primeiro grau, gráficos, translações, rotações para resolução de problemas utilizando
raciocínio lógico e matemático.
Estudo de funções de segundo grau, gráficos, translações, rotações para resolução de problemas utilizando
raciocínio lógico e matemático.
Estudo de funções exponenciais e logarítmicas, gráficos e domínio para resolução de problemas utilizando
raciocínio lógico e matemático.
Trigonometria analítica, ângulos, relações métricas e trigonométricas de triângulo retângulo e triângulo
qualquer.
Estudo de funções trigonométricas, gráficos, domínio, imagem, período para resolução de problemas

utilizando raciocínio lógico e matemático.

4. METODOLOGIA (processos metodológicos utilizados)
Procedimentos: Aulas expositivas dialogadas teórico-práticas, estudos de casos, dinâmicas de grupo,
palestra com profissional da área e trabalhos.
Recursos: material bibliográfico com textos de apoio.
Material de sala de aula (quadro, giz, retroprojetor).
Recursos computacionais: microcomputador, data-show.
5. PROCESSOS AVALIATIVOS
O corte avaliativo G1 (grau 1) é constituído de: 70% avaliação escrita e 30 % de outras formas de
avaliação, como trabalho/apresentação em grupo e/ou individual.
O corte avaliativo G2 (grau 2) é constituído de: 60% avaliação escrita e 40 % de outras formas de
avaliação como trabalho/apresentação em grupo e/ou individual.
A nota final é dada pela média ponderada dos cortes avaliativos G1 e G2 com os pesos 1 para G1 e 2 para
G2. Para a aprovação é necessária uma média igual ou superior a 6,0. O conteúdo dos cortes avaliativos é
cumulativo podendo abranger todas as aulas até a aplicação da avaliação escrita do respectivo corte.
O aluno que não comparecer às avaliações escritas ou não atingir à média mínima para aprovação,
ressalvados os casos descritos na observação abaixo, terá direito a uma e somente uma Substituição de
Grau. Esta substituirá um dos cortes avaliativos (G1 ou G2) e será usada para recalcular a média
ponderada, que obedecerá ao mesmo critério para aprovação.
Conforme Resolução n° 149 de 10 de novembro de 2011 “O aluno que obteve aproveitamento inferior
a 6,0, num dos dois cortes avaliativos (G1 ou G2) tem direito a realizar, por uma única vez, prova
presencial de substituição de um dos Graus”, “só poderá realizar G1 ou G2 substitutiva se a média final no
período regular, obtida com estes Graus, for superior a zero”, “para realizar a substituição o aluno deverá
ter 75% de presença na disciplina a ser recuperada”.
6. BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BAYER, Arno et all. Matemática: tópicos básicos. Canoas: Ed. ULBRA, 1999.
BARROS, Dimas Monteiro de. Raciocínio Lógico Matemático e Quantitativo - Teoria e Testes. São
Paulo: Novas Conquistas, 2001
SAFIER, Fred. Pré-Cálculo - Coleção Schaum. Porto Alegre: Bookman, 2003.
7. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ANTON, Howard A. Cálculo - Um Novo Horizonte. Porto Alegre: Bookman, 2000. V2.
MEDEIROS, Valéria Zuma - Pré-Cálculo. Ed. Thomson Pioneira. 2005.
MANDIN, Daniel. Raciocínio Lógico - Incluindo orientações sobre a metodologia. FDK Editora. 2005
LOCIKS, Julio. Raciocínio Lógico e Matemático. Vestcon, 2004.
8. CRONOGRAMA:
AULA
1
2
3
4

Apresentação da disciplina, alunos e caderno de problemas. Entrega do plano de ensino. Listagem
de noções básicas. Exercícios.
Apresentação de metodologia científica para resolução de problemas. Resolução de problemas
utilizando raciocínio lógico e matemático, razões e proporções, regras de três, porcentagem.
Montagem de equações para resolução de problemas envolvendo equações de 1º e 2º grau.
Exercícios.
Solução de problemas com a utilização de equações de 1º e 2º grau. Aplicação de teste valendo 4

5
6
7
8
9

pontos.
Estudo de funções de 1º grau, gráficos, translações, rotações. Resolução de
raciocínio lógico e matemático e funções de 1º grau.
Estudo de funções de 1º grau, gráficos, translações, rotações. Resolução
raciocínio lógico e matemático e funções de 1º grau.
Estudo de funções de 2º grau, gráficos, translações, rotações. Resolução
raciocínio lógico e matemático e funções de 2º grau. Exercícios.
Estudo de funções de 2º grau, gráficos, translações, rotações. Resolução
raciocínio lógico e matemático e funções de 2º grau. Exercícios.
Exercícios de revisão.

problemas utilizando
de problemas utilizando
de problemas utilizando
de problemas utilizando

10

Aplicação de teste valendo 7 pontos com todo o conteúdo.

11

Estudo de funções exponenciais e logarítmicas. Resolução de problemas utilizando raciocínio lógico e
funções exponenciais e logarítmicas. Exercícios.
Exercícios de complementação de aprendizado em funções exponenciais e logaritmicas

12
13
14
15
16
17

Trigonometria: arcos orientados, ângulos em graus e radianos, círculo trigonométrico. Exercícios.
Aplicação de teste valendo 4 pontos.
Exercícios de complementação de aprendizado em trigonometria
Trigonometria: relações métricas, relações de um triângulo retângulo e qualquer, leis dos senos e
co-senos. Exercícios.
Exercícios de reforço

18

Estudo de funções trigonométricas, seno, co-seno, tangente, domínio, imagem, período. Resolução
de problemas utilizando raciocínio lógico e funções trigonométricas. Exercícios.
Resolução de problemas utilizando raciocínio lógico e funções trigonométricas. Exercícios.

19

Resolução de problemas utilizando raciocínio lógico e funções trigonométricas. Exercícios 2.

20

Revisão de conteúdos.

21
22

Término das Atividades de Avaliação do Grau 2.
Atividades de Encerramento e Substituição de Grau.

CURSO: Bacharelados e Licenciaturas

CRÉDITOS: 04

CICLO: Formação Geral

HORAS/AULA TOTAIS: 68

DISCIPLINA: Comunicação e Expressão
PROFESSORES: Odiombar do Amaral Rodrigues e

ANO/SEM.: 2015/1

Doris Gedrad.
PLANO DE ENSINO- APRENDIZAGEM
EMENTA: A leitura como vínculo leitor/texto, através da subjetividade contextual, de atividades de
retextualização e de integração com estudos lexicais e gramaticais inerentes às temáticas culturais da
língua portuguesa.
OBJETIVOS DO CICLO: Desenvolver conhecimentos básicos e essenciais para a compreensão do
mundo e da sociedade, e o domínio eficaz da comunicação oral e escrita, como elementos necessários
à formação do cidadão e do profissional.
OBJETIVOS DA DISCIPLINA:
GERAIS:
Relacionar sistematicamente a análise linguística ao contexto de ocorrência dos enunciados,
considerando as variáveis situacionais de registro:
no campo cognitivo e de experiência;
nas relações de distanciamento/proximidade expressas no texto;
no modo de organização e expressão do discurso.
ESPECÍFICOS:
Ler textos estabelecendo relações cotextuais e contextuais.
Relacionar forma gramatical e sentido, interpretando os elementos semânticos e
gramaticais conjuntamente;
Relacionar fala e escrita, destacando aspectos estilísticos e discursivos da escrita
ausentes na fala;
Transformar o texto oral em texto escrito, criando versões alternativas.
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES:
Reconhecimento, valorização e utilização das variedades da língua portuguesa do Brasil
em diferentes contextos e propósitos de comunicação;
Utilização eficaz dos processos de compreensão textual, a fim de tornar-se um leitor
autônomo e crítico;
Conhecimento dos mecanismos fornecidos pela língua, para compreender o
encadeamento das ideias do texto;
Produção de textos em língua portuguesa, de acordo com objetivos de comunicação
específicos, utilizando a linguagem culta;
Transformação do texto oral em texto escrito, criando versões alternativas.
PROGRAMA:
1. Variações linguísticas e sua importância para o falante nativo.
1.1 Estudos da linguagem: uma breve retomada histórica.
1.2 Variação linguística.
2. Níveis e funções da linguagem.
2.1 Níveis da linguagem.
2.2 Funções da linguagem.
3. Coesão do texto escrito.
3.1 O texto coeso.
4. Coerência textual.
5. Parágrafo padrão.
5.1 A estrutura do parágrafo: suas partes.
5.2 Produção textual – planejando e elaborando um parágrafo.

6. A paráfrase
7. Do texto falado ao texto escrito.
7.1 Organização do texto conversacional.
7.2 Relações entre fala e escrita.
7.3 Retextualização: transformação do texto falado em texto escrito.
8. Resumo e resenha.
8.1 Resumo.
8.2 Resenha.
9. Concordâncias verbal e nominal.
9.1 Concordância verbal.
9.2 Concordância nominal.
10. A vírgula, a crase e os porquês.
10.1 A vírgula.
10.2 A crase.
10.3 Os porquês.
PROCESSO METODOLÓGICO
As atividades de aprendizagem consistem em leituras, reflexões e discussões sobre essas,
exercícios teóricos e práticos, análises de reportagens, músicas, pesquisas de campo, entre outras:
PROCESSOS AVALIATIVOS
G1 é composta por: Produção textual I: 2 pontos
Produção textual II: 2pontos
Prova presencial: 6 pontos
G2 é composta por: Produção textual I: 2 pontos
Produção textual II: 2 pontos
Prova presencial: 6 pontos
Substituição de grau: 100% prova presencial
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CONDEMARÍN, Felipe Alliende E Mabel. A leitura - teoria, avaliação e desenvolvimento - 8.ED. ArtMed
Editora 2005.
FLÔRES, Onici e SILVA Mozara R. Da Oralidade à Escrita: uma busca da mediação multicultural e
plurilinguística. Canoas: Ulbra 2005
GOLD, Miriam. Redação Empresarial. 3ª Ed. Pearson Editora 2005.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
FERREYRAE. N. A linguagem oral na educação de adultos. ArtMed Editora 2000.
MARCUSCHI, Luiz Antônio. Da fala para a escrita: atividades de retextualização. 2. ed. S.Paulo: Cortez
2001.
FÁVERO, Leonor Lopes. Oralidade e escrita: perspectivas para o ensino de língua materna. São Paulo:
Cortez 2002.
KOCH, Ingedore Villaça. O texto e a construção dos sentidos. S.Paulo:Contexto1997.
TEBEROSKY, Ana & COLOMER Teresa. Aprender a ler e a escrever. ArtMed Editora 2003.
LEITURAS E SITES
http://www.sualingua.com.br
http://www.portrasdasletras.com.br

CURSOS: Agronomia; Arquitetura e Urbanismo, Design, CST em Automação
Industrial; CST em Design de Interiores; Engenharias; Química Industrial

Ciclo: Formação Profissional Geral
Disciplina: Desenho Técnico e Geometria Descritiva
Código: 505527
Professores: Carlos Devilla; José Carlos Keim; Ivan Battastini; Maurício Cauduro

ANO / SEMESTRE: 2015/2
Créditos: 4
CH Total: 68

PLANO DE ENSINO-APRENDIZAGEM
1 EMENTA
Representação da forma no plano e seu dimensionamento para que o aluno estude e exercite a linguagem
universal do desenho técnico, geometria descritiva e desenho geométrico a fim de expressá-lo e escrevê-lo com
clareza e precisão. Leitura e representação dos elementos fundamentais, ponto, reta em épura (Sistema
Mongeano). Projeções cilíndricas ortogonais. Sistemas descritivos: mudança de planos de projeção. Vistas
Ortográficas, cotagem, cortes e seções. Formatação do papel, escalas, linhas e etc. Triângulos, quadriláteros,
concordância e circunferências.
2 OBJETIVO DO CURSO
Desenvolver o ensino do Design a partir de uma visão multidisciplinar conformada e integrada com as reais
necessidades tecnológicas, culturais e econômicas da sociedade gaúcha e brasileira, gerando profissionais capazes
de enfrentar os mais diversos desafios da produção sociocultural e industrial em suas peculiaridades.
3 OBJETIVOS DA DISCIPLINA
3.1 Geral: Conhecimentos para análise e objetivo a construção de linguagem gráfica impessoal e convencional
necessária a comunicação e interpretação de projetos de Engenharia, Arquitetura e Design. Desenvolvimento de
visualização espacial e da intuição geométrica e dedutiva dos sistemas de representação e das inúmeras regras de
Desenho Técnico, e Geométrico.
3.2 Específicos: Desta forma se constitui em um processo de pensamento criativo que se realiza através do
conhecimento e domínio destes meios de representação visual. Proporciona ao aluno conhecimentos teóricos e
práticos para o desenvolvimento do desenho técnico, geométrico e da geometria descritiva.
4 ABORDAGENS TEMÁTICAS / DESENVOLVIMENTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Apresentação e introdução da disciplina; programa e bibliografia. Método avaliativo. Conceituação de desenho geométrico e
exercícios.
Triangulo (conceito e exercícios).
Triangulo (exercícios) - Quadriláteros.
Quadriláteros – Circunferências (conceito e exercícios).
Concordância e tangência.
Introdução à Geometria Descritiva. Representação do ponto em épura e exercícios.
Estudo da Reta: Condições Geométricas. Traço da Reta. Representação da Reta em Épura. Exercícios.
Estudo da Reta: Condições Geométricas. Traço da Reta. Representação da Reta em Épura. Exercícios.
Aula semipresencial
Avaliação de grau 1 - Prova
Vistas Ortográficas. Formato do Papel, Legenda e Exercícios.
Vistas Ortográficas. Cotagem e Exercícios.
Vistas Ortográficas. Cotagem e Exercícios.
Vistas Ortográficas. Corte Total e Exercícios.
Vistas Ortográficas. Corte Total e Exercícios.
Aula semipresencial
Corte Total e Exercícios.

18
19
20
21
22

Vistas Ortográficas. Corte em Desvio e Exercícios.
Vistas Ortográficas. Meio Corte e Exercícios.
Exercícios e revisão.
Avaliação de grau 2 – Prova.
Substituição de grau – Prova.

5 ORGANIZAÇÃO METODOLÓGICA
Os conteúdos são desenvolvidos em aula, dando-se primeiramente os conceitos e teorias sobre a matéria e após é
dado os exercícios. O professor dialoga com os alunos, mediante técnica e questionamento, a cerca dos assuntos,
garantindo participação ativa dos alunos, também com assessoramento individual.
6 PROCESSOS AVALIATIVOS
G1 – Prova dos conteúdos de Desenho Geométrico e Geometria Descritiva, valendo oito pontos e um trabalho
valendo dois pontos. Esta nota tem peso 1.
G2 – Prova dos conteúdos de Desenho Geométrico, Geometria Descritiva e Desenho Técnico (toda a matéria),
valendo seis pontos. No final de cada aula de desenho técnico é aplicada uma prova do conteúdo daquela aula, a
soma destas provas valem três pontos e um trabalho valendo um ponto. Esta nota tem peso 2.
Média Final – A soma da G1(peso1) com a G2(peso2), dando média 6,0 ou maior que 6,0 o aluno estará
aprovado, caso não atinja a média arrolada acima, o mesmo recuperará uma das notas com uma prova de
substituição (S1 ou S2), sendo o conteúdo, toda a matéria.
7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS
BORGES, BARRETO E MARTINS. Noções de Geometria Descritiva. 7 ed. Sagra-Luzzatto. Porto Alegre, 2002.
SPECK, H. J. PEIXOTO, V. V. Manual Básico de Desenho Técnico. UFSC, 2001.
CARVALHO, Benjamin de A. Desenho Geométrico. 30 ed., Rio de Janeiro: Ao livro Técnico, 2003.
,

8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES
MACHADO, ARDEVAN: Geometria Descritiva. Ed. Mcgraw-Hill do Brasil. Rio de Janeiro, 1993.
PRÍNCIPE JUNIOR, ALFREDO DOS REIS: Noções de Geometria Descritiva, volumes 1 e 2. 33 ed. Ed Nobel,
Rio de Janeiro, 2003.
LOPES, Elizabeth Teixeira. Desenho Geométrico: atividades de conceitos. 14ª ed., São Paulo: Scipione, 2006.
JANUÁRIO, Antônio Jaime. Desenho Geométrico. 20ª ed., Florianópolis: UFSC, 2000.
MICELI, Maria Teresa. Desenho Técnico Básico. 2ª ed., Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 2004.

UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL
Pró-Reitoria de Graduação
Direção Geral de Ensino

CURSO (s): Engenharias, Automação Industrial, Física
DISCIPLINA: Química Tecnológica

ANO / SEMESTRE:
2015/1
CRÉDITOS: 04

CÓDIGO: 202708

C / H TOTAL: 68h
Teóricas: 56h

PROFESSOR(ES): Denise Lenz, Dione Silva Correa, João Cláudio Práticas: 12h
Pocos, Leori Tartari, Mariangela Camargo, Vander Samrsla
PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM
2. EMENTA
Conceitos fundamentais sobre átomos, classificação periódica dos elementos, estequiometria,
ligações químicas, funções químicas (ácidos, bases, sais e óxidos) e suas propriedades,
soluções e cálculo de concentrações, propriedades coligativas, termoquímica: lei de Hess,
eletroquímica.
3. OBJETIVOS DA DISCIPLINA
2.1 GERAL: Entender os conceitos básicos de química necessários para outras disciplinas.
2.2 ESPECÍFICOS: Conhecer os principais conceitos de química geral e relacioná-los com as
aplicações nos campos específicos de atuação profissional.
3.CONTEÚDO PROGRAMATICO
Apresentação da disciplina. Estabelecimento de objetivos e normas de avaliação. Conceitos
fundamentais. Átomo. Molécula. Modelos atômicos. Tabela periódica. Organização dos
elementos na Tabela Periódica. Noções de Ligações Químicas: iônica, covalente e metálica.
Funções inorgânicas: ácidos e bases. Conceito, nomenclatura, notação e propriedades. Funções
inorgânicas: sais e óxidos. Conceito, nomenclatura, notação e propriedades. Reações de
neutralização. Aritmética química: o mol, massa molar, estequiometria da fórmula. Aritmética
química: estequiometria de reações, balanceamento. Soluções: conceitos gerais, expressões da
concentração (molaridade, porcentagem, etc.). Exercícios sobre soluções. Soluções: dissolução
e solvatação. Determinação de solubilidade de um sal, interpretação de gráficos, produto de
solubilidade. Soluções: Propriedades coligativas. Termodinâmica Química: Lei de Hess,
determinação de entalpias de reação. Combustíveis. Eletroquímica. Conceitos gerais, potenciais
de eletrodo padrão e Equação de Nernst. Células galvânicas. Eletroquímica. Células
eletrolíticas. Aplicações industriais.
4. METODOLOGIA (processos metodológicos utilizados)
Aulas expositivas, experimentos em laboratório, listas de exercícios, exercícios resolvidos em
sala de aula, leitura e interpretação de artigos científicos.
6. PROCESSOS AVALIATIVOS
O corte avaliativo G1 (grau 1) é constituído de: 80% avaliação escrita (realizada na aula 9) e

20 % de outras formas de avaliação, como o relatório de aula prática (aula número 8) e
exercícios a serem designados pelo professor que deverão ser entregues até a aula 8.
O corte avaliativo G2 (grau 2) é constituído de: 80% avaliação escrita (realizada na aula 21) e
20 % de outras formas de avaliação como os relatórios de aulas práticas (aulas número 11 e
19) e exercícios a serem designados pelo professor que deverão ser entregues até a aula 20.
A nota final é dada pela média ponderada dos cortes avaliativos G1 e G2 com os pesos 1 para
G1 e 2 para G2. Para a aprovação é necessária uma média igual ou superior a 6,0. O conteúdo
dos cortes avaliativos é cumulativo podendo abranger todas as aulas até a aplicação da
avaliação escrita do respectivo corte.
O aluno que não realizar as avaliações determinadas ou não atingir a média mínima para
aprovação, ressalvados os casos descritos na observação abaixo, terá direito a uma e somente
uma Substituição de Grau. Esta substituirá um dos cortes avaliativos (G1 ou G2) e será usada
para recalcular a média ponderada, que obedecerá ao mesmo critério para aprovação.
Conforme Resolução n° 149 de 10 de novembro de 2011 “O aluno que obteve
aproveitamento inferior a 6,0, num dos dois cortes avaliativos (G1 ou G2) tem direito a
realizar, por uma única vez, prova presencial de substituição de um dos Graus”, “só poderá
realizar G1 ou G2 substitutiva se a média final no período regular, obtida com estes Graus, for
superior a zero”, “para realizar a substituição o aluno deverá ter 75% de presença na disciplina
a ser recuperada”.
6. BIBLIOGRAFIA BÁSICA
RUSSEL, J. B., Química Geral, Makron Books do Brasil, Editora Ltda., São Paulo, SP, 1994.
(Vol. 1 e Vol. 2).
BROWN, T. L.; LeMay, H.E.; Bursten, B. E. Química a Ciência Central. Pearson, Prentice Hall,
São Paulo, 2005.
ATKINS P., Princípios de Química, Bookman Companhia Editora, São Paulo, SP, 1999.
7. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
MAIA, D. J. e BIANCHI, J. C. Química Geral Fundamentos, Pearson-Prentice Hall, São Paulo,
SP, 2007.
BRADY, J. E; SENESE, F.A. e JESPERSEN, N. D. Química A Matéria e suas Transformações, 5ª
Edição, Livros Técnicos e Científicos Editora S.A., Rio de Janeiro, 2009 (Vol. 1 e 2).
ROBAINA, J.V.L., Unidades Experimentais de Química. Vol 1 – Cotidiano Inorgânico. Ed. da
Ulbra, Canoas, 2000.
MASTERTON, W. L.; SLOWINSKI, E. J. E STANITSKI, C. L., Princípios de Química, Editora
Guanabara Dois S.A., Rio de Janeiro,RJ., 1990.
SLABAUCH, W. H. & PARSONS, T.D. Química geral. Livros Técnicos e Científicos Ltda., Rio de
Janeiro, 1982.
8. CRONOGRAMA:
AULA
1
2
3
4
5
6

Apresentação da disciplina. Estabelecimento de objetivos e normas de avaliação.
Conceitos fundamentais. Átomo. Molécula. Modelos atômicos. Tabela periódica.
Organização dos elementos na Tabela Periódica.
Noções de Ligações Químicas: iônica, covalente e metálica.
Funções inorgânicas: ácidos e bases. Conceito, nomenclatura, notação e propriedades.
Reações de neutralização.
Funções inorgânicas: sais e óxidos. Conceito, nomenclatura, notação e propriedades.
Reações de neutralização.
Aritmética química: o mol, massa molar, estequiometria da fórmula.
Aula semipresencial.

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Soluções: conceitos gerais, expressões da concentração (molaridade, porcentagem,
etc.).
Aula prática nº 1. Regras de segurança em laboratório. Vidraria e materiais de
laboratório. Pesagem de reagentes. Preparação e diluição de soluções.
Término das Atividades de Avaliação do Grau 1.
Soluções: dissolução e solvatação. Determinação de solubilidade de um sal,
interpretação de gráficos, produto de solubilidade.
Aula prática nº 2: reações de neutralização e indicadores de pH.
Soluções: Propriedades coligativas.
Aula semipresencial.
Aritmética química: estequiometria de reações, balanceamento.
Termodinâmica Química: Lei de Hess, determinação de entalpias de reação.
Termodinâmica Química: Combustão e entalpia.
Eletroquímica. Conceitos gerais, potenciais de eletrodo padrão e Equação de Nernst.
Células galvânicas.
Eletroquímica. Células eletrolíticas. Aplicações industriais.

21

Aula prática nº 3. Reações de oxidação e redução.
Exercícios gerais sobre aritmética química, termoquímica, eletroquímica e propriedades
coligativas.
Término das Atividades de Avaliação do Grau 2.

22

Atividades de Encerramento e Substituição de Grau.

CURSOS: Matemática, Engenharias, Ciência da Computação.

ANO / SEMESTRE: 2015/1

CICLO: Formação Profissional Específica
DISCIPLINA: Fundamentos de Matemática Aplicada

CRÉDITOS: 8

CÓDIGO: 993010
PROFESSORES: Áureo L. Figueiredo Martins, Janor Araújo C / H TOTAL: 136 horas
Bastos, Leomir Joel Schweig, Maurício Rosa,
Rodrigo

Dalla

Vecchia,

Rosvita

Fuelber

Franke.

PLANO DE ENSINO-APRENDIZAGEM
1. EMENTA DA DISCIPLINA
Funções de uma variável: Limite, Continuidade, Derivada , Integral indefinida e definida.
Aplicações da derivada e integral. Funções de várias variáveis: domínio, curvas de nível, derivada
parcial e Integrais duplas. Aplicações.
2. OBJETIVOS DA DISCIPLINA

2.1 GERAL
Aplicar os conceitos matemáticos na resolução de problemas, através de técnicas analíticas
e recursos tecnológicos.

2.2 ESPECÍFICOS
- identificar e resolver problemas;
- reconhecer o uso da derivada e de limites em diversas aplicações;
- aplicar corretamente as técnicas de derivação e integração em situações problemas;

- utilizar técnicas de derivação parcial de funções para obter informações a respeito
de sua variação;
- reconhecer o caráter interdisciplinar no estudo do Cálculo Diferencial e Integral.

3. TEMÁTICAS
Funções de uma variável: Limite, Continuidade, Derivada, Integral indefinida e definida. Cálculo de
área, volume. Técnicas de integração: por parte e por decomposição em frações parciais. Integrais
Impróprias. Funções de várias variáveis: domínio, curvas de Nível, derivada parcial e derivada
direcional, Máximos e mínimos. Problemas de Otimização. Integrais duplas.

4. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
- Identificar variáveis relevantes e procedimentos necessários para a resolução de problemas.
- Identificar, representar e utilizar o conhecimento do Cálculo Diferencial e Integral para
aperfeiçoamento da leitura, da compreensão e da ação sobre a realidade.
- Identificar regularidades na resolução de problemas.
- Utilizar instrumentos de medição e de cálculo.
- Levantar conjecturas e elaborar estratégias para resolver problemas.
- Buscar novas fontes de conhecimento fortalecendo sua formação acadêmica- profissional.
- Estabelecer correspondências entre o Cálculo Diferencial e integral e áreas afins.
- Utilizar recursos tecnológicos para a construção do conhecimento.
5. ABORDAGENS TEMÁTICAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Apresentação dos conteúdos, objetivos da disciplina, cronograma, processo avaliativo da
disciplina. Revisão do conceito de função, Domínio e Imagem.
Gráfico de funções: linear, quadrática (enfocando o comportamento de funções: reflexões e
translações).
Gráfico de funções: potências, polinomiais, racionais, modelar (enfocando o
comportamento de funções: reflexões e translações).
Gráfico de funções: trigonométricas (enfocando o comportamento de funções: reflexões e
translações).
Funções logarítmicas e exponencias (enfocando o comportamento de funções: reflexões e
translações).
Introdução ao conceito de limite com o problema da velocidade.
Limite: noção intuitiva e definição.
Limites: limites laterais, limites infinitos, interpretação geométrica, continuidade e
assíntotas. Limites infinitos e limites no infinito.
Cálculo de limites. Resolução de problemas (funções e limites). Atividade Semipresencial
Exercícios e avaliação G1 Primeira Parte.

10

15
16
17
18
19
20
21
22
23

Reta tangente. Velocidade.
Derivada: definição e interpretação geométrica.
Interpretação da derivada como taxa de variação e diferenciação.
Cálculo de derivadas usando a definição
Problemas de derivação e diferenciação e regras de derivação.
Regra da Cadeia.
Aplicação da derivada: função crescente e decrescente, pontos de máximo, mínimo e
inflexão. Estudo da concavidade.
Problemas de Otimização.
Regra de L´Hopital.
Exercícios sobre limites e derivadas
Exercícios e avaliação G1 Segunda Parte.
Integral indefinida: definição. Aplicações de Integrais indefinidas: Problema de valor inicial.
Cálculo de integral: a regra da substituição.
Exercícios aplicando a integral indefinida.
Integral definida. Cálculo de área. Soma de Riemann.
Teorema fundamental do cálculo. Aplicação da integral definida: cálculo de áreas.

24
25

Método de integração por partes.
Método de integração por frações parciais.

11
12
13
14

26

EXERCÍCIOS SOBRE OS MÉTODOS DE INTEGRAÇÃO.

27
28
29

Integrais impróprias de primeira espécie e de segunda espécie.
Exercícios aplicando a integral definida.
Exercícios e avaliação G2 Primeira Parte.

30

Funções de várias variáveis. Domínio de funções de duas variáveis.

31

Gráficos de funções de duas variáveis

32

Curvas de nível.

33

Limite e continuidade. Derivadas Parciais: definição.

34

Cálculo de Derivadas Parciais de primeira ordem e ordem superior.

35
36

Regra da Cadeia.

DERIVADA DIRECIONAL E GRADIENTE.

37

Aplicações da derivada direcional, gradiente,

38
39

Máximos e mínimos. Exercícios de aplicação.

INTEGRAIS DUPLAS EM REGIÕES RETANGULARES. INTEGRAIS DUPLAS EM
REGIÕES LIMITADAS POR DOIS GRÁFICOS.

40

APLICAÇÕES DE INTEGRAÇÃO EM FUNÇÕES DE DUAS VARIÁVEIS.

41

EXERCÍCIOS DE REVISÃO SOBRE FUNÇÕES DA VÁRIAS VARIÁVEIS

42

EXERCÍCIOS E AVALIAÇÃO G2 SEGUNDA PARTE.

43 Exercícios de revisão.
44 Exercícios e substituição de grau.
6. ORGANIZAÇÃO METODOLÓGICA
A disciplina deve ser desenvolvida utilizando aulas expositivas dialogadas, pesquisa
bibliográfica e utilização de recursos tecnológicos como calculadoras gráficas, softwares e a
Internet.
7. ATIVIDADES DISCENTES
Pesquisa bibliográfica, resolução de problemas e utilização de recursos tecnológicos.
8. PROCESSOS AVALIATIVOS

OS CRITÉRIOS ADOTADOS NA AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA NO SEMESTRE, SERÃO:
Grau 1 (G1) – avaliação, com peso 1, com os conteúdos e competências desenvolvidos no
primeiro bimestre, composta por duas provas escritas e outros recursos avaliativos (no máximo 2,0
pontos), totalizando 10,0 pontos.
Grau 2 (G2) – avaliação, com peso 2, com os conteúdos e competências desenvolvidos no
semestre, composta por duas provas escritas e outros recursos avaliativos (no máximo 2,0
pontos), totalizando 10,0 pontos.
Será considerado aprovado o aluno que obtiver média maior ou igual a 6,0, calculada pela
fórmula:
G1 x 1 + G2 x 2
3

O aluno que obtiver média inferior a 6,0 terá direito a realizar prova cumulativa de
recuperação, substituindo um dos graus.
9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS (3)
1. STEWART, James. Cálculo. Vol 1 e Vol 2. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2006.
2. ANTON, Howrd. Cálculo, um novo horizonte. Vol. 1 Vol. 2. Porto Alegre: Bookman, 2007.
3. ÁVILA, Geraldo. Cálculo - Funções de uma variável. Vol. 1 e Vol. 2. Rio de Janeiro:
Editora LTC – Livros Técnicos e Científicos, 2002.
10. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES (5)
1. FLEMMING, Diva, GONÇALVES, Mirian. Cálculo A e B. São Paulo: Prentice Hall. 2006.
2. LEITOHLD, Louis. Cálculo com geometria analítica. Vol. 1 e Vol. 2. 3ª ed. São Paulo:
Makron Books, 1996.
3. MUNEM, Mustafá, FOULIS, David. Cálculo. Vol. 1 e Vol. 2. Rio de Janeiro: LTC, 1992.
4. SIMONNS, George F. Cálculo com geometria analítica. Vol I e Vol 2. São Paulo: Mc
5. SWOKOWSKY, Earl W. Cálculo com geometria analítica. Vol 1 e Vol 2. São Paulo:
11. LEITURAS E SITES RECOMENDADOS
1. THOMAS, George B. – Cálculo. Vol I. São Paulo. Addison Wesley, 2005.
2. GUIDORIZZI, H.L. Um curso de cálculo. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC,2003. v. 1 à 3.
3. HOFFMANN, L. D. Um curso moderno de cálculo e suas aplicações. 2. Ed. Rio de
Janeiro: LTC, 2002. v.1.
4. www.impa.br
5. www.sbem.com.br
6. www.somatematica.com.br

12. OBSERVAÇÕES RELEVANTES

No decorrer do curso estão previstas aulas semipresenciais, conforme o Calendário
Acadêmico. Tais aulas serão organizadas e desenvolvidas com a turma conforme o cronograma e
o Calendário Acadêmico do semestre corrente.
Estão previstas atividades escritas sobre evolução histórica dos logaritmos e da trigonometria,
bem como o estudo dos vultos históricos envolvidos. Também está prevista a construção e
utilização do astrolábio

ÁREA: EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E ARTES
CURSO: MATEMÁTICA

ANO / SEMESTRE: 2015/1

DISCIPLINA: GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR
CÓDIGO: 203535

CRÉDITOS: 4

PROFESSORES: Elton Kautzmann, Magda Layser e Marilene C / H TOTAL: 68 HORAS
Salete
PLANO DE ENSINO-APRENDIZAGEM
1.

EMENTA DA DISCIPLINA
Matrizes - Operações com matrizes - Matrizes inversíveis - Determinantes -

Sistemas lineares - Espaço vetorial - Combinação linear - Dependência linear - Base de um
espaço vetorial - Vetor - Reta no espaço - O plano - As cônicas.
2.

OBJETIVOS
2.1. GERAL
Que o aluno seja capaz de aplicar os conceitos de Álgebra Linear e Geometria

nos problemas de engenharia.
2.2. ESPECÍFICOS


Operar com matrizes e calcular matriz inversa por operações elementares.



Reconhecer os tipos de matrizes.



Calcular determinantes.



Resolver sistemas de equações aplicando o método de Cramer e de Gauss.



Identificar as características de um vetor e representá-lo.



Operar com vetores.



Identificar espaços e sub-espaços vetoriais.



Identificar a base de um espaço vetorial.



Realizar produtos entre vetores.



Representar a reta nas suas diferentes formas de equações.



Resolver problemas que envolvam equações de retas.

3.



Determinar a equação de planos.



Identificar as posições relativas entre planos/retas e planos/planos.



Determinar e reconhecer equações de cônicas.

CONTEÚDO:


Matriz – tipos, determinação e operações - matriz inversa.



Determinante - cálculo de determinantes e propriedades.



Sistemas lineares - classificação e resolução.



Vetor - definição, representação, características, tipos de vetores, versor de um
vetor, combinação linear, dependência linear, espaços vetoriais, base de um
espaço vetorial, projeção de vetores, expressão analítica e algébrica de vetor,
módulo,

distância

entre

dois

pontos,

cossenos

diretores,

paralelismo

e

perpendicularismo, produtos vetoriais.


A reta - equações vetorial, paramétrica e simétrica da reta, ângulo entre retas,
paralelismo e perpendicularismo, coplanaridade, posições relativas entre retas.

4.



O plano - equação do plano, posições relativas, distâncias.



As cônicas - equações e representação.

COMPETÊNCIAS, HABILIDADES E ATITUDES
Resolver problemas experimentais, desde seu reconhecimento e a realização de medições,
até à análise de resultados, individualmente ou em grupos de trabalhos.
Propor, elaborar e utilizar modelos explicativos novos ou adaptados, reconhecendo seus
alcances e limites de validade.
Concentrar esforços e persistir na busca de soluções para problemas de solução elaborada e
demorada.
Utilizar rigorosamente a linguagem científica na expressão dos conceitos trabalhados no
semestre, na descrição de procedimentos de trabalhos científicos e na divulgação de seus
resultados.
Utilizar os diferentes recursos da informática na elaboração de modelos, resolução de
problemas, etc.
Manter uma atitude constante de busca do conhecimento e aprender novas técnicas, métodos
ou uso de instrumentos, seja em medições, seja em análise de dados (teóricos ou
experimentais).
Apresentar resultados científicos em distintas formas de expressão, tais como relatórios,
trabalhos para publicação, seminários e palestras.

Manter atualizada sua cultura sobre as novidades das descobertas nas diversas áreas de
Física, através da consultas em, livros, mapas, revistas, jornais, sítios eletrônicos, etc
5.

CRONOGRAMA
1
2
3
4
5
6

1ª parte
2ª parte
1ª parte
2ª parte
1ª parte
2ª parte
1ª parte
2ª parte
1ª parte
2ª parte
1ª parte
2ª parte

7
8
9
10
11

1ª parte
2ª parte
1ª parte
2ª parte
1ª parte
2ª parte
1ª parte
2ª parte
1ª parte

12

13

14
15
16
17

2ª parte
1ª parte
2ª parte
1ª parte
2ª parte
1ª parte
2ª parte
1ª parte
2ª parte
1ª parte
2ª parte

18
19

Apresentação dos conteúdos, bibliografia. Matrizes: definição, ordem,
construção, tipos de matrizes, operações com matrizes: adição e subtração.
Operações com matrizes: multiplicação de escalar por matriz.e multiplicação
entre matrizes. Exercícios.
Determinante de matrizes: regra de Sarrus e Teorema de Laplace. Propriedades
dos determinantes. Exercícios
Matriz inversa. Sistemas lineares: equação linear e sistema linear (solução).
Resolução de sistemas: método gráfico e regra de Cramer. Exercícios.
Sistema escalonado. Operações elementares. Resolução de sistema por
escalonamento. Exercícios.
Reta orientada, eixo , segmento orientado, segmentos orientados eqüipolentes,
vetor, vetor nulo , vetores iguais, vetores opostos, características de um vetor,
vetor unitário, versor de um vetor, representação de vetor.
Aula semi-presencial(estudo da parábola)
Ângulo entre dois vetores. Operações com vetores: adição, multiplicação de
número por vetor, cálculo de módulo e representação geométrica. Exercícios
Combinação linear, dependência linear, espaços vetoriais e sub-espaços
vetoriais. Base de um espaço vetorial. Base ortonormal. Projeção de vetores no
plano. Operações com vetores no plano.
Prova G1.
Base ortonormal. Projeção de vetores no espaço, expressão analítica e
algébrica de vetores. Operações com vetores na forma analítica, módulo de um
vetor, distância entre dois ponto, ângulos e cosseno diretores. Exercícios.
Produto escalar: definição, significado geométrico, aplicação na Física, ângulo
entre vetores, condições de paralelismo e perpendicularismo entre vetores.
Exercícios
Produto vetorial: definição, significado geométrico, aplicação na Física.
Exercícios.
Equações vetorial, paramétricas e simétricas da reta, reta por 2 pontos,
alinhamento de 3 pontos, ângulo de 2 retas, paralelismo e perpendicularismo
entre retas, coplanaridade entre retas, posições relativas entre retas, interseção.
Estudo do plano: equação geral, posições relativas, distâncias.
Exercícios sobre reta e plano.
As cônicas: circunferência e parábola.
Aula semi-presencial (estudo da circunferência)

1ª parte

As cônicas: elipse e hipérbole.

2ª parte
20

AVALIAÇÕES FINAIS

21

AULA DE REVISÃO GERAL
1ª parte
2ª parte

22

ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE GRAU

2ª parte
6.

ORGANIZAÇÃO METODOLÓGICA:
Os alunos são orientados, através de indicação bibliográfica e exercícios, sobre

os pré-requisitos da disciplina: geometria plana, geometria espacial, a álgebra da resolução de
equações e sistemas de equações, e a representação gráfica de funções.
É dada a todos os conceitos mais importantes uma interpretação geométrica,
para que se possa visualizar as idéias contidas nos mesmos, assim como os resultados obtidos
analiticamente são também interpretados geometricamente.
Na resolução de problemas dá-se ênfase na aplicação da álgebra linear para
explicar princípios fundamentais e simplificar os cálculos em engenharia.
A todo o momento procura-se relacionar o conteúdo com a sua aplicação nas
outras disciplinas dos cursos de engenharia.
Procura-se fazer uma ligação entre matrizes, determinantes e sistemas lineares
com vetores, na representação analítica de um vetor, operações com vetores e aplicações
geométricas dos mesmos.
Atividades semi-presenciais
As atividades semi-presencias serão utilizadas como recursos no processo
ensino-aprendizagem.
7.

PROCESSOS AVALIATIVOS:
A avaliação será feita, basicamente por duas provas:
1ª Nota: uma prova valendo nove (9,0) pontos, com os conteúdos até a oitava

aula e trabalhos com exercícios de aplicação valendo um (1,0) ponto.
2ª Nota: uma prova valendo oito (8,0) pontos na décima oitava aula, com os
conteúdos da primeira até a décima sétima aulas e trabalhos valendo dois (2,0) pontos.
Substituição: uma prova com os conteúdos da primeira até a décima nona
aulas.

A média para a aprovação é de acordo com a Resolução nº 0120, de 25/09/2002,
do Conselho Universitário.
Será considerado aprovado o aluno que obtiver média maior ou igual a 6,0,
calculada pela equação:

G1 1

G2 2
3

.

O aluno que não atingir o mínimo exigido terá oportunidade de realizar uma
atividade de revisão geral de conteúdos e competências e mais uma atividade de substituição de
um dos graus do semestre.
REVISÃO GERAL – Serão elaboradas atividades individuais para que os alunos
possam trabalhar suas dificuldades com auxílio do professor.
SUBSTITUIÇÃO DE GRAU (S) – Será realizada uma avaliação final contendo
todos os conteúdos e competências desenvolvidas no semestre letivo.
O grau final será obtido, substituindo, na equação acima, o valor de um dos graus
parciais G1 ou G2, a ser escolhido pelo aluno, pelo valor da nota da substituição de grau (S).
8.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS:
1.

WINTERLE, P. Vetores e geometria analítica. São Paulo: Makron Books,
2000.232p.

2.

STEINBRUCH, A. WINTERLE, P. Geometria Analítica. São Paulo: McGrawHill, 1987. 583p.

3.

HOWARD, A., RORRES, C. Álgebra linear com aplicações. Porto Alegre:
Artmed Editora Ltda, 2001.572p.

4.

KOLMAN, B. Introdução à Álgebra Linear com Aplicações. Rio de Janeiro:
Prentice-Hall do Brasil ltda, 1998.554p.

9.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES:
1.

BOLDRINI, J. L. Álgebra Linear. São Paulo: Harbra. 1980. 411p.

2.

BOULOS, P., CAMARGO, I. Geometria analítica - um tratamento vetorial. São
Paulo: McGraw-Hill, 1987.385p.

3.

WINTERLE, P., STEINBRUCH, A. Álgebra linear. São Paulo: 2ª ed. McGrawHill, 1987.583p.

4.

JÚNIOR, O. G. Matemática por assunto – Geometria Plana e Espacial (nº 6).
São Paulo. Ed. Scipione, 1988.

5.

MACHADO, A. dos S. Matemática temas e Metas – Áreas e Volumes (nº 4).
São Paulo. Atual Editora. 1988.

6.

MACHADO, A. dos S. Matemática temas e Metas – Sistemas Lineares e
Combinatória (nº 3). São Paulo. Atual Editora. 1988.
Atualizado em 01/2010.

UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL

CURSO: ENGENHARIAS: MECÂNICA; MECÂNICA AUTOMOTIVA;
PLÁSTICOS; PRODUÇÃO

SEMESTRE: 2015/1

DISCIPLINA: CIÊNCIA DOS MATERIAIS

CRÉDITOS: 04

CÓDIGO: 503502

C / H TOTAL: 68

PROFESSORES: JOSÉ CARLOS KRAUSE DE VERNEY;
RICARDO LANNER CARDOSO

PLANO DE ENSINO-APRENDIZAGEM
2. EMENTA
Ciência dos materiais através do entendimento das suas diferenças e semelhanças avalia o
comportamento dos materiais em função de sua estrutura interna e dos processos utilizados em seu processamento
com vistas à melhoria da utilização desses materiais na sua finalidade de aplicação.
3. OBJETIVOS DA DISCIPLINA

3.1 GERAL
Que o aluno seja capaz de ter uma visão clara das diferentes classes de materiais e o motivo de tal
organização.
3.2 ESPECÍFICOS
Que o aluno seja capaz de:
Compreender a constituição dos materiais de uma forma microestrutural, bem como estes são formados e
podem ser modificados;
Compreender a influência da estrutura e as conseqüências nas propriedades dos materiais.

4. ABORDAGENS TEMÁTICAS
123456789101112-

Ligação química
Estrutura dos materiais
Imperfeições cristalinas
Caracterização dos materiais
Cinética da nucleação e do crescimento
Polímeros
Cerâmicos
Metálicos
Propriedades mecânicas
Ensaios de materiais
Diagrama de fases
Laboratório

5. CRONOGRAMA
ENC.
1
2
3
4

CONTEÚDOS
Introdução, programa da cadeira, bibliografia, microestrutura x propriedades, classificação dos
materiais;
Características de seleção de materiais, influência das atrações interatômicas na formação dos
materiais;
Formas de estrutura cristalina; Modelo de solidificação

5

Imperfeições cristalinas decorrentes da gênese dos materiais, características dos materiais amorfos
e cristalinos;
Técnicas de caracterização de materiais, metalografia óptica x MEV;

6

Materiais metálicos; processos de fabricação;

7

Materiais poliméricos, processos de fabricação e conceito sobre materiais compósitos;

8

Materiais cerâmicos e suas estruturas; processos de fabricação;

9

G1

10

Ensaios destrutivos x não-destrutivos, análise das principais propriedades mecânicas;

11

Propriedades mecânicas (fadiga / fluência / dureza)

12

Regra das fases Gibbs, conceito de equilíbrio de fases e balanço de massa

13

Introdução aos diagramas de fases;

14

Diagrama de fases;

15

Diagrama de fases do sistema ferro-carbono. exercícios

16

Descrição do processo de endurecimento por precipitação e outros tratamentos térmicos;

17

Tratamentos termoquímicos, correção de exercícios

18

G2

19

Revisão geral

20

Substituição

21

Análise de artigo científico conforme roteiro de avaliação.

22

Análise de pôster de congresso de IC conforme roteiro de avaliação.

6. PROCESSOS METODOLÓGICOS
A metodologia inclui parte explicitação e demonstração teórica e realização de exercícios para fixação, bem
como, aulas práticas, buscando conectar os conceitos em aplicações práticas.
Realização de trabalhos práticos, simulando atividades de planejamento e avaliação de materiais.

7. ATIVIDADES DISCENTES
Atividades presenciais em sala de aula, pesquisas em bibliografia sugerida e resolução de exercícios.
Realização de trabalhos práticos, simulando atividades de planejamento e seleção de materiais.

8. PROCESSOS AVALIATIVOS
G1 – PROVA
G2 - (TRABALHO REALIZADO X 0,2) + (PROVA X 0,8)
GRAU FINAL: G1 + 2X G2
3
Para aprovação o grau final deve ser maior ou igual a 6. Caso não atinja este grau, o aluno poderá realizar
prova de substituição para a G1 ou G2.
9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA RECOMENDADA
PADILHA, A. F. Materiais de Engenharia, microestrutura e propriedades. Hemus, 1997
GARCIA, A.; SPIM, J.A.; DOS SANTOS, C.A. Ensaios dos Materiais. LTC, RJ, 2000.
CALLISTER JR., W. P. Ciência e Engenharia dos Materiais: uma introdução. RJ, LTC, 2002.

10. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR RECOMENDADA
ASKELAND, D.; PHULÉ, P. Ciência e Engenharia dos Materiais. São Paulo: Cengage Learning, 2008.
SHACKELFORD, J. Ciência dos Materiais. São Paulo: Pearson Education, 2008.
REED-HILL, R. Princípios de Metalurgia Física. São Paulo, Guanabara Dois, 1982.
CHIAVERINI, V. Tecnologia Mecânica. São Paulo, ABM, 1986.
VAN VLACK, L. Princípios de Ciência e Tecnologia dos Materiais. São Paulo, Blücher, 1992.
SOUZA, S. A. Ensaios Mecânicos de Materiais Metálicos, São Paulo, Blücher, 1982.
VERNEY, J.C.K. Ciência dos Materiais, Canoas, Ed. da Ulbra, 2002, (caderno universitário nº 53)

UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL
ÁREA DE TECNOLOGIA E COMPUTAÇÃO
CURSO (s): ENGENHARIA DE PLÁSTICOS E ENGENHARIA QUÍMICA

ANO / SEMESTRE: 2015/1

DISCIPLINA: Química Geral e Inorgânica - A CÓDIGO: 993006

CRÉDITOS: 04

PROFESSORES: Wanderlei O. Gonsalez

C / H TOTAL: 68

PLANO DE ENSINO-APRENDIZAGEM
EMENTA: Micro-estrutura da matéria. Teoria Atômica. Ligações químicas. Estequiometria. Termodinâmica. Cinética
Química. Equilíbrio Químico. Equilíbrio Iônico.
2. OBJETIVOS DA DISCIPLINA
3.1 GERAL:
Proporcionar conhecimentos básicos dos fenômenos químicos, tanto nos aspectos conceituais e históricos,
bem como suas aplicações na ciência e na tecnologia moderna.
3.2 ESPECÍFICOS:
Subsidiar com pré-requisitos as demais disciplinas subseqüentes no sentido de proporcionar ao aluno uma
visão ampla, clara e correta da realidade e tornar a aprendizagem um processo sistemático e evolutivo.
Proporcionar ao aluno uma visão e uma instrumentação científica no sentido de tornar prático o fenômeno
químico, para bem prepará-lo no exercício de sua profissão.
Capacitar o aluno a desenvolver habilidades no sentido de trabalhar o formalismo matemático para
demonstrar os princípios químicos.
Capacitar o aluno a estudos mais avançados, despertando seu interesse pela pesquisa científica.
3. ABORDAGENS TEMÁTICAS :
Estrutura atômica: modelos atômicos, estrutura quântica, distribuição eletrônica. Ligações Químicas: Ligação
covalente, Ligação iônica, Ligação metálica e Forças intermoleculares. Estequiometria química, mol, massa molar,
estequiometria da fórmula. Balanceamento de reações, Estequiometria das reações. Termodinâmica: 1ª. e 2ª. Lei.
Cinética química: velocidade de reação; fatores que alteram a velocidade da reação. Expressão de velocidade para a
reação. Ordem de reação. Equilíbrio químico. Princípio de Le Châtelier. Fatores que alteram o equilíbrio químico.
Constantes de equilíbrio químico. Equilíbrio iônico: teoria de Arrhenius, Brönsted-Lowry e Lewis. Equilíbrio ácidobase. Constantes de dissociação. pH e pOH. Equilíbrio ácido-base. Constantes de dissociação. Hidrólise de Íons.
4. Desenvolvimento:
AULA

CONTEUDO

2

Identificação e integração (professor-aluno), apresentação do calendário, apresentação da disciplina,
sistema de avaliação, sondagem de conteúdos. Estrutura atômica.
Continuação - estrutura atômica; modelos atômicos, estrutura quântica, distribuição eletrônica, exercícios

3

SEMIPRESENCIAL

1

4

Características do átomo, mecânica ondulatória.

5

Exercícios.

6

Ligações Químicas: Ligação iônica, Ligação covalente.

7

Ligação metálica e Forças intermoleculares, Balanceamento de reações, exercícios.

8

Estequiometria química, mol, massa molar, estequiometria da fórmula, exercícios.

9

Prova G – 1

10

Termodinâmica – Introdução. 1ª.e 2ª. Lei. Exercícios.

11
12

Cinética química: velocidade de reação; fatores que alteram a velocidade da reação. Expressão de
velocidade para a reação. Ordem de reação.
Exercícios.

13

SEMIPRESENCIAL

14
15

Equilíbrio químico. Princípio de Le Châtelier. Fatores que alteram o equilíbrio químico. Constantes de
equilíbrio químico. Exercícios.
Equilíbrio iônico: teoria de Arrhenius, Brönsted-Lowry e Lewis.

16

Exercícios.

17

Equilíbrio ácido-base. Constantes de dissociação. pH e pOH, exercícios.

18

Continuação – equilíbrio ácido-base.

19
20

Equilíbrio ácido-base. Constantes de dissociação.
Hidrólise de Íons. Exercícios e correção dos exercícios.
Apresentações dos seminários.

21

Prova G – 2.

22

SUBSTITUIÇÃO DE GRAU

5.ORGANIZAÇÃO METODOLÓGICA:
Procedimentos: Aulas expositivas teórico-prática, exemplos, trabalhos e exercícios.
Recursos: material bibliográfico com textos de apoio.
Material de sala de aula (quadro, giz, datashow).
6. PROCESSOS AVALIATIVOS:
O critério de aprovação do aluno seguirá as orientações da Universidade.
G – 1 – Avaliação, com peso 1, com os conteúdos e competências desenvolvidos no primeiro bimestre letivo. O
grau G – 1 será constituído por uma prova escrita individual correspondendo a 80% do valor do grau e um trabalho
escrito, correspondendo a 20% do valor do grau.
G – 2 - Avaliação, com peso 2, com todos os conteúdos e competências desenvolvidos no semestre letivo. O grau
G – 2 será constituído por uma prova escrita individual correspondendo a 80% do valor do grau e um trabalho escrito,
correspondendo a 20% do valor do grau.
Será considerado aprovado o aluno que obtiver média maior ou igual a 6,0, calculada pela fórmula:
(G1× 1) + (G2 × 2)
3

O aluno que obtiver média inferior a 6,0 terá direito a realizar uma prova de recuperação cumulativa de conteúdos e
competências do semestre com a finalidade de substituir um dos graus parciais.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS:
BRADY, J., HUMINSTON, G., Química Geral. Livros Técnicos e Científicos Editora. Porto Alegre.
Segunda Edição. 1982. (54B812q)
MASTERTON, W., SLOWINSKI, E., STANITSKI, C., Princípios de Química. Editora Guanabara.
Sexta edição. 1990 (54M423p).
RUSSEL, J. Química Geral. Editora McGraw Hill. Segunda Edição. 1994 (54R964qu).
,8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES:
ATKINS, P. & JONES, L., Princípios da química, Porto alegre: Bookman, 2001.
GARRITZ, A. R. & CHAMIZO, J. A., Química, São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2002.

UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL

CURSO: TODOS OS CURSOS
CRÉDITOS: 4
CICLO: Formação Geral e Básica
HORAS/AULA: 68
DISCIPLINA: Sociedade e Contemporaneidade
MODALIDADE: Presencial e Conectado
ANO/SEM.: 2015/01
PROFESSOR: Ana Regina Simão, Everton Santos, Paulo
Gabriel de Moura.
PLANO DE ENSINO- APRENDIZAGEM
Os fundamentos teóricos, filosóficos e conceituais das Ciências Sociais (Antropologia,
Ciência Política e Sociologia), bem como sua aplicabilidade como recurso analítico ao
contexto nacional e internacional para a compreensão dos fenômenos sociais, políticos
e culturais das sociedades contemporâneas, em especial da sociedade brasileira.
OBJETIVOS DO CURSO:
OBJETIVO GERAL: Fornecer fundamentação teórica analítica básica que
instrumentalize o aluno a compreender a sociedade contemporânea e fomentar o
pensamento crítico, a solidariedade e a formação da cidadania.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
a) Identificar as três disciplinas das Ciências Sociais, assim como seus conceitos
básicos.
b) Analisar o processo político moderno e suas implicações para a formação da ordem
contemporânea atual.
c) Identificar os principais problemas da agenda brasileira contemporânea.
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES:
Conhecimento e análise das temáticas estruturantes. Hábitos de leitura de informações
atuais, domínio da pesquisa virtual, postura crítica frente as informações dos meios de
comunicações sociais, análise acadêmica dos fatos sociais, políticos e culturais.
PROGRAMA:
1 . Origens do Pensamento Social e seu nascimento como ciência.
1.1. A ciência antes da Revolução Científica.
1.2. A ciência pós-Revolução Científica.
1.3. A construção das ciências sociais.
1.4. As três áreas das ciências sociais: sociologia, antropologia e política.
2. Os três teóricos clássicos das ciências sociais.
2.1. Émile Durkheim – Teoria Funcionalista.
2.2. Karl Marx – Teoria Materialista Histórica.

2.3. Max Weber – Teoria Compreensiva
3. Os três enfoques das ciências sociais sobre a sociedade moderna.
3.1. A guerra contra o terrorismo após os atentados de 11 de setembro.
3.2. 11 de setembro: um atentado terrorista contra o imperialismo americano.
3.3. A dimensão simbólica do atentado de 11 de setembro.
4. Um olhar integrado sobre a sociedade contemporânea.
4.1. A marca violenta da instabilidade: o 11 de setembro e a guerra dela resultante.
5. A história da civilização ocidental em três tempos.
5.1. A sociedade antiga.
5.2. A sociedade moderna.
5.3. A sociedade contemporânea.
6. Pensamento social e ideologia: dos gregos aos dias atuais.
6.1. O pensamento político na Antiguidade: herança grego-latina.
6.2. Monoteísmo com Igreja e sem Igreja.
6.3. Pensamento político moderno.
6.4. Pensamento político contemporâneo.
7. Redes sociais e redes digitais.
8. Identidades em crise numa sociedade em transformação.
9. Novas formas de organização e participação.
10. Brasil: herança cultural e desafios do presente.
10.1. No princípio era o Estado.
10.2. O Brasil e as possibilidades da democracia.
10.3. O enfoque da modernização.
10.4. O enfoque da relevância dos atores políticos.
10.5. O enfoque da transição entre regimes.
10.6. A revisão das análises estruturais.
10.7. Um enfoque contemporâneo para a viabilidade da democracia.
10.8. Capital social e desenvolvimento.
PROCESSO METODOLÓGICO:
Modalidade Conectado:
- As atividades de ensino-aprendizagem serão desenvolvidas através de metodologia
conectada com os conteúdos dos capítulos do livro-texto, disponibilizado na plataforma,
desenvolvendo, em seguida debates sobre os temas e atividades complementares
propostas ao final de cada capítulo do livro-texto. Complementarmente, através de
atividades de auto-estudo, , responderão às atividades propostas ao final dos
respectivos capítulos do livro-texto e desenvolverão pesquisas preparatórias para as

atividades presenciais propostas.
- Modalidade Presencial:
Aulas expositivas dialogadas, debates acerca de temas contemporâneos, filmes e
documentários.
PROCESSOS AVALIATIVOS:
Modalidade Conectado:
Os alunos participarão de debates via FÓRUM e responderão a avaliações através de
provas objetivas sobre os conteúdos estudados e prova presencial.
Modalidade Presencial:
Os alunos serão avaliados através de duas provas dissertativas (G1 e G2) e um
trabalho em grupo.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
CASTELLS, Manuel. A era da informação: economia, sociedade e cultura. 10.
ed. São Paulo : Paz e Terra, 2007.
GIDDENS, Anthony. Modernidade e identidade. Rio de Janeiro: Zahar, 2002.
SORJ, Bernardo. A nova sociedade brasileira. 3º ed., rev. Rio de Janeiro: Zahar,
2006.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
CHAUÍ, Marilena de Souza. Convite à filosofia. 13º Ed. São Paulo : Ática, 2010.
FAORO, Raymundo. Os donos do poder: formação do patronato político
brasileiro. 3º ed. São Paulo : Globo, 2009.
TOFFLER, Alvin. Powershift : as mudanças do poder . 6º ed. Rio de
Janeiro : Record, 2003.
STEWART, Thomas A. A riqueza do conhecimento: o capital intelectual e a
organização do século XXI. Rio de Janeiro:

CURSO(S):

Engenharia

UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL
ÁREA DE TECNOLOGIA E COMPUTAÇÃO
Ambiental, Engenharia de Produção e
ANO / SEMESTRE: 2015/1

Engenharia Química.
DISCIPLINA: Química Orgânica Funcional
PROFESSORES: Anamélia

CÓDIGO: 202551

Saenger de Vasconcellos

CRÉDITOS: 04
C / H TOTAL: 68 horas/aula

PLANO DE ENSINO-APRENDIZAGEM
1. EMENTA
Estrutura atômica; estudo das funções orgânicas; nomenclatura dos compostos orgânicos; propriedades físicas; isomeria
estrutural e isomeria espacial.
2. OBJETIVOS DA DISCIPLINA
2.1 GERAL:
Desenvolver atividades que façam o aluno reconhecer as diversas funções orgânicas presentes em distintas estruturas.
Proporcionar aos alunos conhecimentos das funções químicas e suas propriedades, correlacionando com as atividades
específicas em suas respectivas áreas.

2.2 ESPECÍFICOS:
Proporcionar ao aluno conhecimentos da teoria da Química Orgânica de modo que ele seja capaz de classificar os
compostos orgânicos dentro das suas classes funcionais; reconhecer e nomear os compostos orgânicos através da sua
nomenclatura usual e sistemática; compreender e relacionar as estruturas moleculares com suas propriedades físicas e
conhecer as principais matérias-primas utilizadas nos processos industriais e presentes na natureza.
3. ABORDAGENS TEMÁTICAS
Apresentação da disciplina, conteúdo programático, bibliografia e método de avaliação. Estrutura atômica: ligações
químicas, estrutura de Lewis.
Estrutura das moléculas orgânicas: polaridade, forças intermoleculares. (revisão).
Hidrocarbonetos: estrutura, nomenclatura, propriedades físicas, importância.
Aromáticos: aromaticidade, estrutura, nomenclatura, propriedades físicas, importância.
Isomeria: isômeros constitucionais e estereoisômeros.
Haletos de alquila: estrutura, nomenclatura, propriedades físicas, aplicações.
Álcoois, Éteres e Fenóis: estrutura, classificação, nomenclatura, propriedades físicas, aplicações.
Aldeídos e Cetonas: estrutura, nomenclatura, propriedades físicas, aplicações.
Ácidos Carboxílicos e derivados, classificação, nomenclatura, propriedades físicas, aplicações.

Aminas: estrutura, nomenclatura, propriedades físicas, aplicações.

4. DESENVOLVIMENTO
AULA
1
(27/02)
2
(05/03)
3
(10/03)
4
(12/03)
5

CONTEUDO
Apresentação da disciplina, conteúdo programático, bibliografia e método de avaliação. Estrutura
atômica: ligações químicas, estrutura de Lewis.
Modelos de hibridização. Estrutura das moléculas orgânicas: polaridade, forças intermoleculares.
(revisão).
Aula semi-presencial: trabalho com a bibliografia recomendada, resolvendo problemas que envolvam
todo o conteúdo desenvolvido na disciplina, que serão avaliados no dia da prova.
Estudo das funções orgânicas: hidrocarbonetos: alcanos: nomenclatura, propriedades físicas,
importância.
Teste de G1

(19/03)
6
(26/03)
7
(02/04)
8

Estudo das funções orgânicas: hidrocarbonetos: cicloalcanos: nomenclatura, propriedades físicas,
importância. Estudo das funções orgânicas: hidrocarbonetos: alquenos, dienos e alquinos:
nomenclatura, propriedades físicas, importância.
Estudo das funções orgânicas: hidrocarbonetos: alquenos, dienos e alquinos: nomenclatura,
propriedades físicas, importância.
Corte avaliativo de G1

(09/04)
9

Aromáticos: aromaticidade, nomenclatura, propriedades físicas, importância.

(16/04)
10

Isomeria: isômeros constitucionais e estereoisômeros

(23/04)
11

Isomeria: isômeros constitucionais e estereoisômeros

(07/05)
12

Haletos de alquila: nomenclatura, propriedades físicas, aplicações.

(14/05)
13
(19/05)
14

Aula semi-presencial: trabalho com a bibliografia recomendada, resolvendo problemas que envolvam
todo o conteúdo desenvolvido na disciplina, que serão avaliados no dia da prova.
Álcoois, Éteres e Fenóis: nomenclatura, propriedades físicas, aplicações.

(21/05)
15

Álcoois, Éteres e Fenóis: nomenclatura, propriedades físicas, aplicações.

(28/05)
16

Teste de G2

(04/06)
17

Aldeídos e Cetonas: nomenclatura, propriedades físicas, aplicações.

(11/06)
18

Ácidos Carboxílicos e derivados: nomenclatura, propriedades físicas e aplicações

(18/06)
19

Ácidos Carboxílicos e derivados: nomenclatura, propriedades físicas e aplicações.

(25/06)
20

Aminas: nomenclatura, propriedades físicas e aplicações.

(02/07)
21

Corte avaliativo de G2

(09/07)
22

Recuperação cumulativa

(16/07)

5. ORGANIZAÇÃO METODOLÓGICA
Aulas expositivas e dialogadas, com o auxílio de quadro-negro, retro-projetor, recursos de vídeo, projetor de imagens e
modelos moleculares.
Será disponibilizada uma apostila, onde está digitada toda parte de conceituação. Esta possui espaços em branco, os
quais são preenchidos pelos alunos, na seqüência das aulas. Nesta, também são inclusos exercícios de fixação realizados
pelos alunos e corrigidos em sala de aula. No final da apostila, para cada unidade estudada encontram-se exercícios, que
devem ser resolvidos pelos alunos e que fazem parte da avaliação.
6. PROCESSOS AVALIATIVOS
A avaliação constitui processo contínuo, sistemático e cumulativo. A aprendizagem do aluno será avaliada ao
longo do semestre letivo e será expressa em dois graus G1 e G2.
AVALIAÇÃO DE G1 e G2
A nota referente a cada um dos graus 1 e 2 será obtida através de testes escritos (30%) e provas escritas (70%).
Todos os testes e provas serão cumulativos ao longo do semestre, de modo que possam habilitar o aluno a utilizar,
criativamente, as aprendizagens propostas pela disciplina.
O grau final do semestre resulta da média ponderada dos graus G1 e G2, sendo que G2 tem peso 2. Será aprovado
o aluno que obtiver média 6,0.
Média final =

(G1 + 2 x G2)/3 ≥ 6,0

RECUPERAÇÃO CUMULATIVA
O aluno que obteve aproveitamento inferior a 6,0 na média ponderada entre os dois graus terá direito a realizar

prova cumulativa de recuperação para substituir um dos graus.
O grau de substituição será constituído de uma prova escrita, que englobará todo o conteúdo da disciplina. Este
grau substituirá integralmente o grau desejado, e terá peso 1 e 2 conforme o grau a ser substituído seja o grau 1 ou 2,
respectivamente.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS
1. SOLOMONS, T.W.G.; FRYHLE, C.B. - Química Orgânica, Livros Técnicos e Científicos Editora S.A., Rio de
Janeiro, 7a edição, 2001. Volumes 1 e 2.
2. MCMURRY, J. – Química Orgânica, Thomson, São Paulo, 6ª edição, 2005.
3. VOLLHARDT, K. P. C.; SCHORE, N. E. – Química Orgânica – Estrutura e função, Bookmam, Porto Alegre, 4ª
edição, 2004.
,
8.REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES
1.CLAYDEN, J.; GREEVES, N.; Warren, S.; WOTHERS, P. - Organic Chemistry, Oxford Press, New York, 2001.
2. CAREY, F. A.- Organic Chemistry, Mcgraw-Hill, NY, 3a edition, 1996.
3. MORRISON, R. T., BOYD, R. N. Química Orgânica. 13.ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1996.

UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL
Pró-Reitoria de Graduação
Direção Geral de Ensino
CURSO (s): Todos (disciplina universal).
DISCIPLINA/Módulo: CULTURA RELIGIOSA
CÓDIGO: 990100
PROFESSOR(ES): Acir Raymann, Paulo Seifert,

ANO 2015/1
CRÉDITOS: 04
C / H TOTAL: 68h

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM
4. EMENTA
O fenômeno religioso, sua importância e implicações na formação do ser humano, da cultura e
da sociedade. As principais religiões universais: história e cultura. O Cristianismo e sua
relevância. O cenário religioso brasileiro: principais correntes, movimentos e tendências.
Religião e interdisciplinaridade: aspectos antropológicos, sociais, filosóficos, psicológicos.
Reflexão crítica dos valores humanos, sociais, éticos e espirituais. Ética cristã teórica e
aplicada. Perspectiva global da visão cristã de ser humano e de mundo.
5. OBJETIVOS
DA DISCIPLINA
2.1 GERAL: : Desenvolver os conhecimentos, os valores e as atitudes dos acadêmicos, através
da análise crítica reflexiva da história e do pensamento religioso e cristão bem como de sua
prática.
2.2 ESPECÍFICO(S):
Compreender o fenômeno religioso como uma dimensão antropológica, constituinte das
civilizações;
Identificar elementos da religiosidade nas diferentes representações da cultura humana;
Analisar a influência e relação do fenômeno religioso com as outras áreas do
conhecimento científico;
Conhecer as principais formas religiosas e as principais religiões do mundo ocidental e
oriental;
Levar os alunos a refletir sobre os diversos fenômenos religiosos existentes no mundo e
no Brasil;
Reconhecer os principais fatos da história das religiões, bem como suas conseqüências;
Perceber a influência das religiões na sociedade, tanto no passado quanto na
atualidade;
Compreender a importância do Cristianismo na cosmovisão Ocidental, bem como suas
contribuições para a sociedade;
Analisar a importância dos valores éticos, morais e espirituais na formação integral do
ser humano;
Refletir sobre questões de ética aplicada à vida do ser humano;
Reconhecer os valores cristãos como uma das propostas de efetivação de uma
sociedade mais ética e justa.

3.CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
MÓDULO 1: O FENÔMENO RELIGIOSO
1.1 Religião e cultura: sociodiversidade, multiculturalismo, tolerância e inclusão
1.2 Religião e suas interfaces com as diferentes ciências
1.3 Religião como experiência pessoal e universal: espiritualidade e fé
1.4 Definição, características, críticas e finalidades da religião
MÓDULO 2: AS GRANDES RELIGIÕES NO MUNDO
2.1 A divisão das religiões: Hinduísmo, Judaísmo, Islamismo, Xintoísmo, Budismo,
Confucionismo, Taoísmo
2.2 Os temas principais nas religiões: Deus, Homem, Sociedade e Mundo
2.3. O fundamentalismo religioso: terrorismo, violência, questões de gênero, exclusão e
minorias
3.1
3.2
3.3
3.4

MÓDULO 3: O CRISTIANISMO: ORIGEM E EXPANSÃO
Vida e obra de Jesus Cristo
A difusão do Cristianismo: da Igreja Primitiva ao Cisma de 1054
Principais ensinos/doutrinas do Cristianismo
As Cruzadas

MÓDULO 4: REFORMA PROTESTANTE
4.1 A Reforma de 1517: causas e conseqüências
4.2 Igrejas reformadas e outras denominações
4.3. Igreja Luterana e Educação (IELB e ULBRA)
4.4 A Contra-Reforma Católica
MÓDULO 5: A REALIDADE RELIGIOSA NO BRASIL HOJE
5.1 Cultos afro-brasileiros e religiões espiritualistas
5.2 Pentecostalismo e neopentecostalismo
5.3 Temas gerais no campo da religiosidade: culpa e perdão, relação entre fé e saúde,
seitas,...
MÓDULO 6: O ESTUDO DA ÉTICA
6.1. Axiologia: o mundo dos valores
6.2. Senso moral e consciência moral
6.3. Definição e caracterização da ética e da moral
6.4. Ética filosófica, social, religiosa e profissional (relações de trabalho)
6.5. Ética cristã
6.6. Ética aplicada: ecologia, aborto, sexualidade, suicídio, eutanásia, doação de órgãos,
drogadicção, casamento...
4. METODOLOGIA (processos metodológicos utilizados)
As atividades de aprendizagem consistem em aulas expositivas e dialogadas, prevendo
leituras prévias de artigos e textos, com posteriores reflexões e discussões sobre os mesmos.
Pressupõe exercícios teóricos e práticos, análises de reportagens, músicas e vídeos, bem como
envolvem pesquisas bibliográficas e de campo.

5. PROCESSOS AVALIATIVOS
A proposta avaliativa será contínua e cumulativa (somativa). Entre os instrumentos de
avaliação constam duas provas (G 1 e G 2), realização de trabalhos individuais, em dupla e/ou
pequenos grupos, por escrito e oralmente. Prevê também a análise crítico-compreensiva de
artigos, textos e vídeos. Os critérios de avaliação estão embasados na qualidade técnica dos

trabalhos, o comprometimento e pontualidade com os prazos e tarefas, bem como na
participação e interesse nas atividades propostas. A apreciação qualitativa refere-se à análise
de provas, à realização de tarefas, às respostas dos alunos e outras manifestações que
permitam uma tomada de decisão do professor em relação à continuidade de processo de
ensino e aprendizagem.
6. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

GAARDER, J. NOTAKER, H. HELLERN, V. O Livro das Religiões. São Paulo: Cia das Letras, 2000.
HEIMANN, Leopoldo. (Coordenador) ULBRA, Universidade Confessional. Canoas: ULBRA, 2000.
KUCHENBECKER, Walter (org.) O Homem e o Sagrado. 8.ed. Canoas: Ed. da ULBRA, 2004.
7. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

CATÃO, Francisco. O Fenômeno Religioso. São Paulo: Ed. Letras e Letras, 1995.
FORELL, George W. Fé ativa no amor. Porto Alegre: Concórdia Editora. Tradução de Geraldo Korndörfer,
1985.
JORGE, J. Simões. Cultura Religiosa. São Paulo: Edições Loyola, 1998.
LUTERO, Martinho. Obras selecionadas. São Leopoldo/Porto Alegre: Sinodal/Concórdia Editora, 1987/2003.
V.1 e 2.
WARTH, Martim Carlos. A Ética de cada dia. Canoas: Editora da ULBRA, 2002.

UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL

CURSO (s): Área de Tecnologia e Computação
DISCIPLINA: Fundamentos de Física
CÓDIGO: 993011
PROFESSORES:Agostinho Serrano, Vicente Teixeira Batista e
Gelson Fernandes Barreto.

ANO / SEMESTRE: 2015/1
CRÉDITOS: 08
C / H TOTAL: 136h

PLANO DE ENSINO-APRENDIZAGEM
6. EMENTA
Cinemática de Translação. Leis de Newton. Energia e trabalho. Lei da conservação de energia.
Conservação da quantidade de movimento. Impulso. Cinemática do Movimento de Rotação. Dinâmica do
Movimento de Rotação: Lei de Conservação do Momentum Angular. Momentum de Inércia. Equilíbrio de Corpos
Rígidos. Mecânica de Corpos Rígidos. Oscilações. Ondas Mecânicas. Temperatura e calor. Termodinâmica.
Teoria Cinética dos Gases.
7. OBJETIVOS DA DISCIPLINA
GERAL:
1-

Propiciar aos alunos o conhecimento dos conceitos, leis e princípios básicos da Mecânica, Calor e
Ondas.

2-

Propiciar aos alunos a aquisição de uma sólida habilidade para resolver problemas relacionados
com os fundamentos da Física.

3-

Propiciar aos alunos a aplicação de modelagens para a compreensão de temas envolvendo os
fundamentos da Física.

4-

Desenvolver o censo crítico do aluno na interpretação de problemas de Física.

ESPECÍFICOS:
1- Possibilitar aos alunos a aplicar os conceitos de Física Fundamental na solução de problemas típicos.
2- Habilitar os alunos a equacionar um problema físico, fazendo uso extensivo e ilustrativo dos
conteúdos aprendidos nas disciplinas de cálculo.
3- Possibilitar ao aluno o relacionamento dos conteúdos da disciplina com as ferramentas próprias de
sua futura área profissional.
4- Possibilitar ao aluno a relação entre os conteúdos da disciplina com as suas atividades profissionais.
8. ABORDAGENS TEMÁTICAS
1- Conceitos fundamentais da Mecânica, Calor e Ondas.
2- Aplicação destes conceitos com a área profissional dos alunos destes conceitos.
3- Leis fundamentais da Física.
4- Aplicação das leis fundamentais em mecanismos relacionados com a área profissional dos alunos.
9. DESENVOLVIMENTO

AULA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
44

CONTEÚDO
Apresentação do Curso, Sistemas de Unidades, Conversão de Unidades e Cinemática de
Translação na reta.
Revisão de Vetores e aplicações. Vetores no plano e no espaço, Ângulos e Cossenos Diretores.
Aplicações. Cinemática de Translação bidimensional. Exemplos.
Cinemática de Translação Bidimensional. Gráficos. Exemplos.
Conceito de Massa e Força e Unidades (Newton, kgf, libra-força).Força de contato e de campo. Leis
de Newton Aplicações das Leis de Newton.
Aplicação das Leis de Newton: Dinâmica de uma partícula e Forças não-conservativas. Força de
atrito. Estática dos pontos materiais. Forças no plano, aplicações.Exercícios
Força Centrípeta. Aplicações do efeito de forças no cotidiano.
Cinemática e Dinâmica da Rotação. Exercícios. Conceito de Torque.
Equilíbrio de corpos rígidos, Momento de Inércia. Momento de Inércia de Figuras planas e
sólidos.Momentum de Inércia
Atividade semipresencial (Combinações do professor com o aluno)
Avaliação G1-A
Conceito de Trabalho e Relação Trabalho – Energia Cinética. Exemplos
Conceito de Energia Cinética. Potencia e Energia Potencial
Conservação da Energia Mecânica. Sistemas não-conservativos. Exercícios
Sistemas de Partículas. Centro de Massa, Exercícios
Impulso, Quantidade de movimento. Exercícios
Conservação da Quantidade de Movimento
Colisões elásticas, Colisões inelásticas, coeficiente de restituição
Atividade semipresencial (Combinações do professor com o aluno)
Avaliação G1-B
Movimento Rotacional. Corpo rígido com aceleração angular constante. Relações entre as
grandezas rotacionais e translacionais.
Torque e o produto vetorial. Momento angular.
Corpo rígido em equilíbrio e sob a ação de um torque resultante.
Energia no movimento rotacional e conservação do momento angular.
Oscilações amortecidas e forças: Ressonância. Descrição Matemática das Ondas (Transversais e
Longitudinais)
Energia no Movimento Ondulatório. Superposição de Ondas, Interferência de Ondas, Ressonância
Temperatura, escalas termométricas
Expansão térmica dos sólidos (1D, 2D , 3D).
Expansão térmica dos líquidos em geral e da água. Resolução de Exercícios
Atividade semi-presencial (Combinações do professor com o aluno)
Avaliação G2-A
Calorimetria: Quantidade de calor e as equações das propagações do calor
Equivalente mecânico do calor e Calor latente de mudança de fase.
Calor e Trabalho a primeira lei da termodinâmica
Gases ideais. Cálculo cinético da pressão. Calor específico de um gás ideal.
Equação de estado de um gás. Diagrama de fases para um material. Escala Kelvin de temperatura.
Transformações reversíveis e irreversíveis
Ciclo de Carnot
Segunda lei da termodinâmica
Entropia – processos reversíveis e irreversíveis.
Entropia e Entalpia
Avaliação G2 - B
Aula não presencial
Prova Substitutiva.

10. ORGANIZAÇÃO METODOLÓGICA

As aulas presenciais serão teórica-expositivas, buscando aliar os fatos do cotidiano com os
fundamentos teóricos, incentivando os alunos a pensar e a equacionar situações que se apresentam no decorrer
de sua atividade profissional.
Os exemplos e exercícios propostos serão relacionados à prática profissional, para a fixação e
compreensão da temática estruturante.
11. PROCESSOS AVALIATIVOS
Serão realizadas duas (4) atividades para compor dois (2) graus parciais durante o período
letivo. O grau G1 será o resultado da média aritmética das duas primeiras avaliações ((G1A+G1B)/2). O grau
G2 será o resultado da média aritmética das duas últimas avaliações ((G2A+G2B)/2). O grau final do aluno
será o resultado da média ponderada dos dois graus parciais respeitando o peso 1 para o grau G1 e o peso 2
para o grau G2 (((G1x1)+(G2x2))/3). O aluno que possuir, no mínimo, 75% de freqüência e média parcial igual
ou superior a 6 será considerado aprovado. Para o aluno que tenha freqüência de 75% ou mais, mas média
parcial inferior a 6, será oferecida uma prova de recuperação cumulativa de conteúdos e competências do
semestre para substituir uma das notas: do grau G1 ou G2 (O que acarretar uma média final maior). A média
final de aprovação será igual ou superior a 6 fazendo-se a soma geométrica das médias parciais.
Grau 1 (G1) – Será formada pela média aritmética entre a avaliação, G1-A e G1-B, essa média
tem peso 1.
Grau 2 (G2) – Será formada pela média aritmética entre a avaliação, G2-A e G2-B, essa média
tem peso 2,
Será considerado aprovado o aluno que obtiver média maior ou igual a 6,0, calculada pela
equação:

G1 1

G2 2
3

.

O aluno que não atingir o mínimo exigido terá oportunidade de realizar uma atividade de
substituição de um dos graus do semestre.
SUBSTITUIÇÃO DE GRAU (S) – Será realizada uma avaliação final contendo todos os
conteúdos e competências desenvolvidas no semestre letivo.
O grau final será obtido, substituindo, na equação acima, o valor de um dos graus parciais G1
ou G2, a ser escolhido pelo aluno, pelo valor da nota da substituição de grau (S).
12. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS
7.

SEARS & ZEMANSKY – YOUNG, H.D. & FREEDMAN, R.A., Física I – Mecânica – 10ª edição,
Editora PEARSON Addison Wesley, São Paulo, SP, 2003.

8.

HALLIDAY, D., RESNICK, R., WALKER, J., Fundamentos de Física – Mecânica – Volume 1, 2 e 3
Editora LTC, Rio de Janeiro, RJ, 2003.

9.

CHAVES, A., Física – Mecânica – Volume 1, Editora Reichmann & Affonso Editores, Rio de Janeiro,
RJ, 2001.

10.

TIPLER, Paul, Física, vols. 1 e 2, Ed. LTC, Rio de Janeiro, 3ª edição, 2000.

13. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES
1-SERWAY, R. A. e JEWETT Jr., J. W. Princípios de Física. Vol. 1,2 e 3, 3ª Edição. Thompson, 2004.
2-SEARS, ZIEMANSKY e YOUNG, Fundamentos de Física. Vol 1, 2 e 3, 10ª Edição. Pearson, 2002.
3-TIPLER P. Física- Volume 1 e 2, Editora Guanabara Dois, 3ª Edição 2000.
4- NUSSENZVEIG, M. H., Curso de Física Básica Vol. 1, Ed. Edgard Blücher Ltda., 1996
LEITURAS E SITES COMPLEMENTARES

1- Companion Website da Pearson
2- Giacaglia, G. E. O., Curso Interativo de Física, http://br.geocities.com/resumodefisica, 2002-2003
3- University of Winnipeg, Electricity and Magnetism - Winnipeg, Canada, 1999,
http://theory.uwinnipeg.ca/mod_tech/node83.html

UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL
CURSO (s): Engenharias: Elétrica, Mecânica, Mecânica
Automotiva, Produção, Química e Automação Industrial.
DISCIPLINA: Modelagem de Sistemas Dinâmicos I
CÓDIGO: 5095469
PROFESSORES: Tiago Becker, Julio L. H. Cabrera

ANO / SEMESTRE: 2012/01

CRÉDITOS: 04
C / H TOTAL: 68

PLANO DE ENSINO-APRENDIZAGEM
14. EMENTA
Equações \Diferenciais Ordinárias de Primeira Ordem. Equações Diferenciais Ordinárias de ordem
dois e superior. Séries de constantes. Séries de potências. Resolução de Equações Diferenciais
por séries de potências. Transformada de Laplace.
2. OBJETIVOS
DO CURSO:
A missão dos Cursos de Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Automotiva é formar
Engenheiros comprometidos com o desenvolvimento industrial, humano e social, na busca
de soluções tecnológicas competitivas e/ou inovadoras, compatíveis com a qualidade
ambiental do meio em que atua.
3. OBJETIVOS
DA DISCIPLINA

3.1 GERAL:
Aplicar os conceitos matemáticos na resolução de problemas, através de técnicas analíticas e
recursos tecnológicos.
3.2 ESPECÍFICOS:
Identificar e resolver problemas; reconhecer o uso de Equações Diferenciais e séries em diversas
aplicações; aplicar corretamente as técnicas de resolução de Equações Diferenciais e
Transformada de Laplace em situações problemas; reconhecer o caráter interdisciplinar no estudo
de Equações Diferenciais.
4. ABORDAGENS TEMÁTICAS

AULA CONTEUDO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Introdução à modelagem matemática de sistemas físicos.
Notação e terminologia. Definição de equação diferencial.
ED separáveis e ED lineares
Modelagem e resolução de problemas com EDO I.
EDO de segunda ordem: parte homogênea
EDO de segunda ordem: parte não homogênea
Modelagem e resolução de problemas com EDO II.
Atividade semi-presencial
Exercícios.
G1
Transformada de Laplace: definição e construção de tabela.
Propriedades da Transformada de Laplace.
Propriedades da Transformada de Laplace.
Resolução de Equações Diferenciais usando Transformada de Laplace.
Resolução de Equações Diferenciais usando Transformada de Laplace. Aplicações.
Séries de potência
Solução de EDO via série de potências
Atividade semi-presencial
Exercícios
G2
AULA DE REVISÃO GERAL
ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE GRAU

5.ORGANIZAÇÃO METODOLÓGICA
Aulas expositivas, Quadro-negro/branco, retroprojetor e transparências, listas de exercícios e
notas auxiliares. Disponíveis no site do professor.

6. PROCESSOS AVALIATIVOS
PROCESSOS AVALIATIVOS:
G1 – 80% prova, 20% entrega de exercícios.
G2 – 80% prova, 20% entrega de exercícios.
GRAU FINAL:

G1 + 2 × G 2
3

Para aprovação o grau final deve ser maior ou igual a 6. Caso não atinja este grau, o aluno poderá realizar
prova de substituição para a G1 ou G2.
7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS
. Kreyszig, E.; “Advanced Engineering Mathematics”, 9a ed., Ed. John Wiley & Sons, 2006.
Zill, D. G, Cullen, M. R; “Equações Diferenciais”; vol 1; 3a. ed; Makron Books, São Paulo; 2001.
Spiegel, M; Liu, J; “Manual de Fórmulas e Tabelas Matemáticas”; Porto Alegre: Bookman, 2004
,

8.REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES
Boyce, Di Prima; “Equações Diferenciais Elementares e Problemas de Valores de Contorno”; 7a
ed; LTC; Rio de Janeiro; 2001.

CURSO: Engenharia Quimica

ANO / SEMESTRE:
2015/01

DISCIPLINA: Princípios de Química Analítica
CÓDIGO: 507554

CRÉDITOS: 4
CH TOTAL:

68

PROFESSORES: Mariângela de Camargo

PLANO DE ENSINO-APRENDIZAGEM
1. EMENTA
Análise Química Clássica: Teoria e Métodos da Química Analítica Qualitativa e
Quantitativa; Cálculos analíticos, algarismos significativos; Análise qualitativa de
cátions e ânions por via úmida; Análise Quantitativa: Titrimétrica e Gravimétrica.
2. OBJETIVOS DA DISCIPLINA
2.1 GERAL: Construir o conjunto dos conhecimentos, habilidades e atitudes que o
aluno precisa desenvolver para ser considerado apto para o exercício profissional e da
cidadania. Promover a educação e a formação integral do ser humano numa
perspectiva ética e de responsabilidade, visando o desenvolvimento do pensamento
reflexivo e crítico, do conhecimento científico e do aperfeiçoamento cultural e
profissional na aplicação de análise química;

2.2

ESPECÍFICOS: Conhecer as teorias e métodos de análise química para

identificação dos elementos químicos inorgânicos bem como da sua quantificação por
métodos químicos clássicos.

3. CONTEÚDOS
A – ANÁLISE QUÍMICA QUALITATIVA: Revisão de conteúdos como: Equilíbrio
iônico; · ácido/base, hidrólise de íons ( pH de soluções); · Equilíbrio de compostos
pouco solúveis; ·Equilíbrio de complexação; Equilíbrio de óxi-redução e aulas
experimentais de Metodologia semimicro por via úmida: de cátions e de ânions.
B- ANÁLISE QUÍMICA QUANTITATIVA: Revisão de conteúdos básicos;
classificação dos métodos titrimétricos e análise gravimétrica.Indicadores;
Desenvolvimento experimental de Titulação por neutralização; por precipitação; por
complexação e Análise gravimétrica.
4. CRONOGRAMA
Aula
Apresentação da disciplina: programa, referências bibliográficas,
1

Introdução, Análise Química, Métodos, Escolha do Método, Fatores para a
escolha do método – Introdução química analítica qualitativa,
Algarismos significativos

2

Química Analítica Qualitativa: pH, pOH , Produto de solubilidade (kps)
Exercícios.

3

Química Analítica Qualitativa: marcha de cátions, análise de ânions
Química Analítica Quantitativa: Métodos analíticos, Fundamentos da titrimetria,

4

AULA PRÁTICA Nº1: Marcha de cátions do grupo 1 e análise de ânions

5

Aula semipresencial: Redação de relatórios

6

AULA PRÁTICA Nº2: Marcha de cátions do grupo 2 e relatório

7

Titrimetria: Constante de ionização de ácidos e bases fracas (Ka e Kb). Exercícios

8

Titrimetria de neutralização;

9

Exercícios de avaliação e revisão conteúdo

10

CORTE AVALIATIVO G1

11

AULA PRÁTICA Nº3: Titrimetria de Neutralização

12

Titrimetria de oxi-redução: Reações de oxi-redução,

balanceamento em meio solvente, Equação de Nertz
13

Titrimetria de oxi-redução, exercícios

14

Titrimetria complexométrica, exercícios

15

Titrimetria de precipitação, exercícios

16

AULA PRÁTICA Nº4: Titrimetria de oxiredução
Titrimetria complexométrica e de precipitação

17

Aula semipresencial: Redação de relatórios

18

Análise gravimétrica

19

AULA PRÁTICA Nº5: análise gravimétrica

20

Exercícios de avaliação e revisão conteúdo

21

CORTE AVALIATIVO G2

22

SUBSTITUIÇÃO DE GRAU

5. ORGANIZAÇÃO METODOLÓGICA
Aula teórica-expositiva empregando quadro, giz, retro projetos e data show,
para estudo das teorias dos métodos analíticos e conhecimentos químicos
básicos e resolução de listas de exercícios;
Aulas experimentais relacionadas aos métodos analíticos para aplicação da
teoria.
6. ATIVIDADES DISCENTES
Os conteúdos desta disciplina terão uma abordagem expositiva dos princípios e
métodos de análise química clássica, sendo os conteúdos teóricos desenvolvidos em
sala de aula com resolução de exercícios e em aulas práticas realizando experimentos
de análise química e redação de relatórios.
7.PROCESSOS AVALIATIVOS
O corte avaliativo G1( grau 1 ) é constituído de: 80% avaliação escrita e 20% de
outras formas de avaliação, como relatórios e exercícios.
O corte avaliativo G2 ( grau 2 ) é constituído de: 80% avaliação escrita e 20%
de outras formas de avaliação, como relatórios e exercícios.

A nota final é dada pela media ponderada dos cortes avaliativo G1 e G2 com os
pesos 1 para G1 e 2 para G2. Para a aprovação é necessário uma média igual ou
superior a 6,0. O conteúdo dos cortes avaliativos é cumulativo podendo abranger
todas as aulas até a aplicação da avaliação escrita do respectivo corte. O aluno que
não comparecer ás avaliações escritas ou não atingir à média mínima para aprovação,
ressalvados os caos descritos na observação abaixo, terá direito a uma e somente
uma Substituição de Grau. Esta substituirá um dos cortes avaliativos ( G1 ou G2 ) e
será usada para recalcular a media ponderada, que obedecera oa mesmo critério para
aprovação.
Conforme Resolução n° 149 de 10 de novembro de 2011 “O aluno que obteve
aproveitamento inferior a 6,0, num dos dois cortes avaliativos (G1 ou G2) tem direito
a realizar, por uma única vez, prova presencial de substituição de um dos Graus”, “só
poderá realizar G1 ou G2 substitutiva se a média final no período regular, obtida com
estes Graus, for superior a zero”, “ para realizar a substituição o aluno deverá ter
75% de presença na disciplina a ser recuperada”
O grau de substituição será constituído de uma prova escrita, que englobará
todo o conteúdo da disciplina. Este grau substituirá integralmente o grau desejado, e
terá peso 1 e 2 conforme o grau a ser substituído do grau 1 ou 2, respectivamente.

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS (3)
1. Harris, Daniel C.. Análise química quantitativa. LTC. Rio de Janeiro, 2001.
2. Vogel, A. Química analítica qualitativa/Mestre Jou, São Paulo, 1995.
3. Vogel, A. Análise Quimica Quantitativa/ LTC, Rio de Janeiro, 2002
9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES (5)
1. Caulcutt, Ronald. Statistics for analytical chemists. London : Chapman e
Hall, 1994.
2. Christian, Gary O.. Analytical chemistry. New York : J.W., 1994.
3. Skoog,

Douglas

A.

[et

al.]..Analytical

Philadelphia : Harcourt College, 2000.

chemistry

:

an

introduction

4. Skoog, D. Fundamentals of analytical chemistry. Saunders College, 1997.
10.LEITURAS E SITES RECOMENDADOS
Sites Recomendados

Associação Brasileira de Engenharia
Quimica
http://www.abeq.org.br/

ÁREA: Tecnologia e Computação

ANO / SEMESTRE: 2015/1

CURSO: Engenharias
CICLO: Formação Profissional Específica
DISCIPLINA: Laboratório de Matemática Aplicada

CRÉDITOS: 2

CÓDIGO: 993014
PROFESSORES: Leomir Joel Schweig e Rodrigo Dalla Vecchia.

C / H TOTAL: 34 horas

PLANO DE ENSINO-APRENDIZAGEM
1. EMENTA DA DISCIPLINA
Modelagem de problemas envolvendo os conteúdos de limites, derivadas, funções exponenciais,
funções trigonométricas. Estudo de técnicas de integração e equações diferenciais. Aplicações
envolvendo os conteúdos abordados.
2. OBJETIVOS DA DISCIPLINA

2.1 GERAL
Aplicar os conceitos matemáticos na resolução de problemas, através de técnicas
analíticas.

2.2 ESPECÍFICOS
- identificar e resolver problemas;
- modelar problemas físicos e matemáticos usando os conceitos de limites, derivadas,
integrais e funções.
- aplicar corretamente as técnicas de derivação e integração em situações problemas;
- reconhecer e resolver equações diferenciais ordinárias;

- reconhecer e resolver técnicas de integração bem como problemas relacionados às
mesmas.
- reconhecer o caráter interdisciplinar no estudo do Cálculo Diferencial e Integral.

3. TEMÁTICAS
Modelagem de problemas envolvendo os conteúdos de limites, derivadas, funções exponenciais,
funções trigonométricas. Aplicações das derivadas: velocidade, taxas de variação, máximos e
mínimos de funções de uma ou duas variáveis. Lei de resfriamento de Newton crescimento
populacional, decaimento radioativo. Cálculo de integrais por trigonométricas e por substituição
trigonométrica. Cálculo de áreas e volumes.

4. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
- Identificar variáveis relevantes e procedimentos necessários para a resolução de problemas.
- Identificar, representar e utilizar o conhecimento do Cálculo Diferencial e Integral para o
aperfeiçoamento da leitura, da compreensão e da ação sobre a realidade.
- Identificar regularidades na resolução de problemas.
- Utilizar instrumentos de medição e de cálculo.
- Levantar conjecturas e elaborar estratégias para resolver problemas.
- Buscar novas fontes de conhecimento fortalecendo sua formação acadêmico- profissional.
- Estabelecer correspondências entre o Cálculo Diferencial e integral e áreas afins.
- Utilizar recursos tecnológicos para a construção do conhecimento.
5. ABORDAGENS TEMÁTICAS
1
2

Introdução. Aplicações de alguns problemas envolvendo máximos e mínimos de funções
de uma ou duas variáveis.
Experimento: Modelagem de movimento ondulatório.

3

Apresentação de Problemas abertos que envolverão a atividade semipresencial.

4

Atividade Semipresencial: Investigação dos problemas levantados na aula 3.

5

Apresentação e discussão de problemas envolvendo equações diferenciais lineares de
primeira ordem: lei de resfriamento de Newton; crescimento populacional; decaimento
radioativo.

6

Técnicas de Integração: Integração por substituição trigonométricas. Exercícios.

7

Técnicas de Integração: Integrais trigonométricas. Exercícios.

8

Integrais duplas. Cálculo de áreas e volumes. Exercícios.

9

Prova.

10

Apresentação da atividade semipresencial – problemas abertos

11

Substituição.

6. ORGANIZAÇÃO METODOLÓGICA
A disciplina deve ser desenvolvida utilizando aulas expositivas dialogadas, pesquisa
bibliográfica, utilização de recursos tecnológicos no desenvolvimento de experimentos físicos e
na consolidação de conceitos.

7. ATIVIDADES DISCENTES
Pesquisa bibliográfica, resolução de problemas e utilização de recursos tecnológicos.

8. PROCESSOS AVALIATIVOS

OS CRITÉRIOS ADOTADOS NA AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA NO SEMESTRE, SERÃO:
O aluno será avaliado através dos relatórios dos experimentos e da entrega de trabalhos,
envolvendo 70% do grau final. Será feito uma avaliação envolvendo os conteúdos trabalhados,
que contribuirá com os 30% restantes da nota.
Será considerado aprovado o aluno que obtiver média maior ou igual a 6,0.
O aluno que obtiver média inferior a 6,0 terá direito a realizar uma prova de substituição.

9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS (3)
1. STEWART, James. Cálculo. Vol 1 e Vol 2. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2002.
3. ANTON, Howrd. Cálculo, um novo horizonte. Vol. 1 Vol. 2. Porto Alegre: Bookman, 2000.
4. ZILL, Dennis G. Equações Diferenciais com Aplicações e Modelagem. São Paulo.
Pioneira Thomson Learning, 2003.
10. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES (6)
1. LEITOHLD, Louis. Cálculo com geometria analítica. Vol. 1 e Vol. 2. 3ª ed. São Paulo:
Harbra, 1996.
2. SWOKOWSKY, Earl W. Cálculo com geometria analítica. Vol 1 e Vol 2. São Paulo:
Makron Books, 1996.
3. SIMONNS, George F. Cálculo com geometria analítica. Vol I e Vol 2. São Paulo: Mc
Graw-Hill.
4. FLEMMING, Diva, GONÇALVES, Mirian. Cálculo A e B. São Paulo: Prentice Hall. 2006.
5. THOMAS, George B. – Cálculo. Vol I. São Paulo. Addison Wesley, 2002.

6. HALLET, Deborah Hughes, GLEASON, Andrew M., Patti Frazer,FLATH, Daniel E. Cálculo
e Aplicações. São Paulo: Editora Edgard Blücher LTDA, 1999.

11. LEITURAS E SITES RECOMENDADOS
1. ÁVILA, Geraldo. Cálculo - Funções de uma variável. Vol. 1 e Vol. 2. Rio de Janeiro:
Editora LTC – Livros Técnicos e Científicos, 1994.
2. GUIDORIZZI, H.L. Um curso de cálculo. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC,2001. v. 1 à 3.
3. HOFFMANN, L. D. Um curso moderno de cálculo e suas aplicações. 2. Ed. Rio de
Janeiro: LTC, 1990. v.1.
4. www.inpa.br
5. www.sbem.com.br
6. www.sbm.org.br
7. www.somatematica.com.br
12. OBSERVAÇÕES RELEVANTES

UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL
ÁREA DE TECNOLOGIA E COMPUTAÇÃO
CURSO (s): Engenharia Química.
DISCIPLINA: Química Orgânica e de Polímeros
CÓDIGO: 508539
PROFESSORES: Anamélia Saenger de Vasconcellos

ANO / SEMESTRE: 2015/1
CRÉDITOS: 04
C / H TOTAL: 68

PLANO DE ENSINO-APRENDIZAGEM
15. EMENTA
Reações de adição a ligações duplas ou triplas; reações de substituição eletrofílica aromática; reações de
substituição nucleofílica em carbonos saturados; reações de eliminação 1,2; reações de adição nucleofílica em
compostos carbonílicos; reações de substituição nucleofílica em carbono insaturado.
2. OBJETIVOS DA DISCIPLINA
2.1 GERAL:
Desenvolver no aluno o pensamento lógico através da aplicação do método científico, bem como dar condições
de interpretação dos princípios que expliquem os fenômenos químicos.
Desenvolver no aluno, hábitos de observação, reflexão e de conclusão, para bem capacitá-lo no exercício de
sua profissão.

Proporcionar ao aluno, conhecimentos de química orgânica para que possa cursar as disciplinas

subseqüentes do seu curso e para desempenho da função de engenheiro.

2.2 ESPECÍFICOS:
Desenvolver no acadêmico o pensamento lógico envolvido no estudo das funções orgânicas, isto é, capacitá-lo
a reconhecer os compostos orgânicos por classe, propor métodos de obtenção e prever suas propriedades, bem
como propor mecanismos das reações discutidos nesta disciplina.
Fazer com que o aluno saiba relacionar os grupos funcionais com as reações características e mecanismos
principais dos compostos orgânicos, de maneira a unificar os conhecimentos desenvolvidos nas disciplinas
anteriores e aplicando-os em disciplinas posteriores.
Desenvolver no aluno a capacidade de observação para que ele possa entender à influência das condições das

reações nos mecanismos de reações.
3. ABORDAGENS TEMÁTICAS
Reações de Adição a Ligações Duplas ou Triplas: Mecanismos de: adição de HX, adição de halogênios,
hidratação, hidrogenação.
Reações de substituição eletrofílica aromática: mecanismos de: halogenação do benzeno, nitração do benzeno,
sulfonação do benzeno, alquilação de Friedel-Crafts, Acilação de Friedel-Crafts. Efeitos dos substituintes na
ativação e orientação.
Reações de substituição nucleofílica em carbonos saturados: Mecanismos de substituição nucleofílica: SN 1 e
SN2. Estereoquímica dos mecanismos e fatores que Interferem nas Reações SN.
Reações de eliminação 1,2: Mecanismos de eliminação 1,2: E1 e E2; competição Eliminação x Substituição.
Reações de adição nucleofílica em compostos carbonílicos: Mecanismos de adição nucleofílica à carbonila.
Reações de substituição nucleofílica em carbono insaturado: Mecanismos de substituição nucleofílica em
ácidos carboxílicos e derivados.
4. DESENVOLVIMENTO
AULA
1

CONTEUDO
Apresentação da disciplina. UNIDADE 1 – Introdução ao estudo dos mecanismos de reações: grupos

(28/02) funcionais, tipos de reações, rupturas de ligações, reagentes nucleofílicos e eletrofílicos e intermediários
de reações.
2

UNIDADE 2 – Reações de Adição a Ligações Duplas ou Triplas: Adição de HX.

(06/03)
3

UNIDADE 2 – Reações de Adição a Ligações Duplas ou Triplas: Adição de halogênios; formação de

(13/03) haloidrinas; adição a triplas ligações; adição a dienos; adição de radicais livres.
4

Aula semi-presencial: trabalho com a bibliografia recomendada, envolvendo problemas propostos que

(17/03) serão avaliados no dia da prova.
5

Teste do G1.

(20/03)
6

UNIDADE 3 – Reações de substituição eletrofílica aromática: estrutura e estabilidade do benzeno;

(27/03) mecanismos de: halogenação do benzeno, nitração do benzeno, sulfonação do benzeno.
7

UNIDADE 3 – Reações de substituição eletrofílica aromática: alquilação de Friedel-Crafts, e acilação de

(03/04) Friedel-Crafts. Efeitos dos substituintes na ativação e orientação
8

Corte Avaliativo de G1.

(10/04)
9

UNIDADE 4 – Reações de substituição nucleofílica em carbonos saturados: mecanismos de substituição

(17/04) nucleofílica: SN1 e SN2;
10

UNIDADE 4 – Reações de substituição nucleofílica em carbonos saturados: estereoquímica dos

(24/04) mecanismos e fatores que interferem nas Reações Substituição Nucleofílica.
11

UNIDADE 4 – Reações de substituição nucleofílica em carbonos saturados: estereoquímica dos

(08/05) mecanismos e fatores que interferem nas Reações Substituição Nucleofílica.
12

UNIDADE 5 – Mecanismos de eliminação 1,2: E1 e E2; estereoquímica das reações E2, competição

(15/05) Eliminação X Substituição.
13

UNIDADE 5 – Mecanismos de eliminação 1,2: E1 e E2; estereoquímica das reações E2, competição

(22/05) Eliminação X Substituição.
14

Aula semi-presencial: trabalho com a bibliografia recomendada, envolvendo problemas propostos que

(26/05) serão avaliados no dia da prova.
15

Teste do G2.

(29/05)
16

UNIDADE 6 – Reações de adição nucleofílica em compostos carbonílicos: mecanismos de adição

(05/06) nucleofílica à carbonila.
17

UNIDADE 6 – Reações de adição nucleofílica em compostos carbonílicos: mecanismos de adição

(12/06) nucleofílica à carbonila.
18

UNIDADE 6 – Reações de adição nucleofílica em compostos carbonílicos: mecanismos de adição

(19/06) nucleofílica à carbonila.
19

UNIDADE 7 – Reações de substituição nucleofílica em carbono insaturado: mecanismos de substituição

(26/06) nucleofílica em ácidos carboxílicos e derivados.
20

UNIDADE 7 – Reações de substituição nucleofílica em carbono insaturado: mecanismos de substituição

(03/07) nucleofílica em ácidos carboxílicos e derivados.
21

Corte Avaliativo de G2.

(10/07)
22

Recuperação cumulativa.

(17/07)

5.ORGANIZAÇÃO METODOLÓGICA
Aulas expositivas e dialogadas, com o auxílio de quadro-negro, retro-projetor, recursos de vídeo, projetor de
imagens e modelos moleculares.
Será disponibilizada uma apostila, onde está digitada toda parte de conceituação. Esta possui espaços em branco, os
quais são preenchidos pelos alunos, na seqüência das aulas. Nesta, também são inclusos exercícios de fixação

realizados pelos alunos e corrigidos em sala de aula. No final da apostila, para cada unidade estudada, encontramse exercícios, que devem ser resolvidos pelos alunos e que fazem parte da avaliação.
6. PROCESSOS AVALIATIVOS
A avaliação constitui processo contínuo, sistemático e cumulativo. A aprendizagem do aluno será avaliada ao
longo do semestre letivo e será expressa em dois graus G1 e G2.
AVALIAÇÃO DE G1 e G2
A nota referente a cada um dos graus 1 e 2 será obtida através de testes escritos (30%) e provas escritas
(70%).
Todos os testes e provas serão cumulativos ao longo do semestre, de modo que possam habilitar o aluno a utilizar,
criativamente, as aprendizagens propostas pela disciplina.
O grau final do semestre resulta da média ponderada dos graus G1 e G2, sendo que G2 tem peso 2. Será
aprovado o aluno que obtiver média 6,0.
Média final =

(G1 + 2 x G2)/3 ≥ 6,0

RECUPERAÇÃO CUMULATIVA
O aluno que obteve aproveitamento inferior a 6,0 na média ponderada entre os dois graus terá direito a
realizar prova cumulativa de recuperação para substituir um dos graus.
O grau de substituição será constituído de uma prova escrita, que englobará todo o conteúdo da disciplina.
Este grau substituirá integralmente o grau desejado, e terá peso 1 e 2 conforme o grau a ser substituído seja o
grau 1 ou 2, respectivamente.
7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS
1. SOLOMONS, T.W.G.; FRYHLE, C.B. - Química Orgânica. Livros Técnicos e Científicos Editora S.A., Rio de
Janeiro, 7a edição, 2001. Volumes 1 e 2.
2. MCMURRY, J. – Química Orgânica, Thomson, São Paulo, 6ª edição, 2005.

3. VOLLHARDT, K. Peter C.; SHCORE, Neil E. Química Orgânica: Estrutura e Função. 4. ed. Porto Alegre:
Bookman, 2004.
,8.REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES
1. ALLINGER, N. L . et al. Química Orgânica. 2.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Dois, 1978.
2. CAREY, F. A. Organic Chemistry. 4.ed. New York: Mcgraw –Hill, 2000.

3. MORRISON, R. T., BOYD, R. N. Química Orgânica. 13.ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1996.

UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL
PRÓ-REITORIA DE ENSINO A DISTÂNCIA
CURSO: Graduação

CRÉDITOS: 4

CICLO: Formação Geral
DISCIPLINA: Instrumentalização Científica
MODALIDADE: Presencial
PROFESSORES: Alexandre Cruz Berg, Alexandre Moroni,
Cosme Chinazzo, Clóvis Dvoranovski e

HORAS/AULA
TOTAIS: 68
ANO/SEM.: 2015/1

Otávio José Weber.
PLANO DE ENSINO- APRENDIZAGEM
EMENTA:
O Emprego da lógica e da metodologia científica como ferramentas do conhecimento
humano para elaboração de projetos de pesquisa, assim como a aplicação de recursos
e tecnologias de comunicação e de informação em ambientes virtuais.
OBJETIVOS DO CICLO:
Alcançar conhecimentos básicos para poder discutir sobre temas éticos e da realidade
social, desenvolvendo assim o sentido de cidadania; comunicar-se adequadamente por
escrito atingindo diferentes propósitos comunicacionais; elaborar trabalhos e
monografias segundo normas oficiais, utilizando-se dos meios digitais.
OBJETIVO GERAL:
Refletir sobre a pesquisa científica e sua documentação, priorizando a produção de
novos conhecimentos nas diferentes áreas do saber humano; Ser capaz de identificar a
credibilidade das fontes de pesquisas e informações digitais, atendendo aos princípios
que norteiam a filosofia do ensino superior e as exigências da sociedade em
transformação.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Instrumentalizar o aluno para que seja capaz de:
a) Argumentar e criticar com precisão e objetividade;
b) Conhecer tipos e fontes de pesquisa e informação digital;
c) Entender o conhecimento humano através da leitura, em seus diferentes
níveis de produção em busca do conhecimento científico;
d) Acessar as informações digitais e refletir sobre os princípios éticos e legais

na utilização da informação recuperada;
e) Elaborar e executar um projeto de pesquisa;
f) Buscar o conhecimento científico na universidade e na realidade social
dentro de parâmetros éticos.
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES:
Autonomia na busca da informação, utilizando fontes de pesquisa virtual.
Aquisição do conhecimento necessário para a realização de um trabalho
científico.
Capacidade de classificar as fontes de pesquisa como confiáveis ou não.
Utilização das informações adquiridas de forma ética e legal.
Conhecimento da estrutura de um trabalho científico e como documentálo.
PROGRAMA:
1 - O ATO DE ESTUDAR
2 - CONHECIMENTO E MÉTODO
3 - MECANISMOS DE BUSCA, DIRETÓRIOS E BANCOS DE DADOS
4 - BIBLIOTECAS VIRTUAIS, ENCICLOPÉDIAS E PORTAIS
5 - PERIÓDICOS E PORTAIS
6 - PROJETO DE PESQUISA
7 - A PESQUISA CIENTÍFICA
8 - O QUALIS
9 - PLATAFORMA LATTES
10 - TIPOS DE PESQUISA
11 - RELATÓRIO DE PESQUISA
12 - ARTIGO E LINGUAGEM CIENTÍFICA
13 - APLICAÇÃO DAS NORMAS DA ABNT EM UM EDITOR DE TEXTOS
14 - ÉTICA ES ASPECTOS LEGAIS NA UTILIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO

PROCESSO METODOLÓGICO:
As atividades de aprendizagem consistem em leituras, discussões sobre os temas
abordados, exercícios teóricos e práticos, atividades práticas e avaliação presencial.
PROCESSOS AVALIATIVOS:
G1 é composta por:
Trabalho sobre fontes de pesquisa virtual e
credibilidade da informação: 3 pontos;
Projeto de Pesquisa: 2 pontos;
Prova presencial: 5 pontos.
G2 é composta por:
Trabalho sobre Direitos Autorais: 1 ponto;
Artigo Científico: 3 pontos;
Prova presencial: 6 pontos.
SUBSTITUIÇÃO DE GRAU é composta de 100% prova
presencial.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
CERVO, Amado Luiz; BREVIAN, Pedro Alcino; SILVA Roberto da. Metodologia
Científica. 6. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. (BVP).
FURASTÉ, Pedro Augusto. Normas Técnicas: com explicitação das normas da
ABNT. 15. ed. (atualizada e reformulada) Porto Alegre: Dáctilo Plus, 2010. 239 p.
GANDELMAN, Henrique. De Gutemberg à Internet: direitos autorais na era digital. 4.
ed. Ampliada e atualizada – Rio de Janeiro: Record, 2001.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas,
2010. 184 p.
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de Metodologia
Científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 297 p.
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia Científica. 5. ed.

São Paulo: Atlas, 2011. 312 p.
MAGALHÃES, Gildo. Introdução à monografia científica. São Paulo: Ática, 2005.
(BVP).
MORGADO, Flávio. Formatando Teses e Monografias com Microsoft Word. Rio de
Janeiro: Ciência Moderna ltda., 2007.
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. 23. ed. São
Paulo: Cortez, 2007.
LEITURAS E SITES:
Leituras:
Lei
dos
Direitos
Autorais
(Lei
n
9.610).
Disponível
em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9610.htm. Acesso em: agosto de 2009.
Plínio Martins Filho. “Direitos Autorais na Internet” In: www.scielo.br. Disponível
em:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010019651998000200011&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt. Acesso em: agosto de 2009.
Sites:
CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
Disponível em: http://www.cnpq.br/. Acesso em: agosto de 2009.
IBICT – Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Disponível
em : http://www.ibict.br . Acesso em: agosto de 2009.
O Portal Brasileiro da Informação Científica – Capes. Disponível em:
http://www.periodicos.capes.gov.br/portugues/index.jsp. Acesso em: agosto de 2009.
Portal

de

Periódicos

de

Acesso

Livre

da

Capes.

Disponível

em:

http://www.capes.gov.br/. Acesso em: agosto de 2009.
Portal de Periódicos Scielo. Disponível em: http://www.scielo.org/php/index.php.
Acesso em: agosto de 2009.
Portal do Domínio Público. Disponível em:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp. Acesso em: agosto
de 2009.

UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL
ÁREA DE TECNOLOGIA E COMPUTAÇÃO
CURSO (s): Engenharia Mecânica, Engenharia Mecânica Automotiva, Engenharia Civil,
Engenharia Elétrica, Eng. Química e Eng. Ambiental.
DISCIPLINA: Fenômenos de Transporte
CÓDIGO: 503503
PROFESSORES:

ANO / SEMESTRE:
2015 / 1
CRÉDITOS: 04
C / H TOTAL: 68

PLANO DE ENSINO-APRENDIZAGEM
16. EMENTA:
Propriedade dos fluidos. Conceitos básicos. Manometria e instrumentação. Força sobre superfícies planas submersas.
Empuxo. Fundamentos do escoamento dos fluidos. Equação da continuidade. Equação da quantidade de movimento.
Equação da energia para regime permanente. Perdas de carga singular e distribuída em condutos forçados. Sistemas de
bombeamento. Experimentos em laboratório para determinação de rugosidade interna da tubulação. Experimentos em
laboratório para determinação da curva de desempenho da bomba.
17. OBJETIVOS DA DISCIPLINA:
2.1 GERAL: Desenvolver no estudante a habilidade de analisar um determinado problema de maneira simples e lógica,
aplicando na solução do problema, princípios fundamentais dos fenômenos que caracterizam a mecânica dos fluidos,
para diversas aplicações.
2.2 ESPECÍFICO(S): Fornecer ao estudante o embasamento teórico, demonstrado a sua importância através de
aplicações cotidianas de Engenharia, a fim de estimular e consolidar o conhecimento abordado em sala de aula.
18. Programa:
1.

2.

3.

4.

Apresentação da Ementa e introdução ao assunto
Áreas de aplicação, demonstração da importância da disciplina
Breve histórico das descobertas e avanços na área do conhecimento
Revisão de conceitos básicos
Definição de grandezas, dimensões e unidades
Sistemas de unidades e conversões
Equações racionais ou homogeneidade dimensional e equações empíricas
Erro e algarismos significativos
Propriedade dos Fluidos I
Massa específica
Peso específico
Densidade relativa
Elasticidade e compressibilidade
Estática dos Fluidos
Características da pressão
Equação geral da hidrostática
Pressões absolutas e relativas

5.

6.

7.

8.

9.

Medição de pressões estáticas *
Empuxo sobre superfícies planas
Empuxo sobre volumes mergulhados
Propriedade dos Fluidos II
Viscosidade dinâmica
Viscosidade cinemática
Tensão superficial e capilaridade
Tensão de vapor e cavitação
Cinemática dos Fluidos
Classificação dos escoamentos
Perfil de velocidade em escoamentos laminares e turbulentos
Vazão volumétrica e Vazão Mássica, Velocidade média
Métodos de determinação da vazão*
Equação da continuidade
Dinâmica dos Fluidos
Equação de Bernoulli
Aplicações: Equação de Torriceli, Tubo de Pitot, Tubo de Venturi
Equação de conservação da quantidade de Movimento (definição de momento)
Sistemas de Condutos
Definição de conduto livre e forçado
Definição de perda de carga *
Fórmula Universal da perda de carga (Darcy-Weissbach)
Determinação do fator de perda de carga “ f “ para escoamentos laminares e turbulentos
Perda de carga singular
Introdução a assunto diâmetro econômico
Bombas
Classificação
Curvas características*
Seleção de bombas e motores
Cavitação e NPSH
Associação de bombas

3. Cronograma:
AULA
1

Apresentação da ementa da disciplina e introdução ao assunto com exemplificação de aplicações.

2

Grandezas, dimensões e unidades. Análise dimensional e exercícios de conversão de unidades.

3

Propriedades dos Fluidos I: Massa especifica, peso especifico, densidade relativa e volume especifico.

4

Definição de Pressão. Elasticidade e compressibilidade. Exercícios

5

Manometria. Exercícios

6

Aula semi-presencial: Listas de exercícios.

7

Módulo de elasticidade. Exercícios

8

Empuxo sobre superfícies planas submersas. Exercícios

9

Fechamentos da listas de exercícios.

10

G1

11

Propriedades dos Fluidos II: Tensão superficial e capilaridade, pressão de vapor e cavitação. Exercícios

12

Propriedades dos Fluidos II: Viscosidade Dinâmica e Cinemática

13

Classificação dos escoamentos, perfil de velocidade para regime laminar e turbulento, vazão volumétrica,
mássica e de peso. Velocidade média, métodos de determinação de vazão e Equação da continuidade.

14

Equação de Bernoulli, aplicações: Equação de Torriceli, Tubo de Pitot, Tubo de Venturi

15

Aula semi-presencial: Listas de exercícios.

16

Sistemas de condutos: Condutos livres e forçados, perdas de carga equação universal. Exercícios.

17

Determinação do fator de perda de carga por diagrama e por equação. Exercícios.

18

Perda de Carga Singular. Exercícios.

19

Sistemas completos de perda de carga. Introdução ao diâmetro econômico. Exercícios.

20

Bombas: Classificação, curvas características, seleção de bombas e motores, cavitação e associação de bombas

21

G2

22 Substituição
5.ORGANIZAÇÃO METODOLÓGICA
A metodologia inclui parte teórica expositiva e realização de exercícios para fixação, buscando conectar os conceitos
abordados em sala de aula com aplicações de Engenharia. As aulas semi-presenciais são contempladas pelas diversas
listas de exercício necessárias ao desenvolvimento crítico e lógico dos problemas abordados.
6. PROCESSOS AVALIATIVOS
G1 – 100% da prova
G2 – 100% da prova

GRAU FINAL:

G1 (2 G 2)
3

Para aprovação o grau final deve ser maior ou igual a 6. Caso não atinja este grau, o aluno poderá realizar prova de
substituição para a G1 ou G2. O conteúdo para ambos os casos é total e o aluno deve antes da prova definir o grau que
deseja substituir.
8. BIBLIOGRÁFIA BÁSICA

BENNET, Caroll O. Fenômenos de transporte:quantidade de movimento, calor e massa.São Paulo : McGraw-Hill, 1978.
FOX, Robert W., McDONALD, Alan T. Introdução à Mecânica dos Fluidos. Rio de Janeiro: LTC, 2006.

SHAMES, Irving Herman. Mecânica dos Fluidos. São Paulo: Edgard Blucher, 1983.
STREETER, Victor. L. Mecânica dos Fluidos. São Paulo: McGraw – Hill, 1982

9. BIBLIOGRÁFIA COMPLEMENTAR
WHITE, Frank M. Mecânica dos Fluidos. São Paulo: McGraw-Hill, 2002.
MOTT, Robert L., Applied Fluid Mechanics. New Jersey: Prentice Hall, 2006.
MUNSON, Bruce R., Fundamentos da mecânica dos fluidos. São Paulo: Edgard Blucher, 2004.
ÇENGEL, Yunus A., Mecânica dos fluidos: Fundamentos e Aplicações. São Paulo: McGrawHill, 2007.

UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL
ÁREA DE TECNOLOGIA E COMPUTAÇÃO
CURSO (s): Área de Tecnologia e Computação
ANO / SEMESTRE: 2015/1
DISCIPLINA: Laboratório de Fundamentos de Física
CÓDIGO: 993013
CRÉDITOS: 02
PROFESSOR: Agostinho Serrano de Andrade Neto e Jorge C / H TOTAL: 34 h
Tadeu Vargas da Silva
PLANO DE ENSINO-APRENDIZAGEM
19. EMENTA
Experiências práticas Utilizando o Laboratório de Física versando sobre os
seguintes conteúdos: Grandezas e Unidades de medida. Instrumentos e precisão de medidas.
Erros experimentais. Análise gráfica linear e logarítmica. Derivação numérica. Grandezas físicas.
Representação vetorial. Sistemas de unidades. Movimento em uma e duas dimensões. Dinâmica
da partícula. Trabalho e energia. Conservação de energia. Momento linear. Cinemática e dinâmica
de rotações. Equilíbrio de corpos rígidos. Oscilações. Estática e dinâmica de fluidos. Termometria
e Dilatação; Calorimetria; Estudo dos Gases. Teoria cinética dos gases. Termodinâmica.
Oscilações mecânicas e Oscilações eletromagnéticas. Pulsos e ondas. Natureza e propagação de
ondas mecânicas e eletromagnéticas.
2. OBJETIVOS
DA DISCIPLINA
GERAL: Revisar experimentalmente os conhecimentos adquiridos teoricamente nas
áreas de Mecânica, Termometria, e Termodinâmica bem como instrumentalizar o aluno no
exercício de leitura de manuais e montagem de equipamentos específicos para laboratórios de
Física.
ESPECÍFICOS:
Desenvolver técnicas de Laboratório.
Aplicar técnicas de Teoria de Erros e Medidas para avaliação de resultados experimentais
em situações reais em laboratório;
Aplicar métodos de linearização de gráficos para buscar regularidades nas medidas em
eventos e fenômenos físicos;
Determinar experimentalmente através das técnicas de linearização de gráficos as formas
de equações fundamentais;
Aplicar o conhecimento adquirido em atividades experimentais nos usos tecnológicos dos
princípios envolvidos;
Determinar, através de experimentos práticos, as grandezas fundamentais.
Aplicar os conceitos de força resultante em experimentos.

Reconhecer as forças de atrito que atuam em situações problemas e desenvolver técnicas
para sua determinação.
Realizar atividades práticas para estudo de sistemas conservativos de energia.
Determinar de forma experimental, os momentos axial e polar. Bem como a conservação
dos momentos em sistemas inerciais.
Reconhecer escalas termométricas e suas relações. Utilizar diversos tipos de termômetro
com escalas diversas, inclusive escalas próprias. A partir das medidas sensoriais da
temperatura construir termômetros com escalas diferentes, relacionando-as
matematicamente entre si.
Reconhecer o aspecto microscópico da matéria através da grandeza temperatura, fazendo
desta um elo entre o mundo visível das sensações e o mundo invisível dos fenômenos
físicos microscópicos.
Determinar capacidades térmicas de corpos e calores específicos de diversas
substâncias.
Diferenciar calor latente e calor específico.
Entender que a mudança da intensidade vibratória da matéria pode alterar o tamanho dos
objetos e, quando estas propriedades, primeiramente aplicadas a sólidos e líquidos,
estenderem-se aos gases, entender que as mudanças de volume destes pode levar à
realização de trabalho externo.
Aplicar as leis da termodinâmica para calcular o calor, o trabalha e a energia em sistemas
conservativos e dissipativos. Associar a realização de trabalho por um gás (ou contra o
gás) com o aumento (ou redução) de sua energia interna, a partir de uma fonte (ou um
absorvedor) de calor.
3. ABORDAGENS TEMÁTICAS
Mecânica – Termologia - Termodinâmica
4. DESENVOLVIMENTO
AULA

CONTEUDO

1

Medidas, algarismos significativos de uma medida, arredondamentos, desvios e valor
provável de uma medida.

2

Medidas de velocidade e aceleração em um trilho de ar, movimento acelerado e retardado.

3

Energia Mecânica: cinética, potencial e elástica

4

Cinemática e dinâmica de rotação – momento de inércia

5

Ressonância e ondas estacionárias em cordas vibrantes

6

Dilatação térmica, determinação do coeficiente de dilatação linear de determinado material.

7

Calorimetria- determinação do calor específico de substâncias

8

Flutuabilidade dos corpos

9

Atividade semipresencial : Interpolação de dados.

10

Lei de Hooke, molas em série e em paralelo.

11

Prova teórica e prática.

5. ORGANIZAÇÃO METODOLÓGICA
Aulas de laboratório com relatórios a serem entregues no final da aula.
6. PROCESSOS AVALIATIVOS
Serão realizadas atividades (relatórios de experiências e uma atividade de
avaliação individual) para compor os dois (2) graus parciais durante o período letivo.
G1 = Relatórios das aulas 01 a 10, padronizado pelo professor, em grupos de
quatro elementos e as atividades não presenciais com peso de 6,0 (seis) pontos.
G2 = Prova final individual com peso 4,0 (quatro) pontos.
Será considerado aprovado o aluno que obtiver média maior ou igual a 6,0,
calculada pela equação: MF = G1 x 0,6 + G2 x 0,4.
O aluno que não atingir o mínimo exigido terá oportunidade de realizar uma
atividade de revisão geral de conteúdos e competências e mais uma atividade de substituição de
um dos graus do semestre.
SUBSTITUIÇÃO DE GRAU (S) – Será realizada uma avaliação final contendo
todos os conteúdos e competências desenvolvidas no semestre letivo, em horário a ser agendado
pelo professor com o aluno.
O grau final será obtido, substituindo, na equação acima, o valor do grau G2 pelo
valor da nota da substituição de grau (S).
7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS
HALLIDAY, RESNICK, WALKER, Fundamentos de Física, Volumes 1, 2 e 3, 6ª edição,
LTC, Rio de Janeiro, 2003.
8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES
WATSON, W. Prácticas de Física. Ampliado por Herbert Moss. Trad de la tercera Edicion inglesa por
D. José Manas y Bonvi. Madrid: Editorial Labor, 1941.
Manual de Experiências de Física do IBECC. Vol. I. São Paulos: IBECC, 1966.
LANGUE, V. N. Problemas experimentales ingeniosos de física. Moscou: Mir, 1979.
ZARO, Milton; BORCHARDT, Ildon & MORAES, jorge da Silva. Experimentos de Física Básica:
eletricidade, magnetismo e eletromagnetismo. Porto Alegre: SAGRA, 1982.
DAMO, Higino Santo. Física Experimental. Vol. I e Vol. II. Caxias do Sul, RS: Editora da
Universidade de Caxias do Sul, 1985.
SOUZA, Maria Helena Soares de & SPINELLI, Walter. Guia prático para cursos de laboratório: do
material à elaboração de relatórios. São Paulo: Scipione, 1997.

GASPAR, Alberto. Física. Volume 1. S. Paulo: Ática, 2000.
MÁXIMO, Antonio & ALVARENGA, Beatriz. Curso de Física. Volume I. S.Paulo: Scipione,
2000.
CHAVES, Alaor Silvério. Física: Mecânica. Rio de Janeiro: Reichmann & Affonso Ed, 2001.
HEWITT P.,. Física Conceitual, BOOKMANN, Porto Alegre, 2002.
SERWAY, R. A. & JEWETT Jr, J. W., Princípios de Física, Volumes 1, 2 e 3, Ed. Thomson,
2004.

UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL

CURSO: Bacharelado em Química Industrial e/ ou Ciências –

ANO / SEMESTRE: 2015/01

Química Licenciatura
DISCIPLINA: Físico-Química - Gases e Termodinâmica

CRÉDITOS: 4

CÓDIGO: 202511

CH TOTAL: 68 HORAS
CH teórica: 68 H

PROFESSORES: Silvia Dani

PLANO DE ENSINO-APRENDIZAGEM
1. EMENTA DA DISCIPLINA
Conceitos, revisão matemática. Estados de Agregação, Gases ideais. Lei de Dalton. Gases
Reais. Teoria Cinética dos Gases. Primeiro Princípio. Energia Interna. Entalpia. Termoquímica.
Segundo Princípio. Entropia. Energia Livre. Terceiro Princípio. Equilíbrio Químico. Constante
Termodinâmica de Equilíbrio.
2. OBJETIVOS DA DISCIPLINA
2.1 GERAL
Construir com o aluno os conhecimentos relativos aos princípios da termodinâmica e
elucidar os conceitos de calor, energia e trabalho.
2.2 ESPECÍFICOS
Tornar o aluno apto a compreender os princípios da termodinâmica, conceitos de
calor, energia e trabalho, bem como aplicá-los a exemplos concretos, como gases
ideais, gases reais, líquidos, sólidos e reações químicas.

3. CONTEÚDOS
Caracterização dos estados de agregação da matéria e sua correlação com interações

intermoleculares.
Conceitos básicos de sistemas termodinâmicos e aplicação do Princípio Zero.
Descrição dos Modelos de Gases Ideais e Reais através de equações de estado.
Conceito e aplicação de coeficientes térmicos.
Gases Reais: desvio da idealidade; liquefação, estado crítico, estados correspondentes.
Primeiro Princípio da Termodinâmica: energia, calor, trabalho, entalpia, capacidades
caloríficas; efeito Joule-Thomson
Segundo Princípio da Termodinâmica: máquinas térmicas, ciclo de Carnot, eficiência
termodinâmica, entropia, Terceiro Princípio da Termodinâmica;
Energia livre de Gibbs e Helmholtz como critérios de espontaneidade em diversos processos.
Conceitos de potencial químico, fugacidade e atividade.
Equilíbrio químico, constante de equilíbrio e princípio de Le Chatelier.
4. CRONOGRAMA
1

Introdução à Disciplina. Revisão Matemática. Derivação e integração. Derivadas parciais.
Critério de Euler, diferenciais exatas e inexatas.

2

Conceitos básicos em Físico-Química. Sistemas Termodinâmicos. Estados de Agregação e
Interações Intermoleculares, Princípio Zero.

3

Gases Ideais. Misturas de Gases e aplicações.

4

Atividade semi-presencial: Equações de Estado

5

Gases Reais: Desvios da idealidade, fator de compressibilidade, equações de estado.

6

Gases Reais: Liquefação, Estado Crítico, Estados Correspondentes.

7

Primeiro Princípio da Termodinâmica, Calor, Energia Interna e Trabalho.

8

ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO DE G1

9

Primeiro Princípio da Termodinâmica Entalpia e Capacidade Calorífica.

10
11

Primeiro Princípio da Termodinâmica: cálculos envolvendo gases ideais.
Primeiro Princípio da Termodinâmica: cálculos envolvendo sistemas não-ideais. Efeito
Joule-Thomson

12
13

Termoquímica: Princípios e exercícios.
Segundo Princípio da Termodinâmica, Entropia.

14
15
16
17

Atividade semi-presencial: Termoquimica
Máquinas Térmicas, Ciclo de Carnot, Eficiência.
Consequências do Segundo Princípio. Terceiro Princípio.
Energia Livre de Gibbs e Helmholtz, Espontaneidade de Processos.

Combinação do

primeiro e segundo princípios.
18

Potencial Químico, Fugacidade e Atividade.

19

Energia Livre de Gibbs e Equilíbrio Químico

20

Energia Livre de Gibbs e Equilíbrio Físico

21

ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO DE G2

22

ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE GRAU

5. ORGANIZAÇÃO METODOLÓGICA
Procedimentos: Aulas expositivas teóricas, trabalhos em grupo, leitura de artigos com
subsequente relatório.
Recursos: material bibliográfico com textos de apoio. Material de sala de aula (quadro, giz e
retroprojetor), recursos computacionais

6. ATIVIDADES DISCENTES
Trabalhos em grupo e individuais.
Resolução de exercícios.
Análise de Textos e Artigos.
Utilização do site do professor ou agenda de aula (auto-atendimento).

7. PROCESSOS AVALIATIVOS

G1
A nota da primeira avaliação, G1, abordará os saberes elaborados no
primeiro bimestre letivo e será composta por trabalhos (20%) e de uma
prova escrita (80%).
G2

A G2 englobará todo o conteúdo da disciplina, que o habilitem a utilizar,
criativamente, as aprendizagens propostas pela disciplina. A nota será
composta de trabalhos (20%) e de uma prova escrita (80%).
O grau final do semestre resulta da média ponderada dos graus G1 e G2,
sendo que G2 tem peso 2. Será aprovado o aluno que obtiver média
6,0.

MédiaFinal

G1 2G 2
3

6,0

SUBSTITUIÇÃO DE GRAU
Conforme Resolução n° 149 de 10 de novembro de 2011 “O aluno que obteve aproveitamento
inferior a 6,0, num dos dois cortes avaliativos (G1 ou G2) tem direito a realizar, por uma única vez,
prova presencial de substituição de um dos Graus”, “só poderá realizar G1 ou G2 substitutiva se a
média final no período regular, obtida com estes Graus, for superior a zero”, “ para realizar a
substituição o aluno deverá ter 75% de presença na disciplina a ser recuperada”
O grau de substituição será constituído de uma prova escrita, que
englobará todo o conteúdo da disciplina. Este grau substituirá
integralmente o grau desejado, e terá peso 1 e 2 conforme o grau a ser
substituído seja o grau 1 ou 2, respectivamente.

8.REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS (3)
NETZ, P. A. e GONZÁLEZ-ORTEGA, Fundamentos de Físico-Química, uma abordagem
concentual para as ciências farmacêuticas. Editora Artmed, Porto Alegre, 2002
ATKINS, P.W. – Físico-Química, v. I, Rio de Janeiro, LTC, 2004
CASTELLAN, G. W. Fundamentos de Físico-Química. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1988.

9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES (5)
PILLA, L. e SCHIFINO, J. , Físico-Química I: Termodinâmica Química e Equilíbrio Químico.
Editora da UFRGS, Porto Alegre, 2006
CHAGAS, A. P., Termodinâmica Química. Campinas, Editora da UNICAMP, 1999.

MOORE, W. J. Físico-Química. São Paulo: Editora Edgard Blücher, Vols. 1 e 2, 1976.
MACEDO, H. Físico-Química. Rio de Janeiro: Guanabara Dois, 1981.
METZ, C. R. Físico-Química. São Paulo: McGraw-Hill, 1979.

10. LEITURAS E SITES RECOMENDADOS
Artigos científicos a serem indicados

Homepage do livro de Físico-Química do Atkins

http://www.oup.com/uk/orc/bin/0198792859/

UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL
CURSO (s): Engenharias: Química, Ambiental, de Produção e de Plásticos
Cursos Superiores de Tecnologia: em Gestão Ambiental e em Segurança
no Trabalho.
DISCIPLINA: Tecnologia Industrial
CÓDIGO: 507502
PROFESSOR (A): Katia de Quadros Wilberg

ANO / SEMESTRE:
2015/1

CRÉDITOS: 4
C / H TOTAL: 68

PLANO DE ENSINO-APRENDIZAGEM
20. EMENTA:
Apresentação de diversos processos de produção da indústria desde a obtenção da
matéria-prima até a sua conversão em produtos finais. Abordagem dos processos produtivos com
relação às instalações industriais, às operações unitárias, às condições operacionais e às
transformações físicas, químicas e biológicas da matéria-prima. Apresentação, ainda, dos
resíduos sólidos, efluentes e emissões atmosféricas gerados nesses processos industriais bem
como das formas de gestão dos mesmos.
21. OBJETIVOS DA DISCIPLINA:
2.1 GERAL:
Capacitar o aluno para a identificação e a análise de processos da indústria.
2.2 ESPECÍFICO(S): Fornecer as seguintes competências e habilidades acadêmicas:
1. Aplicação de conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos à engenharia;
2. Concepção e análise de sistemas, produtos e processos;
3. Identificação e resolução de problemas de engenharia;
4. Desenvolvimento e/ou utilização de novas ferramentas e técnicas;
5. Supervisão da operação e da manutenção de sistemas;
6. Avaliação critica da operação e da manutenção de sistemas;
a. Comunicação eficiente nas formas escrita, oral e gráfica;
7. Aplicação da ética e responsabilidade profissionais;
8. Avaliação do impacto das atividades da engenharia no contexto social e ambiental;
9. Avaliação da viabilidade econômica de projetos de engenharia;
10. Assunção da postura de permanente busca de atualização profissional.

3. ABORDAGENS TEMÁTICAS
1. Geração e destinação de resíduos sólidos, efluentes e emissões atmosféricas;
2. Tratamento de Minérios;
3. Indústria Siderúrgica;
4. Indústria do Cimento;
5. Indústria de Soda, Cloro e Derivados;
6. Indústria de Celulose e Papel;
7. Refinaria de Petróleo;
8. Indústria Petroquímica;
9. Curtume;
10. Indústria de Cerveja e Refrigerante.
4. DESENVOLVIMENTO:
AULAS

Conteúdos

1

Introdução à disciplina e Apresentação de Noções Básicas.

2

Tratamento de Minérios.

3

Indústria Siderúrgica. Início da Resolução da Lista de Exercício 1 de Balanço de Massa

4

Orientação e Desenvolvimento do Trabalho 1 – Apresentação de um processo industrial –
LABIN.

5

Indústria do Cimento.

6

Apresentação do Seminário 1 e entrega do Trabalho Escrito 1

7

Indústria de Soda, Cloro e Derivados.

8

Prova 1 – Conteúdos das Aulas de 1 a 7.

9

Indústria de Celulose e Papel.

10

Refinaria de Petróleo.
Orientação e Desenvolvimento do Trabalho 2 – Apresentação dos resíduos sólidos,

11

efluentes e emissões atmosféricas gerados no processo apresentado no Trabalho 1 e
detalhamento da destinação dada a eles – LABIN.

12

Indústria Petroquímica.

13

Resolução da Lista de Exercício 2 de Balanço de Massa

14

Curtume.

15

Apresentação de Seminário 2 e entrega de Trabalho Escrito 2

16

Indústria de Cerveja e Refrigerante.

Data Final para a Entrega da Resolução da Lista de Exercício 2 de Balanço de Massa
17

Prova 2 – Conteúdos das Aulas 1 a 17.

18

Revisão de conteúdos para a Prova de Substituição de Grau.

19
20

Prova de substituição de Grau - Conteúdos das Aulas 1 a 17 .
Entrega da Resolução da Lista de Exercício 1 de Balanço de Massa (Semi-presencial 1)
Entrega da tradução do “abstract” e estruturação do fluxograma do artigo do periódico

21
22

Journal of Cleaner Production (Semi-presencial 2)
Entrega do Relatório de Visita Técnica ou da Tradução do Artigo em Inglês fornecido
individualmente (incluindo Estruturação de Fluxograma). (Semi-presencial 3)

5.ORGANIZAÇÃO METODOLÓGICA
1. Apresentação de aulas expositivas com o apoio de quadro, retroprojetor e datashow;
2. Orientação de atividades individuais e em grupo;
3. Acompanhamento em visita técnica.

6. PROCESSOS AVALIATIVOS
Cada grau (G1 ou G2) é calculado utilizando os conceitos obtidos nas seguintes atividades utilizando
os pesos descritos entre parênteses:
G1 = Prova 1 (60%) + Seminário 1 (15%) + Trabalho Escrito 1 (7,5%) + Atividades Presenciais 1
(7,5%) + Atividade Semi-Presencial 1 (5%) + Atividade Semi-Presencial 2 (5%).
G2 = Prova 2 (60%) + Seminário 2 (15%) + Trabalho Escrito 2 (7,5%) + Atividades Presenciais 2
(7,5%) + Atividade Semi-Presencial 3 (*%).
*Peso da Atividade Semi-Presencial 3:
1. Tradução de Texto em Inglês = 10%;
2. Relatório de Visita Técnica = 15%. Com este valor, G2 totaliza 105%, o que equivale a 0,5
ponto extra em G2. A visita técnica é realizada em horário de expediente, durante a semana
em apenas um dos turnos. Dados mais específicos sobre data, local e horário são
confirmados pela empresa a ser visitada.
Observações importantes:
Os trabalhos escritos e os seminários devem ser feitos conforme orientação quanto ao
conteúdo, formato e tamanho. As atividades que não obedecerem às orientações terão seus
conceitos diminuídos;
A ordem de apresentação dos seminários será sorteada na própria ocasião;

As provas devem ser resolvidas sem consulta nas datas apresentadas no Plano de
Desenvolvimento dos Conteúdos. Não serão concedidas provas de segunda chamada, exceto em
casos de: doença infecto contagiosa, maternidade, serviço militar, internação médica e situação
judiciária;
As atividades presenciais e semi-presenciais devem ser entregues em dia, caso contrário não
serão contabilizadas;
Em caso de falta, a atividade apenas será contabilizada se for entregue na data subsequente
à da falta;
As atividades presenciais apenas serão contabilizadas quando o número de faltas não
exceder a 25%;
Não serão contabilizadas atividades enviadas por e-mail;
Independentemente de qualquer circunstância, o aluno é o único responsável pelo seu
desempenho na disciplina.
7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA
1. WILBERG K. Q., Caderno Universitário de Tecnologia Industrial – 405 – Editora da ULBRA,
124p. (2008).
2. HOCKING, M. B., Chemical Technology and Pollution Control. Academic Press (1998).
3. SHEREVE, R. N., BRINK Jr., J. A., Indústrias de Processos Químicos. Ed. Guanabara, 4 ed.
Rio de Janeiro (1997).
8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
1. FELDER R.M., ROUSSEAU R.W., Princípios Elementares dos Processos Químicos, LTC
(2005).
2. SPEIGHT J.G., Chemical and Process Design Handbook, New York, McGraw-Hill (2002).
3. LUZ, A. B., POSSA M. V., ALMEIDA, S. L. (Eds.), Tratamento de Minérios. CETEM – Centro de
Tecnologia Mineral, CNPq/MCT, 2 ed (1998).
4. Journal of Cleaner Production, Oxford, Elsevier.

UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL
ÁREA DE TECNOLOGIA E COMPUTAÇÃO
CURSO (s): ENGENHARIA QUÍMICA

ANO / SEMESTRE: 2015/1

DISCIPLINA: Princípios de Análise E Síntese Orgânica CÓDIGO:

CRÉDITOS: 04

PROFESSORES: Anamélia Saenger de Vasconcellos

C / H TOTAL: 68

PLANO DE ENSINO-APRENDIZAGEM
22. EMENTA
Normas de operação e segurança no laboratório; determinação de constantes físicas, análise sistemática de funções
orgânicas, resolução de espectros de IV e RMN, cromatografia; métodos de extração; obtenção do acetato de isopentila,
m-dinitrobenzeno, ciclohexeno, cloreto de ter-butila e ciclo-hexanona.

2. OBJETIVOS DA DISCIPLINA
2.1 GERAL: Fornecer aos alunos conhecimentos relacionados as técnicas básicas utilizadas em análise e síntese
orgânica. Estas técnicas serão utilizadas como suporte para a síntese de compostos orgânicos, cujas reações envolvem
vários conceitos e mecanismos dentro da química orgânica.

2.2 ESPECÍFICOS: Fazer com que o aluno saiba determinar as propriedades físicas dos compostos orgânicos.
Desenvolver no aluno a capacidade de resolver espectros de infravermelho e RMN. Fazer com que o aluno relacione os
mecanismos de reações com as sínteses relacionadas na prática.

23. ABORDAGENS TEMÁTICAS
Normas de segurança e operação em laboratório.
Determinação de constantes físicas.
Análise sistemática de Funções Orgânicas
Análise por Infravermelho: interpretação de espectros
Análise por RMN: interpretação de espectros
Métodos de extração com solvente
Cromatografia em coluna e camada delgada
Síntese do acetato de isopentila (esterificação)
Síntese do m-Dinitrobenzeno (Substituição Aromática Eletrofílica)
Síntese da Ciclo-hexeno (Eliminação)
Síntese do Cloreto de terc-butila (SN1)

Síntese da ciclo-hexanona

4. DESENVOLVIMENTO
AULA CONTEUDO
1
(06/08)

2
(10/08)

3

Teórica – Apresentação da disciplina. Normas de segurança, operação e descarte de resíduos
em laboratório.
Aula Semi-presencial: elaboração das fichas descritivas dos reagentes a serem manipulados
nas práticas de Ponto de fusão, Ponto de ebulição e Solubilidade.
Prática – Técnicas básicas de laboratórios. Prática – Ponto de fusão.

(13/08)

4

Prática – Ponto de ebulição.

(20/08)

5

Prática – Solubilidade.

(27/08)

6

Teórica – Análise por Infravermelho: interpretação de espectros.

(03/09)

7

Teórica – Análise por RMN: interpretação de espectros

(10/09)

8

Prática – Cromatografia Líquida Aplicada.

(17/09)

9

Prática – Cromatografia Líquida Aplicada.

(24/09)

10

Aula de resolução de exercícios combinados de RMN e IV.

(01/10)

11
(05/10)

12

Aula Semi-presencial: elaboração das fichas descritivas dos reagentes a serem manipulados
nas práticas de síntese de compostos.
Teórica – Prova de G1.

(08/10)

13

Prática – Síntese do acetato de amila + ANÁLISE FUNCIONAL

(22/10)

14

Prática – Síntese do m-dinitrobenzeno + ANÁLISE FUNCIONAL

(29/10)

15

Prática – Síntese do Ciclo-hexeno + ANÁLISE FUNCIONAL

(05/11)

16

Prática – Síntese do Cloreto de terc-butila + ANÁLISE FUNCIONAL

(12/11)

17

Prática – Síntese do Ciclo-hexanona + ANÁLISE FUNCIONAL

(19/11)

18
(23/11)

19

Aula Semi-presencial: trabalho com a bibliografia recomendada, resolvendo problemas
propostos que serão avaliados no dia da prova.
Prática: Métodos de extração com solvente.

(26/11)

20

Teórica - Aula de resolução de exercícios

(03/12)

21

Teórica – Prova de G2.

(10/12)

22

Teórica – Prova de Substituição.

(17/12)

5. ORGANIZAÇÃO METODOLÓGICA
Proposição para discussão da matéria a partir de uma abordagem dos conceitos fundamentais.
Resolução de exercícios, leitura de artigos ou outros meios.
Aulas expositivas, com emprego de quadro, retroprojetor, computador e datashow.
Aulas práticas no laboratório, relacionadas aos assuntos desenvolvidos em disciplinas anteriores.
Proposição de uma análise aprofundada dos temas estudados através de trabalhos e da discussão em grupo dos textos
apresentados
6.

PROCESSOS AVALIATIVOS

A avaliação constitui processo contínuo, sistemático e cumulativo. A aprendizagem do aluno será avaliada ao longo do
semestre letivo e será expressa em dois graus G1 e G2.
A avaliação é construída por duas provas bimestrais, presença/participação em aula e, alternativamente, trabalhos e/ou
relatórios das práticas realizadas nas aulas. Os graus são calculados da seguinte maneira:

Instrumentos

G1

G2

Substituição

Presença/participação em aula

10%

10%

0%

Prova teórica

80%

80%

100%

Trabalhos e/ou relatório

10%

10%

0%

O grau final do semestre resulta da média ponderada dos graus G1 e G2, sendo que G2 tem peso 2. Será aprovado o aluno
que obtiver média ≥ 6,0.
Média final = (G1 + 2 x G2) /3 ≥ 6,0
O aluno que obteve aproveitamento inferior a 6,0 na média ponderada entre os dois graus, tem direito a realizar prova
cumulativa de recuperação para substituir um dos graus. O aluno deverá indicar ao professor antes da realização da

prova em caráter definitivo o grau que deseja substituir.
O grau de substituição será constituído de uma prova escrita, que englobará todo o conteúdo da disciplina. Este grau
substituirá integralmente o grau desejado, e terá peso 1 e 2 conforme o grau a ser substituído seja o grau 1 ou 2,
respectivamente.
7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS

1. Zubrick, JJ. W. – Manual de Sobrevivência no Laboratório de Química Orgânica, 6 ed., LTC: Rio
de Janeiro, 2005.
2. Silverstein, R, M.; Webster, F. X.; Kielen, D. J. – Identificação Espectrométrica de Compostos
Orgânicos, 7 ed.. LTC: Rio de Janeiro, 2006.
3. Collins, C. H.; Braga, G. L.; Bonato, P. S. – Fundamentos de Cromatografia,
U NICAMP: Campinas, 2006.
,8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES

1. Shriner, R.L.; Fuson, R,C.; Curtin, D.Y.;p Morril, T.C. – The Systematic Identification of
Organic Compounds, John Wiley, 1997.
2.Soares, G. B.; Souza, N.A.; Pires, D.X. _ Química Orgânica – teoria e técnica de prepareação,
purificação e identificação d3 compostos orgânicos, 1 ed., Rio de Janeiro: Editora Guanabara, 1998.
3. Mcmurry, J. – Química Orgânica, São Paulo: Thomson, 6 ed. 2005.
4. Nimitz, J. – Experiments in Oreganic Chemistry, New York: Prentice-Hall, 1991.

UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL
ÁREA DE TECNOLOGIA E COMPUTAÇÃO
CURSO (s): Engenharias: Mecânica, Mecânica Automotiva, Elétrica, Ambiental, Civil,
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DISCIPLINA: Tratamento de Dados

CRÉDITOS: 04

CÓDIGO: 503559
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C / H TOTAL: 68

PLANO DE ENSINO-APRENDIZAGEM
24. EMENTA
Tratamento de Dados através do entendimento do conhecimento teórico básico para compreender o comportamento
probabilístico e estatístico de experimentos, tendo em vista a tomada de decisão e melhoria da utilização de
experimentos de acordo com a aplicação.

25. OBJETIVOS
DA DISCIPLINA:
2.1 GERAL: Desenvolver no estudante a habilidade de analisar um experimento de engenharia com técnicas
estatísticas, permitindo avaliar e determinar o significado estatístico dos dados experimentais.
2.2 ESPECÍFICO (S): Possibilitar ao estudante o embasamento teórico, fornecer técnicas para coleta, apresentação,
análise e uso de dados para tomar decisões, resolver problemas e planejar produtos e processos nas demais
disciplinas. Capacitar os alunos na implementação de Projetos de Experimentos para analisar casos experimentais.
Fornecer conceitos introdutórios de controle estatístico da qualidade. Capacitar o aluno na utilização de ferramentas
computacionais para análise estatística.
3. ABORDAGENS TEMÁTICAS
Modelos mecanísticos e empíricos; histogramas; probabilidade, distribuições de probabilidade; regressões;
projeto de experimento; incerteza; análise de variância; controles estatísticos e confiabilidade.

4. Desenvolvimento:
AULA
Introdução à estatística e apresentação de dados na engenharia. Importância do julgamento estatístico na
1

engenharia. Coleta de dados de engenharia. Modelos mecanísticos e empíricos. Método Científico. Cálculo do
tamanho de uma amostra simples e erro amostral. Exercícios.

2

Exercícios.

3

Aula semipresencial: Trabalho sobre estatística aplicada na qualidade.

4

Tipos de variáveis. Algarismos Significativos. Notação Científica. Propagação de Incertezas. Medidas de
tendência central. Medidas de dispersão.

5

Média e Variância. Exercícios.

6

Apresentação de dados. Diagramas e distribuições de freqüência e histogramas. Diagramas e distribuições de
freqüência e histogramas. Uso do Excel e exercícios. Introdução a teoria dos conjuntos. Probabilidade.
Espaços amostrais e eventos. Interpretação de probabilidade. Probabilidade condicional. Independência.
Exercícios.

7

Distribuições de Probabilidades e Funções de Probabilidades. Exercícios.

8

Variáveis Aleatórias Discretas. Distribuições de Probabilidades e Funções Densidade de Probabilidades.
Média e Variância. Variáveis Aleatórias Contínuas, Normalidade. Exercícios.

9

G–1

10

Introdução a teoria das pequenas amostras – Distribuição t. Erro amostral e intervalo de confiança.

11

Exercícios.

12

Continuação a teoria das pequenas amostras – Intervalos de Confiança. Exercícios.

13

Projeto de Experimentos: importância e planejamento. Experimentos completamente aleatórios: único fator.
Análise de Variância com um único fator. Experimentos Fatoriais. Testes de hipóteses. Nível de significância.
Tipos de erros.

14

Aula semipresencial: Lista de exercícios para G -2.

15

Análise de Variância (ANOVA)- Distribuição F, Cálculo de F. Exercícios.

16

Exercícios.

17

Introdução à estimação de parâmetros. Regressão Linear Simples. Testes de Hipóteses na Regressão Linear
Simples. Exercícios- Uso do Excel.

18

Introdução a Correlação. Exercícios - Uso do Excel.

19
20
21

Labin – Uso do Excel.
Exercícios.
G–2

22

Substituição de Grau.

5.ORGANIZAÇÃO METODOLÓGICA
A metodologia inclui parte teórica com aulas expositivas (quadro, transparência, data-show, exemplos) e realização de
exercícios para fixação, buscando conectar os conceitos em aplicações práticas. Realização de trabalhos práticos,
envolvendo projetos práticos e teóricos.

6. PROCESSOS AVALIATIVOS
G1 e G2– 70% da prova e 30% trabalhos

G1 + 2 × G 2
3
GRAU FINAL:
Para aprovação o grau final deve ser maior ou igual a 6. Caso não atinja este grau, o aluno poderá realizar prova de
substituição para a G1 ou G2.
7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA
MONTGOMERY, Douglas C.; RUNGER, George C. Estatística Aplicada e Probabilidade para Engenheiros. São
Paulo: LTC, 2003.
MONTGOMERY, Douglas C.; RUNGER, George C.; HUBELE, Norma, F. Estatística Aplicada à Engenharia. São
Paulo: LTC, 2004.
DEVORE, J. L.; Probabilidade e Estatística para Engenharia e Ciências. São Paulo: Thompson.

8. BIBLIOGRÁFIA COMPLEMENTAR
JURAN, J. M.; GRYNA, Frank M. Controle da Qualidade Handbook: métodos estatísticos clássicos aplicados à
qualidade. São Paulo: Makron Books, 1992.
MEYER, Paul L. Probabilidade: aplicações à estatística. São Paulo: LTC, 1991.
ELSAYED, Elsayed A. Reliability Engineering. New York: Addison Wesley, 1996.
MONTGOMERY, Douglas C. Design and Analysis of Experiments. New York: Ed. Wiley, 2001.
SPIEGEL, Murray, R. Estatística: Coleção Shaum. São Paulo: McGraw-Hill. 1974.

CURSO: Engenharia Quimica

ANO / SEMESTRE: 2015/01

DISCIPLINA: Fenômenos de Transporte: Momentum

CRÉDITOS: 4

CÓDIGO: 507556

CH TOTAL: 68

PROFESSORES: Silvia Dani

PLANO DE ENSINO-APRENDIZAGEM
2. EMENTA
Princípios básicos de escoamentos. Relação integral das equações de transporte.Teorema de
transporte de Reynolds. Relação diferencial das equações de transporte. Função corrente.
Irrotacionalidade. Vorticidade. Análise dimensional e semelhança.Teorema Pi de Buckingham.
Escoamento viscoso em dutos. Escoamento plenamente desenvolvido. Escoamento em corpos
imersos. Teoria da camada Limite. Noções de dinâmica de fluido computacional.

2. OBJETIVOS DA DISCIPLINA

2.1 GERAL Construir com o aluno os princípios básicos de transferência de
quantidade de movimento nas

aplicações atuais

de interesse da mecânica de

fluidos.

2.2 ESPECÍFICOS O aluno deve ser apto para descrever um determinado
escoamento a partir do campo de velocidades obtido como solução das equações

de movimento do fluido.

3. CONTEÚDOS
Forma Integral das Equações de Transporte
Forma Diferencial das Equações de Transporte
Analise Dimensional e Semelhança
Escoamentos Viscosos Internos e Externos

4. CRONOGRAMA
1

Apresentação da disciplina. Revisão de conceitos fundamentais da mecânica de fluidos:
Propriedades termodinâmicas de um fluido. Viscosidade e tensão superficial. Distribuição
de pressão em um fluido estático.

2

Principios de escoamento de fluidos: velocidade, aceleração, linhas de corrente,
escoamento estacionário e não estacionário, compressível e incompressível, viscoso e
inviscido.

3

Atividade semi-presencial

4

Relações integrais das equações de transporte. Teorema de transporte de Reynolds.
Equações de conservação da massa

5

Equações de quantidade de movimento e de energia na forma integral

6

Relações diferenciais

das equações de transporte. Campo de aceleração. Forma

diferencial da equação de conservação da massa
7

Forma diferencial da equação de quantidade de movimento. Equação de Navier-Stokes.

8

ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO DE G1

9

Equação de Euler. Equação de Bernoulli.

10

Aplicações e Exercícios

11

Ferramentas

para

descrição

Irrotacionalidade.
12

Escoamentos potenciais planos.

de

escoamentos.

Função

corrente.

Vorticidade

e

13

Atividade semi-presencial

14

Análise dimensional. Teorema pi de Buckingham. Numeros adimensionais na mecânica de
fluidos. Teoria da Semelhança.

15

Escoamentos viscosos em tubos e dutos. Escoamentos laminares e turbulentos
plenamente desenvolvidos

16

Exercícios

17

Escoamentos viscosos internos. Fator de atrito. Rugosidade.

18

Escoamentos ao redor de corpos imersos. Teoria da camada limite.

19

Arrasto sobre corpos imersos

20

Noções de dinâmica de fluidos computacional

21

ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO DE G2

22

PROVA DE RECUPERAÇÃO

5. ORGANIZAÇÃO METODOLÓGICA
Procedimentos: Aulas expositivas teóricas, trabalhos em grupo, leitura de artigos com
subsequente relatório.
Recursos: material bibliográfico com textos de apoio. Material de sala de aula (quadro, giz
e datashow), recursos computacionais: Laboratório de Informatica (LABIN)

6. ATIVIDADES DISCENTES
Trabalhos em grupo e individuais.
Resolução de exercícios.
Análise de Textos e Artigos.
Utilização do site do professor.
Utilização de programas computacionais.

7.PROCESSOS AVALIATIVOS
O corte avaliativo G1( grau 1 ) é constituído de: 80% avaliação escrita e 20% de outras
formas de avaliação, como trabalho em grupo e exercícios.
O corte avaliativo G2 ( grau 2 ) é constituído de: 80% avaliação escrita e 20% de outras

formas de avaliação, como trabalho em grupo e exercícios.
A nota final é dada pela media ponderada dos cortes avaliativo G1 e G2 com os pesos
1 para G1 e 2 para G2. Para a aprovação é necessário uma média igual ou superior a
6,0. O conteúdo dos cortes avaliativos é cumulativo podendo abranger todas as aulas
até a aplicação da avaliação escrita do respectivo corte. O aluno que não comparecer ás
avaliações escritas ou não atingir à média mínima para aprovação, ressalvados os caos
descritos na observação abaixo, terá direito a uma e somente uma Substituição de
Grau. Esta substituirá um dos cortes avaliativos ( G1 ou G2 ) e será usada para
recalcular a media ponderada, que obedecera oa mesmo critério para aprovação.
Conforme Resolução n° 149 de 10 de novembro de 2011 “O aluno que obteve aproveitamento
inferior a 6,0, num dos dois cortes avaliativos (G1 ou G2) tem direito a realizar, por uma única vez,
prova presencial de substituição de um dos Graus”, “só poderá realizar G1 ou G2 substitutiva se a
média final no período regular, obtida com estes Graus, for superior a zero”, “ para realizar a
substituição o aluno deverá ter 75% de presença na disciplina a ser recuperada”
O grau de substituição será constituído de uma prova escrita, que englobará todo o conteúdo
da disciplina. Este grau substituirá integralmente o grau desejado, e terá peso 1 e 2 conforme
o grau a ser substituído seja o grau 1 ou 2, respectivamente.

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS (3)
FOX, R. W. e McDONALD A. T. Introdução à Mecânica de Fluidos. LTC, Rio de Janeiro, 2006

WHITE, F. M. . Mecânica dos Fluidos. McGraw-Hill, Rio de Janeiro, 1999

WELTY, J. R., WICKS C. E., WILSON R. E. , RORRER G. L. Fundamentals of Momentum, Heat,
and Mass Transfer. John Willey, New York, 2007

9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES (5)
BIRD, R. B., STEWART W. E., LIGHTFOOT E. N., Transport Phenomena, John Willey, New
York, 2002

BRUNETTI, F. Mecânica dos Fluidos. Personal, São Paulo, 2008
POTTER, M. C. e SCOTT E. P.. Ciências Térmicas: Termodinâmica, Mecânica dos Fluidos,
Transmissão de calor. Thomson, São Paulo, 2008.
SHAMES, I. H. Mecânica dos Fluidos. Edgard Blucher, São Paulo,1999.
STREETER, V. L. Mecânica dos Fluidos. McGraw – Hill, São Paulo ,1982.

10.LEITURAS E SITES RECOMENDADOS
Sites Recomendados

National Committee for Fluid Mechanics film

http://web.mit.edu/hml/ncfmf.html/
Associação Brasileira de

Engenharia Quimica

http://www.abeq.org.br/

UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL
ÁREA DE TECNOLOGIA E COMPUTAÇÃO

PLANO DE ENSINO-APRENDIZAGEM
Engenharias Química, Plásticos, Ambiental, Mecânica e Mecânica
Automotiva, Tecnólogo em Segurança do Trabalho.

CRÉDITOS

DISCIPLINA:

Eletricidade Aplicada

CARGA
HORÁRIA:

CÓDIGO:

505660

CURSOS:

04
68

ELETRICIDADE APLICADA
1. EMENTA
Conceitos gerais de eletricidade. Resistência elétrica. Corrente elétrica. Tensão. Potência e
energia elétrica. Dimensionamento de condutores. Efeito térmico da corrente elétrica. Circuitos
elétricos em corrente contínua série, paralelo e misto. Medidas elétricas. Capacitores e capacitância.
Magnetismo e eletromagnetismo. Indutores. Circuitos em corrente alternada. Potência e energia em
corrente alternada. Fator de potência e correção de fator de potência. Estudo de tarifas. Circuitos
trifásicos. Transformadores. Motores elétricos. Dispositivos de seccionamento e proteção.
Introdução à luminotécnica. Normas de segurança nas instalações elétricas (NR-10).
2. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Básica
Autor(es)
CREDER,
HELIO
GUSSOW,
MILTON
BOYLESTAD,
Robert L.
MAMEDE
FILHO, JOÃO

Título

Local:Editora

Ano

ISBN

Instalações Elétricas

RJ:LTC

2007

8521615671

Eletricidade Básica

SP: MAKRON

2008

8534606129

Introdução à Análise de Circuitos

RJ:Prentice
Brasil

2006

85-87918-18-4

Instalações Elétricas Industriais

RJ:LTC

2007

8521615205

Título
Física, vol. 3

Local:Editora
SP:Pearson Education
do Brasil

Ano
2004

ISBN
85-88639-04-1

Física, vol. 3

RJ:LTC

1996

85-216-0078-X

Hall

do

Complementar
Autor(es)
SEARS;
ZEMANSKY;
YOUNG
HALLIDAY;
RESNIK;
KRANE

3. OBJETIVOS DA DISCIPLINA
Geral
Proporcionar conhecimentos, habilidades e atitudes que permitam ao estudante da área
tecnológica o conhecimento sobre os conceitos relacionados à eletrodinâmica, ao eletromagnetismo
e à eletrotécnica.

Específico
Propiciar ao aluno o conhecimento sobre grandezas e medidas elétricas e magnéticas, sobre
técnicas básicas de análise de circuitos e componentes elétricos e magnéticos em corrente contínua e
em corrente alternada. Fornecer ao aluno o conhecimento necessário para o cálculo de potência e
energia em sistemas em corrente contínua e em corrente alternada, em sistemas monofásicos e em
sistemas trifásicos. Habilitar o aluno a identificar os principais tipos de motores elétricos. Fornecer
ao aluno noções básicas sobre luminotécnica, sobre transformadores e sobre o estudo de tarifação
da energia elétrica. Possibilitar ao aluno o conhecimento de normas técnicas relacionadas à
segurança em instalações elétricas.
4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Conceitos Gerais de Eletricidade





Carga elétrica
Força de Coulomb
Campo elétrico
Diferença de potencial

Corrente e Resistência






Resistência elétrica
Corrente elétrica
Efeito térmico da eletricidade
Potência e energia elétrica
Dimensionamento de condutores

Circuitos Elétricos em Corrente Contínua






Agrupamentos de resistores em série, em paralelo e misto
Lei de Ohm
Cálculos de corrente, tensão e potência
Medidas elétricas em corrente contínua
Leis de Kirchhoff

Capacitores e Indutores





Capacitores e capacitância
Magnetismo
Eletromagnetismo: campo magnético, fluxo magnético, densidade de fluxo
permeabilidade magnética
Materiais magnéticos, circuitos magnéticos, indutância, aplicações do magnetismo

Circuitos em Corrente Alternada





Características, período, frequência, valor eficaz
Comportamento de resistores, indutores e capacitores em corrente alternada
Lei de Faraday
Reatância, impedância e admitância

Fator de potência




Potência em corrente alternada: potências ativa, reativa e aparente
Correção do fator de potência
Medições em corrente alternada.

Tarifação da energia elétrica




Tarifa monômia
Tarifa binômia
Demanda, energia reativa.

Transformadores




Características construtivas
Princípio de funcionamento
Aplicações

magnético,

Sistemas trifásicos



Ligações em sistemas trifásicos
Potência em sistemas trifásicos

Motores elétricos





Características construtivas
Princípio de funcionamento
Aplicações
Dispositivos de seccionamento e proteção.

5. AULAS PRÁTICAS


Laboratório 1: Instrumentos de medidas, medição de corrente e tensão em cargas resistivas. Lei de
Ohm e Leis de Kirchhoff.

6. ORGANIZAÇÃO METODOLÓGICA
Conhecimentos Prévios Requeridos
Pré-Requisitos:





Sólidos conhecimentos em eletrostática, eletrodinâmica, magnetismo e eletromagnetismo
ministrados no 2º grau
Sólidos conhecimentos de matemática do 1º e 2º graus, com ênfase para: trigonometria, funções
trigonométricas no triângulo retângulo, matrizes, operações com frações, potências de dez
(importantíssimo!).
Bons conhecimentos de cálculo diferencial e integral
Geometria Analítica e Álgebra Linear

Disciplinas posteriores que dependem desta


Ver grade de cada curso

Procedimentos



Aulas teóricas expositivas
Atividades de laboratório

7. PROCESSOS AVALIATIVOS
Conforme as diretrizes da universidade a média final é constituída por 02 graus (G1 e G2) de
pesos 1 e 2 respectivamente (com conteúdos cumulativos).
MF=(G1+2*G2)/3
Para aprovação sem substituição, o estudante deverá atingir a média 6.0.
Caso o estudante não possa comparecer nos dias em que forem efetuadas as avaliações, os
mesmos terão direito a efetuar a substituição de grau.
A substituição de grau é uma prova dissertativa, cujo resultado prevalece, em relação ao grau
substituído mesmo sendo inferior a este. Para aprovação (com substituição) o estudante também
deverá alcançar a média de 6.0. Calculada da mesma forma, porém usando o grau obtido na
substituição.
A prova em época especial somente será deferida através de solicitação no Protocolo nos
casos específicos da lei (ex. doença infecto-contagiosa, internação hospitalar, parto ou serviço
militar), anexando os originais dos atestados. No caso de doença, deverão ser dois atestados.
Os casos de ausência devido a serviço não estão contemplados pela lei e, portanto estes
pedidos não serão deferidos. Para aprovação ainda é obrigatória à obtenção de 75% de presenças
totais previstas.

8. SEQUÊNCIA DE AULAS
Aulas Presenciais
AULA
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª
8ª
9ª
10ª
11ª
12ª
13ª
14ª
15ª
16ª
17ª
18ª
19ª
20ª

CONTEÚDO
Apresentação da disciplina. Conceitos gerais de eletricidade.
Resistência elétrica. Corrente elétrica.
Circuitos elétricos em corrente contínua.
Circuitos elétricos em corrente contínua. Laboratório 1.
Capacitância. Capacitores.
Magnetismo. Eletromagnetismo.
Materiais magnéticos
Indutores.
Avaliação de Grau 1
Circuitos em corrente alternada.
Circuitos em corrente alternada.
Fator de potência.
Tarifação.
Transformadores.
Transformadores.
Sistemas trifásicos.
Motores.
Aula de Revisão
Avaliação de Grau 2
Substituição

Atividades Não-Presenciais
Atividade

1a
2a
3a
4a

CONTEÚDO

Introdução à luminotécnica. Normas de segurança nas instalações elétricas (NR-10).
Correção de fator de potência.

9. PROFESSORES
Nome
Miriam N. Cáceres
Miriam N. Cáceres

Ano/Semestre
2012/1
2012/2

Turma
0816
0812

9. REVISÕES
REVISÃO

DATA

REVISADO POR

APROVADO POR

ALTERAÇÕES/MOTIVOS

2012/1

01/03/2012

Miriam N. Cáceres

Atualização semestral

2012/2

31/07/2012

Miriam N. Cáceres

Atualização semestral

UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL
ÁREA DE TECNOLOGIA E COMPUTAÇÃO
CURSO (s): Engenharia Química

ANO / SEMESTRE:
2015/1

DISCIPLINA: Técnicas Instrumentais
CÓDIGO: 507507
PROFESSOR(ES): Leandro dos Santos Silveira

CRÉDITOS: 4
C / H TOTAL: 68

PLANO DE ENSINO-APRENDIZAGEM
O QUE SIGNIFICA: O planejamento do ensino e aprendizagem configura-se ao(s) professor(es) como um momento
de pesquisa , reflexão e ação consciente de prever o processo de racionalização, organização e coordenação da
prática docente .
26. EMENTA
Estudo de algumas importantes e abrangentes técnicas instrumentais de caracterização, abordando aspectos teóricos,
aplicações e instrumental básico.
27. OBJETIVOS
DA DISCIPLINA:
2.1 GERAL: Tornar o profissional da engenharia familiarizado com algumas técnicas instrumentais, viabilizando a
solicitação ou encaminhamento de ensaios necessários para acompanhamento de produção, qualidade ou produtos,
bem como da interpretação dos resultados assim obtidos.
2.2 ESPECÍFICO(S): Desenvolver senso critico quanto à solicitação, preparação e execução de ensaios. Relacionar
os resultados de técnicas instrumentais com estruturas físico-químicas de matérias-primas ou produtos finais,
auxiliando no encaminhamento de decisões de produção ou controle.

3. ABORDAGENS TEMÁTICAS
Em cada técnica apresentada serão demonstrados seus aspectos teóricos, principios de funcionamento, equipamentos
e acessórios, aplicações e limites/faixas de trabalho. Serão utilizados exercícios e, quando existentes, simuladores que
possibilitem criar situações de aplicação/uso da técnica. Serão realizadas visitas aos equipamentos existentes na
universidade que aplicarem as técnicas vistas em sala de aula.

4. Desenvolvimento: Desenvolvimento refere-se ao desdobramento das aulas, conforme o calendário do semestre.
Expressa o desdobramento das abordagens temáticas, aula por aula.
AULA

1

Introdução – apresentação da disciplina, forma de trabalho e avaliação

2

Área superficial e Porosimetria

3 Determinação de Tamanho Médio (D50) de partículas e Distribuição de Tamanho de Partículas (PSD)
4 Difratometria de Raios-X
5 Fluorescência de Raios-X
6 Cromatografias Gasosa e Líquida
7 Cromatografia de Exclusão
8 Curvas de Calibração e Lei de Beer
9

REVISÃO

10

G1

11 Infravermelho
12 Ultravioleta
13 Absorção Atômica
14 Análises Térmicas
15 Ressonância Magnética Nuclear
16 Ressonância Magnética Nuclear
17 Espectrometria de Massas

18

REVISÃO

19

G2

20

SUBSTITUIÇÃO

5.ORGANIZAÇÃO METODOLÓGICA
Aulas expositivas com visitas aos equipamentos. Discussões das aplicações das técnicas. Simulação de técnica e
interpretação de resultados.
6. PROCESSOS AVALIATIVOS
Provas teóricas escritas, trabalhos individuais e em grupo serão utilizados na composição da avaliação.

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA
SKOOG, D. A., HOLLER, F. J., NIEMAN, T. A.,Princípios de Analise Instrumental. Porto Alegre, Bookman, 2002
WILLARD, H. H., Métodos instrumentales de analisis. Rio Ganges, Iberoamericana, 1991
CHRISTIAN, G. D., O`REILLY, J. E., Instrumental Analysis. Boston, Allyn and Bacon, 1986

8. BIBLIOGRÁFIA COMPLEMENTAR
SILVERSTEIEN, R. M. ET ALL, Identificação espectrométrica de compostos orgânicos, Rio de Janeiro, LTC, 2000
JR. CANEVAROLO, S. V., Técnicas de caracterização de polímeros. São Paulo, Artliber, 2004
KERBER, R. D., Concepts, instrumentatio and techniques in atomic absorption spectrophotometry. USA, PerkinElmer,1993

FORNARI, C. C. M. ET ALL, Identificação de materiais poliméricos e substancias correlatas. Canoas, Ed ULBRA,
2004
CIOLA, R., Fundamentos da cromatografia a gás. São Paulo, E. Blucher, 1985
NETO AQUINO, F. R. ET ALL, Cromatografia: princípios básicos e técnicas afins. Rio de Janeiro, Interciencia, 2003
EWING, G. W., Métodos instrumentais de analise química. São Paulo, E. Blucher, 1989
SNYDER, L. R. ET ALL, Practical HPLC method development. New York, J. Wiley, 1997

SITES RECOMENDADOS

www.rigakumsc.com
www.malvern.com
www.micromeritics.com
www.shimadzu.com
www.varianinc.com
www.spectroscopynow.com
http://webmineral.com
www.icdd.com

UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL
Pró-Reitoria de Graduação
Direção Geral de Ensino
CURSO (s): Engenharia de Produção, Agrícola, Ambiental,

Elétrica, Química, de Plásticos e Arquitetura
DISCIPLINA: Isostática e Resistência dos Materiais

ANO / SEMESTRE: 2015/1
CRÉDITOS: 04

CÓDIGO: 503516

C / H TOTAL: 68h

PROFESSOR(ES): Luís Eduardo Saraiva Gonçalves e

Teóricas: 68h

Karla Saraiva

Práticas: 0h

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM
28.EMENTA
Morfologia das estruturas. Cargas concentradas e cargas distribuídas. Vínculos. Equilíbrio dos corpos
rígidos. Esforços internos em estruturas isostáticas. Tensões e deformações normais. Flexão. Cisalhamento.
Torção.
2. OBJETIVOS DA DISCIPLINA
2.1 GERAL (COMPETÊNCIAS):
Dar subsídios para que o aluno seja capaz de resolver estruturas isostáticas e desenvolver no
aluno a habilidade de analisar elementos estruturais sujeitos à solicitações axiais, de torção e flexão,
buscando-se a quantificação dos efeitos através da introdução de hipóteses simplificadoras as quais, ao
tempo em que permitem a obtenção de fórmulas matemáticas mais simples não deixam de representar
a realidade prática, nos limites de precisão exigidos pelas necessidades da Engenharia.
2.2 ESPECÍFICOS (HABILIDADES):
Possibilitar ao estudante a compreensão das condições de equilíbrio das forças que atuam em
uma

estrutura (diagrama de corpo livre) e representar graficamente os esforços internos. Apresentar

ao aluno, os fundamentos da Resistência dos Materiais, tais como os conceitos de deslocamento,
deformação e tensão em um ponto de um corpo. Familiarizar o aluno com a Lei de Hooke e
propriedades básicas de materiais isotrópicos como módulo de elasticidade, limite de escoamento e
limite de ruptura. Aprender as hipóteses cinemáticas e distribuição de tensões que governam as
teorias de barras e vigas sob tração, compressão, torção, flexão e cisalhamento. Iniciar o aluno em
problemas de dimensionamento e verificação à segurança de peças estruturais.

3. CONTEÚDO PROGRAMATICO
1 - As equações fundamentais da estática
casos particulares importantes
2 - Graus de liberdade. Vínculos.
3 - Cargas
cargas concentradas
cargas distribuídas
cargas momento
4 - Cálculo das reações de apoio em estruturas isostáticas
5 - Solicitações internas
Esforço Normal
Esforço Cortante
Momento Fletor
Momento Torçor
Relação entre forças cortantes e momentos fletores
6 - Introdução ao estudo das tensões e deformações
conceito de tensão
tensão normal
tensão tangencial (corte ou cisalhamento)
tensões admissíveis
conceito de deformação
7 - Propriedades Mecânicas dos Materiais
ensaio de tração e compressão simples
diagrama tensão-deformação
relações tensão-deformação
lei de Hooke
deformação transversal – Lei de Poisson
estado múltiplo de carregamento - generalização da Lei de Hooke
8 - Tensões e deformações devida ao esforço normal axial
princípio de Saint Venant
concentração de tensões
deformações
9 - Tensões e deformações devidas ao corte - Cisalhamento convencional

tensões de corte (cisalhamento ou tangencial)
corte simples e duplo
estado de tensões no cisalhamento
10 - Torção
torção em peças de seção circular
• tensões e deformações
11 - Tensões na flexão
• tensões normais
• tensões de cisalhamento na flexão
• projeto de vigas

4. METODOLOGIA (processos metodológicos utilizados)
Procedimentos: Aulas expositivas dialogadas teórico-práticas, estudos de casos, dinâmicas de grupo,
palestra com profissional da área e trabalhos.
Recursos: material bibliográfico com textos de apoio.
Material de sala de aula (quadro, giz, retroprojetor).
Recursos computacionais: microcomputador, data-show.
7. PROCESSOS AVALIATIVOS
O corte avaliativo G1 (grau 1) é constituído de: 70% avaliação escrita e 30 % de outras formas de
avaliação, como trabalho/apresentação em grupo e/ou individual.
O corte avaliativo G2 (grau 2) é constituído de: 60% avaliação escrita e 40 % de outras formas de
avaliação como trabalho/apresentação em grupo e/ou individual.
A nota final é dada pela média ponderada dos cortes avaliativos G1 e G2 com os pesos 1 para G1 e 2 para
G2. Para a aprovação é necessária uma média igual ou superior a 6,0. O conteúdo dos cortes avaliativos é
cumulativo podendo abranger todas as aulas até a aplicação da avaliação escrita do respectivo corte.
O aluno que não comparecer às avaliações escritas ou não atingir à média mínima para aprovação,
ressalvados os casos descritos na observação abaixo, terá direito a uma e somente uma Substituição de
Grau. Esta substituirá um dos cortes avaliativos (G1 ou G2) e será usada para recalcular a média
ponderada, que obedecerá ao mesmo critério para aprovação.
Conforme Resolução n° 149 de 10 de novembro de 2011 “O aluno que obteve aproveitamento inferior
a 6,0, num dos dois cortes avaliativos (G1 ou G2) tem direito a realizar, por uma única vez, prova
presencial de substituição de um dos Graus”, “só poderá realizar G1 ou G2 substitutiva se a média final no
período regular, obtida com estes Graus, for superior a zero”, “para realizar a substituição o aluno deverá
ter 75% de presença na disciplina a ser recuperada”.
6. BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BEER, F.P., JOHNSTON JR., E.R. Resistência dos Materiais. Rio de Janeiro: Makron Books , 1995. 1255p.
GORFIN, B. E OLIVEIRA, M.N. Estruturas Isostáticas. Rio de Janeiro: LTC, 1982.

HIBBELER, R.C. Resistência dos Materiais. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2000, 701 p.
7. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BEER, F.P. & JOHNSTON, JR., E.R. Mecânica Vetorial para Engenheiros. 5. ed. Rio de Janeiro: Makron Books, 1991.
MASUERO, J.R. E CREUS, G.J. Introdução à Mecânica Estrutural. Porto Alegre: UFRGS, 1997. 304 p.

SHAMES, I.H. Introdução à Mecânica dos Sólidos. Rio de Janeiro: Prentice-Hall do Brasil, 1983. 556 p.
SUSSEKIND, J. C. Curso de Análise Estrutural. Porto Alegre: Globo, 1980. v. 1.

VIERO, E.H. Isostática: passo a passo. Caxias do Sul: UCS, 2004, 239 p.
8. CRONOGRAMA:
AULA
1
Apresentação do conteúdo, bibliografia e cronograma. Revisão: Momento de uma força em relação a um ponto.
Momento de uma força em relação a um eixo. Redução de um sistema de forças a um ponto. Exemplos de
aplicação. Exercícios.
2
As equações fundamentais da estática. Casos particulares importantes. Exemplos de aplicação. Graus de
liberdade. Vínculos. Cargas: concentradas, distribuídas e cargas momento. Cálculo das reações de apoio em
estruturas isostáticas. Exemplos.
3
Exercícios sobre a aula anterior.
Solicitações internas: esforço normal, esforço cortante, momento fletor e momento torçor. Relação entre forças cortantes e
4
momentos fletores. Exemplos de aplicação.
5

Exercícios sobre a aula anterior.

6

8

Atividade não presencial: resolução da Lista de Exercícios 01.
Introdução ao estudo das tensões e deformações. Tensões e deformações. Elasticidade linear e Lei de Hooke.
Exemplos de aplicação.
Lei de Poisson. Deformação de barras carregadas axialmente. Exemplos de aplicação. Exercícios.

9

Exercícios sobre a aula anterior

10

Revisão do conteúdo.

11

1 Prova.

12

Esforço Normal Axial. Projeto e verificação. Exemplos de aplicação.

13

Cisalhamento convencional. Projeto e verificação. Exemplos de aplicação. Exercícios.

14

Tensões em vigas. Tensões Normais. Exemplos de aplicação.

15

Atividade não presencial: resolução da Lista de Exercícios 02.

16

Tensões de cisalhamento em vigas. Exemplos de aplicação.

17

Exercícios sobre tensões em vigas.

18

Introdução a torção em peças de seção circular exemplos de aplicação.

19

Revisão do conteúdo

20

2 Prova.

21

Revisão e esclarecimento de dúvidas específicas.

22

Substituição de grau.

7

a

a

UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL
ÁREA DE TECNOLOGIA E COMPUTAÇÃO
CURSO : Engenharias Química, Mecânica e Automotiva
DISCIPLINA: Fenômenos de Transporte: Energia
CÓDIGO: 507557
PROFESSOR: Magda François

ANO / SEM.: 2015/1
CRÉDITOS: 4
CH TOTAL: 68

PLANO DE ENSINO-APRENDIZAGEM
29. EMENTA
Condução, convecção e radiação. Equações fundamentais e métodos numéricos em transferência de calor.
Transferência de calor em regime permanente e transiente.
30. OBJETIVOS DA DISCIPLINA:
2.1 GERAL:
Capacitar o profissional Engenheiro a solucionar problemas na área de Transferência de calor.
2.2 ESPECÍFICO(S):
- Capacitar o aluno a solucionar problemas que envolvam transferência de calor.
- Desenvolver o aluno a identificar soluções para otimização do consumo de energia.
- Capacitar o aluno a identificar diferentes equipamentos de troca térmica e suas características.
- Introduzir o aluno na abordagem de problemas que envolvam transferência de massa.
3. ABORDAGENS TEMÁTICAS
Fundamentos de transferência de calor: condução e convecção; Fundamentos de transferência de calor:
radiação; Condução em estados estacionário e transiente; Condução bidimensional; Transferência de calor por
convecção e radiação; Equipamentos de troca térmica; Fundamentos de transferência de massa: difusão e
convecção.
4. Desenvolvimento:
AULA
01/08
Fundamentos de transferência de calor: condução e convecção. Exercícios.
06/08
Aula semipresencial: Lista de exercícios
08/06
Fundamentos de transferência de calor: radiação. Conservação de energia. Balanço de energia.
Exercícios
15/08
Introdução à condução. Propriedades térmicas da matéria. A equação da taxa de condução. A
equação da difusão do calor. Exercícios.
22/08
Condução unidimensional em regime permanente. A parede plana. Exercícios
29/08
Sistemas radiais: cilindro e esfera. Exercícios
05/09
Condução transiente. O método da capacitância global. Exercícios
12/09
Análise geral da capacitância global. Efeitos espaciais. A parede plana com convecção. Solução
exata e aproximada. Representação gráfica exercícios.
29/09
Sistemas radiais com convecção. Representações gráficas. Exercícios
01/10
Aula semipresencial: Lista de exercícios; elaboração de um formulário
03/10
Prova G1
10/10
Introdução à convecção. As camadas limites. Escoamento laminar e turbulento. Exercícios.
17/10
As equações da transferência convectiva. Parâmetros de semelhança nas camadas limite.
Significado físico dos parâmetros. Exercícios.
24/10
Analogias das camadas limite. A analogia de Reynolds. Os coeficientes de convecção. Exercícios.
29/10
Aula semipresencial
31/10
Escoamento externo: convecção. A placa no escoamento externo. Escoamentos laminar e
turbulento.
Exercícios.
07/11
O
cilindro num
escoamento externo. Escoamento interno em convecção. Considerações
hidrodinâmicas. Perfil de velocidades na região completamente desenvolvida.. Considerações
térmicas. Exercícios

21/11
28/11
05/12
12/12
19/12

O balanço de energia. Convecção livre. As equações da convecção livre. Exercícios.
Convecção livre laminar sobre uma superfície vertical. Exercícios
Prova de G2
Aula de revisão
Prova de substituição de grau

5.ORGANIZAÇÃO METODOLÓGICA
Aula teórica-expositiva buscando aliar as observações cotidianas dos processos com os fundamentos
teóricos, de forma crítica, incentivando os alunos a pensar e a resolver situações que se apresentam no
decorrer da vida profissional e práticas para fixação de métodos e resolução de problemas. Serão propostos
exercícios e seminários para compreensão e fixação da temática estruturante.

6. PROCESSOS AVALIATIVOS
O critério de aprovação do aluno seguirá as orientações da Universidade.
Grau 1 (G1) - avaliação, com peso 1, com os conteúdos e competências desenvolvidos no primeiro bimestre
letivo.
Grau 2 (G2) - avaliação, com peso 2, com todos os conteúdos e competências desenvolvidos no semestre
letivo.
Será considerado aprovado o aluno que obtiver média maior ou igual a 6,0, calculada pela fórmula:

(G1× 1) + (G2 × 2)
3
O aluno que obtiver média inferior a 6,0 terá direito a realizar uma prova de recuperação cumulativa de
conteúdos e competências do semestre com a finalidade de substituir um dos graus parciais.
Eventualmente, para a constituição da nota, poder- se-á incluir outras atividades, como:
exercícios e pesquisas bibliográficas. Neste caso, cada um destes itens deverá ter um peso muito menor que o
da prova.
7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS
1. WELTY, J. Fundamentals of momentum, heat and mass transfer, Ed. Wiley, 1984.
2. INCROPERA, F. P. Fundamentos de Transferência de Calor e Massa, Ed. LTC 2005.
,8.REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES
1. BIRD, R.B. Transport Phenomena, Ed. Wiley, 2001.
2. KREITH, F. Princípios de Transmissão de Calor. Ed. Blucher, 2004.
3. BENNET, Fenômenos de Transporte. Ed. Macgraw-Hill, 1985.

CURSO: Bacharelado em Química Industrial

ANO / SEMESTRE: 2015/01

DISCIPLINA: Físico-Química de Superfície e Cinética

CRÉDITOS: 4

CÓDIGO: 202521

CH TOTAL: 68

PROFESSORES: Silvia Dani

CH teórica:68
CH prática:

PLANO DE ENSINO-APRENDIZAGEM
1.EMENTA
Cinética Química. Leis de Velocidade de Reação. Mecanismos de Reação. Teorias de Velocidade
de Reação. Fenômenos de Interface. Tensão Superficial. Capilaridade. Espalhabilidade e
Molhabilidade. Termodinâmica de Interface. Adsorção. Interfaces com Cargas Elétricas. Sistemas
Dispersos. Fenômenos de Transporte. Reologia

2. OBJETIVOS DA DISCIPLINA

2.1

GERAL Construir com o aluno os conceitos fundamentais de cinética

química, fenômenos de interface , sistemas dispersos e fenômenos de transporte..

2.2

ESPECÍFICOS Conhecer os fatores que governam a cinética de uma

reação. Compreender os processos que ocorrem na interface de um sistema,
relacionando com fenômenos como capilaridade, molhabilidade e adsorção.
Conhecer os fatores associados ao transporte de matéria, energia e de momento.

3. CONTEÚDOS
Cinética Química: fatores que governam as velocidades das reações.
Equações integradas de velocidades.
Mecanismos de reação.
Teorias de velocidade de reação.
Fenômenos de Superfície: Tensão superficial. Capilaridade, espalhabilidade
Adsorção.
Colóides.
Fenômenos de transporte: Difusão.
Viscosidade e Reologia.

4. CRONOGRAMA
1

Cinética Química Velocidade de Reação. Lei de Velocidade de Reação. Ordem de
Reação. Reações irreversíveis de ordem 0 e 1.

2

Reações irreversíveis de ordem 2, 3 e n.

3

Reações Competitivas.

4

Reações Reversíveis.

5

Mecanismo de Reação.Ordem e molecularidade.Reações Consecutivas Aproximação do
Estado Estacionário. Etapa Determinante da Velocidade.

6

Efeito da Temperatura Sobre a Velocidade de Reações – Equação empírica de Arrhenius

7

Reações em Cadeia. Catálise Homogênea. Reações Oscilatórias.

8

ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO DE G1

9

Teorias de Velocidade.Teoria de Colisão.Teoria do Estado de Transição.

10

Fenômenos de Interface Tensão Superficial.Superfícies Curvas – Equação de YoungLaplace. Propriedades de Pequenas Partículas – Equação de Kelvin. Nucleação

11

Capilaridade. Ascensão e Depressão Capilar.Espalhabilidade e Molhabilidade.Trabalho de
Coesão e de Adesão.Coeficiente de Espalhabilidade.

12

Termodinâmica de Interface. Energia Livre de Gibbs de Superfície e Isoterma de Adsorção
de Gibbs.

13

Adsorção em Interfaces Sólidas. Isotermas de Adsorção – Langmuir, Freundlich e BET
(Brunauer-Emmett-Teller).

14

Atividade Catalítica na Superfície – Catálise Heterogênea. Mecanismo de Langmuir –
Hinshelwood e Eley-Rideal.

15

Interfaces com

Cargas Elétricas. Modelos de Dupla Camada Elétrica. Potencial

Eletrocinético ou Potencial Zeta. Eletroforese
16

Fenômenos de Transporte :Transporte de energia, matéria e momento. Transporte de
Matéria. Difusão

17

Reologia: Fluidos Newtonianos e Não-Newtonianos

18

Aplicações e Exercicios

19

Atividade semi-presencial

20

ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO DE G2

21

Atividade semi-presencial

22

ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE GRAU

5. ORGANIZAÇÃO METODOLÓGICA
Procedimentos: Aulas expositivas teóricas, trabalhos em grupo, leitura de artigos com
subsequente relatório.
Recursos: material bibliográfico com textos de apoio. Material de sala de aula (quadro, giz
e retroprojetor), recursos computacionais: microcomputador

6. ATIVIDADES DISCENTES
Trabalhos em grupo e individuais.
Resolução de exercícios.
Análise de Textos e Artigos.
Utilização do site do professor.
Utilização de programas computacionais.

7.PROCESSOS AVALIATIVOS

G1
A nota da primeira avaliação, G1, abordará os saberes elaborados no
primeiro bimestre letivo, que o habilitem a aplicar e construir ou
reconstruir, conhecimentos, metodologias e processos. A nota será
composta de uma discussão de artigos e trabalhos (20%) e de uma
prova escrita (80%).
G2
A G2 englobará todo o conteúdo da disciplina, que o habilitem a utilizar,
criativamente, as aprendizagens propostas pela disciplina. A nota será
composta de uma discussão de artigos e trabalhos (20%) e de uma
prova escrita (80%).
O grau final do semestre resulta da média ponderada dos graus G1 e G2,
sendo que G2 tem peso 2. Será aprovado o aluno que obtiver média
6,0.

MédiaFinal

G1 2G 2
3

6,0

REVISÃO GERAL
A revisão geral consiste numa aula expositiva e dialogada onde o
principal objetivo é o esclarecimento de dúvidas.
SUBSTITUIÇÃO DE GRAU
Conforme Resolução n° 149 de 10 de novembro de 2011 “O aluno que obteve aproveitamento
inferior a 6,0, num dos dois cortes avaliativos (G1 ou G2) tem direito a realizar, por uma única vez,
prova presencial de substituição de um dos Graus”, “só poderá realizar G1 ou G2 substitutiva se a
média final no período regular, obtida com estes Graus, for superior a zero”, “ para realizar a
substituição o aluno deverá ter 75% de presença na disciplina a ser recuperada”
O grau de substituição será constituído de uma prova escrita,
que englobará todo o conteúdo da disciplina. Este grau
substituirá integralmente o grau desejado, e terá peso 1 e 2 conforme
o grau a ser substituído seja o grau 1 ou 2, respectivamente.

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS (3)
ATKINS, P.W. – Físico-Química, v. III, Rio de Janeiro, LTC, 2004

NETZ, P. A. e GONZÁLEZ-ORTEGA, Fundamentos de Físico-Química, uma abordagem
conceitual para as ciências farmacêuticas. Editora Artmed, Porto Alegre, 2002.

CASTELLAN, G. W. Fundamentos de Físico-Química. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1988.

9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES (5)
SOUZA, Edward. Fundamentos de Termodinâmica e Cinética Química. Belo Horizonte. Editora da UFMG,
2005
SIMÕES, S. J. F. Fundamentos de Cinética Química. Editora Calouste Gulbenkian, 1983.
RANGEL, R. N. Colóides – um estudo introdutório. São Paulo. Editora LCTE, 2006.
CIOLA, R. Fundamentos da Catálise. Editora da USP São Paulo: 1981.
J.M. McBain, Ciência de los Colóides. Editora Gustavo Gili, Barcelona: 1984.

10.LEITURAS E SITES RECOMENDADOS
Sites Recomendados

webcalc

http://www.webcalc.com.br/

NIST

http://webbook.nist.gov/chemistry/

Fluidos reais http://www.ufsm.br/gef/FluRea.htm
Termodinâmica http://teixeiras.no.sapo.pt/termodin.htm
Homepage do livro de Físico-Química do Atkins

http://www.oup.com/uk/orc/bin/0198792859/
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CURSO (s): ENGENHARIA QUÍMICA E ENGENHARIA DE PLÁSTICO
DISCIPLINA: OPERAÇÕES UNITÁRIAS -A
CÓDIGO: 507547
PROFESSOR(A): ADRIANO GIRALDI FISCH

ANO / SEMESTRE: 2015/1
CRÉDITOS: 04
C / H TOTAL: 68

PLANO DE ENSINO-APRENDIZAGEM
Os conteúdos desta disciplina terão uma abordagem expositiva dos princípios e métodos de cálculo
sendo que a maior parte dos conteúdos será desenvolvida em sala de aula ou como trabalhos de pesquisa
na forma de exercícios e / ou projeto para dimensionamento de equipamentos.
31. EMENTA
Tubulações Industriais (principais materiais utilizados, perda de carga em tubulações e acessórios).
Máquinas de Fluxo: Bombas e Compressores Industriais (classificação, dimensionamento e usos).
Vapor e geração de vapor.
Psicrometria (propriedades termodinâmicas do ar atmosférico).
Secadores.
Torres de resfriamento, ciclos de refrigeração e fluídos refrigerantes.
32. OBJETIVOS
DA DISCIPLINA
2.1 GERAL: Ao final do semestre os alunos deverão conhecer com profundidade bem como
saber avaliar os principais equipamentos industriais utilizados para movimentação de fluidos,
aquecimento e/ou resfriamento em processos industriais
2.2 ESPECÍFICOS: Saber dimensionar uma bomba ou compressor para aplicações industriais.
Ter conhecimento dos princípios de geração de vapor (caldeiras). Ter conhecimento dos
princípios de secagem e refrigeração usados industrialmente.
3. ABORDAGENS TEMÁTICAS
Equipamentos para transferência de fluidos (Bombas e Compressores).
Caldeiras e uso industrial do vapor.
Psicrometria.
Torres de resfriamento de d’água.

Secadores.
Refrigeração e Refrigerantes industriais.
4. DESENVOLVIMENTO DO CONTEÚDO
Os conteúdos programáticos serão desenvolvidos ao longo do semestre de acordo com a seqüência de
aulas a seguir.

AULA

CONTEÚDO

2

Apresentação da disciplina: programa, referências bibliográfica, cronograma de aula e método de
avaliação.
Introdução a tubulações industriais (03/03).
Tubulações industriais – Perda de carga (10/03).

3

Tubulacoes industriais – Diâmetro de tubulacoes (17/03).

4

Resolução de exercícios sobre tubulações industriais (24/03).

5

Bombas e compressores industriais - classificação e seleção (31/03).

6

Dimensionamento e cálculo de bombas industriais (07/04).

7

Dimensionamento e cálculo de compressores industriais (14/04).

8

Resolução de exercícios sobre bombas e compressores industriais (28/04).

9

Exercícios (02/05) – atividade semi-presencial

10

Prova G1 (05/05).

11

Vapor, geração de vapor e principais tipos de caldeiras (12/05).

12

Psicrometria - propriedades termodinâmicas do ar atmosférico (19/05).

13

Resolução de exercícios sobre Psicrometria (21/05). – atividade semi-presencial

14

Princípios da Secagem (26/05).

15

Torre de resfriamento, ciclos de refrigeração e refrigerantes industriais (02/06).

16

Resolução de exercícios de dimensionamento de secadores (09/06).

17

Resolução de exercícios de torre de resfriamento (16/06)

18

Revisão de conteúdos (18/06) – atividade semi-presencial

19

Prova G2 (30/06).

20

Exercícios (02/07) – atividade semi-presencial

21

Revisão de conteúdos (07/07).

22

Substituição de Grau (14/07).

1

5.ORGANIZAÇÃO METODOLÓGICA
Aulas expositivas dos métodos de cálculo dos equipamentos e listas de exercícios. Como avaliação extraclasse será desenvolvido e apresentado pelos alunos um trabalho.

6. PROCESSOS AVALIATIVOS
O processo avaliativo é composto por:
G1 = 70% prova escrita + 30% trabalho extra-classe
G2 = 70% prova escrita + 30% trabalho extra-classe
SUBSTITUICAO DE GRAU = 100% prova escrita
7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS
1. TELLES, Pedro C.S. Tubulações Industriais. LTC, 1996.
33. KERN, D. Q. Processos de Transmissão de Calor. Rio de Janeiro: Guanabara/Koogan, 1987. 671 p.
3. FOUST, Al. S. et al. Princípios das Operações Unitárias. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1982. 670p.
,
8.REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES
1. GEANKOPLIS, C. J. Transport Process and Unit Operations. 3 ed. Englewood Cliffs: Prentice Hall,
1993. 921p.
2. INCROPERA, F. P.; WITT, D. P. Fundamentos de Transferência de Calor e Massa. 4.ed. Rio de
Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1998. 494p.
3.

PERRY, R. H.; CHILTON, C. H. Manual de Engenharia Química. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara

dois, 1980.

UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL
ÁREA DE TECNOLOGIA E COMPUTAÇÃO
CURSO (S): Engenharia Química.
ANO / SEMESTRE: 2015/2
DISCIPLINA: Métodos Numéricos para Engenharia Química
CRÉDITOS: 04

CÓDIGO: 507558
PROFESSORES: Magda

C / H TOTAL: 68 horas/aula

Leyser
PLANO DE ENSINO-APRENDIZAGEM

EMENTA
Panorâmica da Matemática Computacional: simbólica, numérica e gráfica. Principais característica do sistema de ponto
flutuante das máquinas digitais. Precisão e exatidão de máquinas digitais. Erros. Métodos de resolução de sistemas
lineares e não lineares. Resolução de equações algébricas e transcendentes. Aproximação e ajuste de dados. Integração
Numérica. Resolução de Equações Diferenciais Ordinárias e parciais.
2. OBJETIVOS DA DISCIPLINA
Familiarizar o aluno com os métodos matemáticos de resolução numérica de problemas e suas implementações em
máquinas digitais. A disciplina propõe-se a dar ao aluno, ao final do semestre: Condições de analisar as diferenças entre
a aritmética real e aritmética das máquinas digitais, estar apto a resolver métodos matemáticos numéricos envolvendo
resolução de sistemas de equações, resolução de equações algébricas e transcendentes, ajuste e aproximação de dados,
interação e diferenciação.

ABORDAGENS TEMÁTICAS
1. Panorâmica da matemática computacional
1.1. Matemática numérica
1.2. Matemática simbólica
1.3. Matemática gráfica
1.4. Matemática intervalar
2. Introdução a aritmética de máquina
2.1. Sistema de ponto flutuante
2.2. Arredondamento

2.3.Erros
2.4. Métodos diretos e métodos iterativos
3.Resolução de sistemas de equações lineares
3.1. Erros computacionais no cálculo de selas
3.2. Método direto: Eliminação de Gauss
3.2.1 Fatoração LU
3.2.2 Pivotamento
3.2.3 Instabilidade
3.2.4 Refinamento da solução
3.3 Método Iterativo: Gauss Seidel
4. Ajuste da funções
4.1. Método dos mínimos quadrados
4.2. Ajuste polinomial
4.2.1. Ajuste a uma reta-regressão linear
4.2.2 Ajuste a um polinômio
4.3 Casos Reduzíveis ao linear
4.3.1 Ajuste a curva potencial
4.3.2 Ajuste a curva exponecial
5. Interpolação da funções
5.1. Interpolação polinomial
5.2. Interpolação usando diferenças finitas
6. Resolução de equações não-lineares
6.1. Revisão de polinômios
6.2. Enumeração, localização e separação de raízes
6.3. Avaliação polinomial: método de horner

6.4. Métodos de quebra para cálculo de raízes: método de bissecção
6.5. Métodos interativos: método de Newton
8.Integração Numérica
8.1 Fórmula Newtoniana
8.2 Métodos de Extrapolação
7. Resolução Numérica de Equações Diferenciais
7.1 Equações Diferenciais Ordinárias: Método de Runge-Kutta
7.2 Equações Diferenciais Parciais: Método de solução baseados em diferenças finitas

4. DESENVOLVIMENTO
CONTEUDO

AULA
1
(28/02)
2
(12/03)
3
(14/03)
4
(21/03)
5
(28/03)
6

Primeira Prova de G1

(04/04)
7
(09/04)
8
(11/04)
9
(18/04)
10
(25/04)
11
(02/05)
12
(09/05)

Segunda Prova de G1

13
(16/05)
14
(23/05)
15
(30/05)
16
(04/06)
17

Primeira Prova de G2

(06/06)
18
(13/06)
19
(20/06)
20
(27/06)
21

Segunda Prova de G2

(04/07)
22 (11/07)

Substituição de Grau

5. ORGANIZAÇÃO METODOLÓGICA
Aulas expositivas e dialogadas, com o auxílio de quadro-negro, retro-projetor, recursos de vídeo, projetor de imagens e
modelos moleculares.
Será disponibilizada uma apostila, onde está digitada toda parte de conceituação. Esta possui espaços em branco, os
quais são preenchidos pelos alunos, na seqüência das aulas. Nesta, também são inclusos exercícios de fixação realizados
pelos alunos e corrigidos em sala de aula. No final da apostila, para cada unidade estudada, encontram-se exercícios que
devem ser resolvidos pelos alunos e que fazem parte da avaliação.
6. PROCESSOS AVALIATIVOS
A avaliação constitui processo contínuo, sistemático e cumulativo. A aprendizagem do aluno será avaliada ao
longo do semestre letivo e será expressa em dois graus G1 e G2.
AVALIAÇÃO DE G1 e G2
A nota referente a cada um dos graus 1 e 2 será obtida através de provas. Cada um dos graus G1 e G2 serão
divididos em duas provas, sendo que a partir da primeira prova de G1, todas as outras serão cumulativas, de forma a
habilitar o aluno a aplicar e construir ou reconstruir, conhecimentos, metodologias e processos.
A nota de G1 será dada pela média das duas provas de G1, enquanto a nota de G2 será dada pela média de ambas as
provas de G2.
O grau final do semestre resulta da média ponderada dos graus G1 e G2, sendo que G2 tem peso 2. Será aprovado
o aluno que obtiver média 6,0.
Média final =

(G1 + 2 x G2)/3 ≥ 6,0

SUBSTITUIÇÃO DE GRAU
O aluno que obteve aproveitamento inferior a 6,0 na média ponderada entre os dois graus, tem direito a realizar
prova cumulativa de recuperação para substituir um dos graus.
O grau de substituição será constituído de uma prova escrita, que englobará todo o conteúdo da disciplina. Este
grau substituirá integralmente o grau desejado, e terá peso 1 e 2 conforme o grau a ser substituído seja o grau 1 ou 2,
respectivamente.
7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS
CLAUDIO, D. M.; MARINS, J. M. Cálculo Numérico Computacional. São Paulo:Atlas, 1989. 464 p.
RUGGIERO, M. A. G.; LOPES, V.L.R. Cálculo Numérico - aspectos teóricos e computacionais. 2a Edição. São Paulo:
Makron Books, 2002. 406p.
,
8.REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES
CLAUDIO, D., et ali. Fundamentos de matemática computacional. Porto Alegre:DC Luzzato, 1987. 194p.
FILHO, Frederico Ferreira Campos. Algoritmos Numéricos. Rio de Janeiro: LTC. 2001.
HARDING, R. D.; QUINNEY, D.A. A Simple Introduction to Numerical Analysis - A computer Illustrated Text.
Volume I. Inglaterra: Adam Hilger. 1986.125 p.
HARDING, R. D.; QUINNEY, D.A. A Simple Introduction to Numerical Analysis - A computer Illustrated Text.
Volume II. Inglaterra: Adam Hilger. 1989.125 p.
HUMES, et al. Noções de Cálculo Numérico. São Paulo:McGraw Hill,1984.
RALSTON, A. First Course in Numerical Analysis. Tokyo: McGraw Hill, 1964. 578 p.
RUGGIERO, M. A. G.; LOPES, V.L.R. Cálculo Numérico - aspectos teóricos e computacionais. 2a Edição. São Paulo:
Makron Books, 1996. 406p.
PINA, H.Métodos Numéricos. Portugal: McGraw Hill,1995.
UEBERHUBER, C. W. Numerical Computation I – Methods, Software and Analysis. New York: Springer- Verlag,
1997. 486p.
UEBERHUBER, C. W. Numerical Computation I – Methods, Software and Analysis. New York: Springer- Verlag,
1997. 495p.
Mathlab – Versão do Estudante Guia do Usuário. Versão 4. São Paulo:Makron Books, 1997. 305p.

UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL
ÁREA DE TECNOLOGIA E COMPUTAÇÃO

CURSO (s): ENGENHARIA QUÍMICA
DISCIPLINA: OPERAÇÕES UNITÁRIAS -B
CÓDIGO: 507548
PROFESSOR(A): Adriano Giraldi Fisch

ANO / SEMESTRE: 2015/1
CRÉDITOS: 08
C / H TOTAL: 136

PLANO DE ENSINO-APRENDIZAGEM
Os conteúdos desta disciplina terão uma abordagem expositiva dos princípios e métodos de cálculo sendo que a
maior parte dos conteúdos será desenvolvida em sala de aula ou como trabalhos de pesquisa na forma de exercícios e /
ou projeto para dimensionamento de equipamentos.
34. EMENTA
Processos de separação, Equilíbrio entre fases,Equipamentos para Contato Multifásico, Absorção de Gases, Destilação
Flash (Único Estágio), Destilação Fracionada (Multiestágios), Destilação Fracionada Binária, Destilação Fracionada
Multicomponentes, Dimensionamento de Torres de Pratos.
2. OBJETIVOS
DA DISCIPLINA
3.1 GERAL: Ao final do semestre os alunos deverão conhecer com profundidade os requisitos necessários para projeto
e dimensionamento de equipamentos de separação de componentes.
3.2 ESPECÍFICOS:
Dimensionar equipamentos de separação como torres de Absorção, Dessorção e Destilação.
Compreender os princípios dos processos de separação de componentes através da transferência de massa
entre fases e sua importância dentro da indústria química.
Conhecer as principais operações de separação contínua baseadas na transferência de massa mais
comumente utilizadas na indústria química
Avaliar a adequação do processo de separação para os diferentes componentes contidos numa mistura
homogênea.
3. ABORDAGENS TEMÁTICAS
Processos de separação.
Equilíbrio entre fases.
Equipamentos para Contato Multifásico.
Absorção de Gases.
Destilação Flash (Único Estágio).
Destilação Fracionada (Multiestágios).
Destilação Fracionada Binária.
Destilação Fracionada Multicomponentes.

Dimensionamento de Torres de Pratos.
4. DESENVOLVIMENTO DO CONTEÚDO
Os conteúdos programáticos serão desenvolvidos ao longo do semestre de acordo com a seqüência de aulas a seguir.
AULA
1

CONTEÚDO
Apresentação da disciplina: programa, referências bibliográficas, cronograma de aula e método de avaliação.
(02/03)

2

Processos de Separação (04/03)

3

Equilíbrio entre Fases (09/03)

4

Exercícios de Equilíbrio entre Fases (11/03)

5

Exercícios de Equilíbrio entre Fases (16/03)

6

Equipamentos para Contato Multifásico (18/03)

7

Destilação Flash (Único Estágio) (23/03)

8

EXERCÍCIOS DE DESTILAÇÃO FLASH (ÚNICO ESTÁGIO) (25/03)

9

EXERCÍCIOS DE DESTILAÇÃO FLASH (ÚNICO ESTÁGIO) (26/03) – ATIVIDADE SEMIPRESENCIAL

10

DESTILAÇÃO FRACIONADA (MULTIESTÁGIO) (30/03)

11

EXERCÍCIOS DE DESTILAÇÃO FRACIONADA (MULTIESTÁGIO) (01/04)

12

Destilação Fracionada Binária (06/04)

13

Exercícios de Destilação Fracionada Binária (08/04)

14

Destilação Fracionada Multicomponentes (13/04)

15

Exercícios Destilação Fracionada Multicomponentes (15/04)

16

Exercícios Destilação Fracionada Multicomponentes (20/04)

17

Dimensionamento de Torres de Pratos (27/04)

18

Exercícios Dimensionamento de Torres de Pratos (29/04)

19

Exercícios Dimensionamento de Torres de Pratos (30/04) - atividade semi presencial

20

Exercícios Dimensionamento de Torres de Pratos (04/05)

21

Apresentação de Seminário 1: Processos de separação (Destilação) (06/05)

22

Revisão de Conteúdos (07/05) – atividade semi presencial

23

Revisão de conteúdos (11/05)

24

Primeira avaliação G1 (13/05)

25

Absorção e Dessorção de Gases em Contato Descontínuo (14/05) – atividade semi presencial

26

Absorção e Dessorção de Gases em Contato Descontínuo (18/05)

27

Absorção e Dessorção de Gases em Contato Descontínuo (20/05)

28

Exercícios de Absorção e Dessorção de Gases em Contato Descontínuo (25/05)

29

Exercícios de Absorção e Dessorção de Gases em Contato Descontínuo (27/05)

30

Exercícios de Absorção e Dessorção de Gases em Contato Descontínuo (01/06)

31

Resolução de exercícios ou projeto de um equipamento (03/06)

32

Absorção e Dessorção de Gases em Contato Contínuo (08/06)

33

Absorção e Dessorção de Gases em Contato Contínuo (10/06)

34

Exercícios de Absorção e Dessorção de Gases em Contato Contínuo (15/06)

35

Exercícios de Absorção e Dessorção de Gases em Contato Contínuo (17/06)

36

Exercícios de Absorção e Dessorção de Gases em Contato Contínuo (22/06)

37

Resolução de exercícios ou projeto de um equipamento (24/06)

38

Exercícios(29/06)

39

Apresentação de Seminário 2: Processos de separação (Absorção e Dessorção). (01/07)

40

Revisão de conteúdos (06/07)

41

Segunda avaliação G2. (08/07)

42

Revisão dos conteúdos. (09/07) - atividade semi-presencial

43

Revisão dos conteúdos. (13/07)

44

Substituição de Grau. (15/07)

5.ORGANIZAÇÃO METODOLÓGICA
Aulas expositivas dos métodos de cálculo dos equipamentos, lista de exercícios e seminários apresentados pelos alunos
e como atividade extra-classe, avaliação de projeto de equipamentos.
6. PROCESSOS AVALIATIVOS
O processo avaliativo é composto de duas partes sendo 80% do grau na forma de provas escritas realizada em aula e
20% na forma de trabalhos extra-classe e seminários nos graus G1 e G2. A substituição é composta de somente uma
prova escrita:
G1 = 80% prova escrita + 20% (seminário)

G2 = 80% prova escrita + 20% (seminário)
SUBSTITUIÇÃO DE GRAU = 100% prova escrita.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS
1. FOUST, Alan. Princípios das Operações Unitárias. Rio de Janeiro, Guanabara II, 1995.
2. HENLEY, E. J. e SAEDER, J. D. Equilibrium Stage Separation Operations in Chemical Engineering. New York,
John Wiley , 1981.
3. PERRYS, J. H. Chemical Engineers Handbook. New York, McGrawHill, Última edição.
4. TREYBAL, R. Mass Transfer Operation. New York, McGrawHill, 1980.
,
8.REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES
1. Mc CABE, Warren. Unit Operations of Chemical Engineering.Mc Graw-Hill, 6 edição, 2000.
2. KING, C. J. Separation Process. New York, McGrawHill, 2 edição, 1980.
3. WANKAT, R. Equilibrium Staged Separations. New York, Elsevier, 1988.
4. SMITH, B. D. Design of Equilibrium Stage Process. McGrawHill, 1978.

UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL
ÁREA DE TECNOLOGIA E COMPUTAÇÃO
CURSO (s): Engenharia Química

ANO / SEMESTRE:
2015/1

DISCIPLINA: Fundamentos de Reatores
CÓDIGO: 507533
PROFESSOR(ES): Leandro dos Santos Silveira

CRÉDITOS: 4
C / H TOTAL: 68

PLANO DE ENSINO-APRENDIZAGEM
O QUE SIGNIFICA: O planejamento do ensino e aprendizagem configura-se ao(s) professor(es) como um momento
de pesquisa , reflexão e ação consciente de prever o processo de racionalização, organização e coordenação da
prática docente .
35. EMENTA
Promover o conhecimento cinético das reações químicas. Possibilitar, a partir do comportamento cinético, projetar a
adequação de reatores para desenvolvimento destas reações
36. OBJETIVOS
DA DISCIPLINA:
2.1 GERAL: Capacitar o profissional da engenharia química a definir cineticamente uma reação em termos de ordem,
reversibilidade e mecanismo. Conhecer os parâmetros cinéticos de uma reação. Fornecer subsídios para projeto e
adequação de reatores onde se processam reações químicas.
2.2 ESPECÍFICO(S): Capacitação para classificação de reações em homogêneas e heterogêneas, reversíveis e
irreversíveis; conceituar velocidades de reação, molecularidade e ordem de reação (1ª, 2ª, ordem zero e ordem n),
mecanismo de reação, constantes de velocidade e de equilíbrio. Classificação de reações em consecutivas, paralelas em
série. Conhecer os princípios de catálise, oxidação, reações enzimáticas, fenômenos de superfície e interface líquidolíquido, gás-líquido, gás-líquido e sólido-líquido.

3. ABORDAGENS TEMÁTICAS
Definições de reações homogêneas e heterogêneas; parâmetros que interferem na velocidade de uma reação; Eq. de
Arrhenius; definição de molecularidade e sua aplicação; equação estequiométrica e equação de velocidade - ordem de
reação; obtenção da ordem de reação, método das velocidade iniciais e gráfico; determinação das constantes de
velocidades e seus significados. Definições e características de reações em série, consecutivas e paralelas. Princípios
de catálise e seu efeito sobre a velocidade; catalisadores e reações catalisadas. Reações específicas: oxidação e
enzimática. Princípios dos fenômenos de superfície S-L-G; mecanismos clássicos de reações químicas.

4. Desenvolvimento: Desenvolvimento refere-se ao desdobramento das aulas, conforme o calendário do semestre.
Expressa o desdobramento das abordagens temáticas, aula por aula.
AULA
1

Introdução – apresentação da disciplina, forma de trabalho e avaliação

2

Revisão de conceitos

3 Reações homogêneas e heterogêneas, velocidade das reações
4 Constantes de velocidade e de equilíbrio
5 Molecularidade e ordens de reações
6 Determinação de constante de velocidade e ordem de reação
7 Exercícios
8 Correção e revisão
9

G1

10

REAÇÕES CONSECUTIVAS, PARALELAS E EM SÉRIE

11 Catálise e oxidação
12 Reações enzimáticas
13 Reações catalisadas

14 Fenômenos de superfície: L-L, G-L
15 Fenômenos de superfície: S-L, G-S
16 Mecanismos de reações
17 Exercícios
18

CORREÇÃO E REVISÃO

19

G2

20

SUBSTITUIÇÃO

5.ORGANIZAÇÃO METODOLÓGICA
Aulas expositivas, aplicação de exercícios e experimentos em bancadas.

6. PROCESSOS AVALIATIVOS
Provas teóricas escritas, trabalhos individuais e em grupo serão utilizados na composição da avaliação.

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FOGLER, H. S., Elements of chemical reaction engineering. Upper Saddle River, Prentice Hall, 1992
LEVENSPIEL, O., Engenharia das reações químicas. São Paulo, E. Blücher, 1987
CARBERRY, J. J., Chemical and catalytic reaction engineering. New York, McGraw-Hill, 1976

8. BIBLIOGRÁFIA COMPLEMENTAR
MOORE, W. J., Físico-química. São Paulo, E. Blücher, 2000-2002
PERRY, R. H., Perry's chemical engineers' handbook. New York, McGraw-Hill, 1998

SITES RECOMENDADOS

CURSO(S): Engenharias, Design, Informática

ANO / SEMESTRE: 2015/1

DISCIPLINA: GESTÃO TECNOLÓGICA I
CRÉDITOS: 04
CÓDIGO: 993018
C / H TOTAL: 68H
PROFESSORES: Cláudia Falavigna Abbud, Marcelo Cabeda.
EMENTA
Estudo do paradigma da Administração em mudança. Compreensão do ambiente organizacional e das
funções da Administração: planejamento, organização, liderança e controle. Análise sob o enfoque das
organizações aprendentes. Utilização da ciência da Administração para planejamento e tomada de
decisões.
OBJETIVOS DA DISCIPLINA




AULA
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Propiciar conhecimento dos principais conceitos da Administração.
Possibilitar a compreensão do ambiente organizacional, em suas diferentes funções.
Desenvolver a compreensão da dinâmica do ambiente social, econômico e competitivo do mercado
de trabalho e suas implicações nas decisões e nas escolhas de estratégias.
PROGRAMA DA DISCIPLINA
Apresentação da Disciplina. Contrato de trabalho. A importância da gestão na vida profissional.
Reflexão sobre Administração.
Introdução à Administração Científica e suas abordagens
Administrando mudanças no mundo globalizado
Mudança corporativa. Tendências em gestão. Atividade de pesquisa. Vale (1 ponto)G1
O ambiente externo nas organizações: cultura organizacional e os reflexos na gestão do trabalho.
O papel estratégico na gestão de recursos humanos. As relações humanas e interpessoais. Como
lidar com a diversidade.
Liderança nas Organizações. Tipos de Liderança. Atividade avaliativa G1( 1 ponto)
Comunicação nas Organizações. Princípios da comunicação no ambiente profissional.
Ética empresarial.
Avaliação G1 (08 pontos)
Pensamento estratégico. Formulação de estratégias. Tomada de decisão.
Trabalho em equipe nas Organizações. Processos de equipe. Administrando conflito nas equipes.
Apresentação das diretrizes para seminário avaliativo G2. Formação dos grupos de trabalho.
Trabalho em equipe multiprofissional. Preparação do trabalho final
Introdução ao Empreendedorismo
Introdução ao Marketing empresarial e pessoal. Preparação do trabalho final.
Preparação do trabalho final.
Apresentação dos Trabalhos G2 (6 pontos)
Avaliação G-2 (4 pontos)
Substituição de grau e encerramento da disciplina.

Pesquisa de campo: pesquisa sobre os conceitos: ferramenta de gestão Empowerment e tipos de
Cultura organizacional
Atividade de Campo: observação o ambiente de trabalho e identificar possibilidades e/ou
21 aplicabilidade da ferramenta empowerment e identificar os tipos de culturas que exitem na sua
empresa
22 Análise do artigo: “O que é sucesso de projeto?” do livro: Gestão de Projetos
ORGANIZAÇÃO METODOLÓGICA
A metodologia sugerida para ser trabalhada nas aulas promove a interação dos alunos entre si, com o
professor e com as diversas realidades propostas. Serão trabalhadas aulas expositivas dialogadas, com
exposição do tema, discussão de textos, problematização e construção de conceitos e conteúdos, pelos
alunos e professor.
Para melhor dinâmica e construção do aprendizado serão utilizados: multimeios (projetor de mídia, som,
TV, filme, Jornal, Revistas, outros); Debates, Seminários, Atividade individual; Aulas na Biblioteca.
Pesquisa de campo e dinâmicas de grupo.
20

PROCESSOS AVALIATIVOS
A avaliação se dará por meio de atividades realizadas em aula, trabalho extraclasse e provas individuais
sem consulta.
G1 vale 08 pontos e a nota se complementará com os trabalhos em sala de aula.
G2 (cumulativa) vale 04 pontos e a nota se complementa com a apresentação do trabalho (6 pontos)
Os alunos serão instigados a aplicar os conceitos estudados em diferentes atividades, em interlocução com
seus colegas e professor. Serão também analisados cases, produção de textos, sob a orientação do
professor.
Obs:
Trabalho entregue fora da data agendada (semana seguinte) terá 50% do valor da nota.
É considerado aprovado(a) o(a) aluno(a) que, obtiver nota igual ou superior a seis (6,0) e, no
mínimo, 75% de freqüência.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS
CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas: Novo Papel dos Recursos Humanos nas Organizações. 2ª
ed. Rio de Janeiro, Campus, 2002.
DAFT, Richard L. Administração. São Paulo: Thomson Learning, 2005.
ROBBINS, Stephen P. Comportamento organizacional. 11 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES
ALBORNOZ, Suzana. O que é trabalho. São Paulo: Brasiliense, 2000.
BERGAMINI, Cecília; CODA, Roberto. Psicodinâmica da Vida Organizacional: motivação e liderança. SP:
Atlas, 1997.
BOHLANDER, George, Shell, Scott; Schermann, Arthur. Administração de Recursos Humanos. 1ª ed. São
Paulo, Thomson, 2003.
CHIAVENATO, Idalberto. Treinamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos. Como Incrementar
Talentos na Empresa. São Paulo: Atlas, 2003, 3ª ed.
DUTRA, Joel Souza. Gestão de Pessoas: Modelo, processos, tendências e perspectivas. São Paulo: Atlas,

2002, 2ª ed.
FERREIRA, Ademir Antônio. Gestão empresarial: de Taylor aos nossos dias – evolução e tendências da
moderna administração de empresas. São Paulo: Thomson Learning, 2006.
FLEURY, Maria Tereza Leme (Coord.). As Pessoas na Organização. São Paulo: Gente, 2002.
GONÇALVES, Maria H. B.; WISE, Nely. Ética e trabalho. Rio de Janeiro: Ed. SENAC Nacional, 2003.
MALHEIROS, R. C. C; FERLA, L. A.: CUNHA, C. J.C. (Orgs.) Viagem ao mundo do empreendedorismo. 2.
ed. Florianópolis: IEA – Instituto de Estudos Avançados, 2005.
MOTTA, Fernando C. Prestes. Organização e Poder. São Paulo: Atlas, 2004.
MOTTA, Fernando C. Prestes; CALDAS, Miguel P. Cultura Organizacional e Cultura Brasileira. SP: Atlas,
2003.
VERGARA, Sylvia Constant. Gestão de Pessoas. 3ª ed. São Paulo, Atlas, 2003.
WAGNER III, John A.; HOLLENBECK, John R. Comportamento Organizacional – criando vantagem
competitiva. São Paulo: Saraiva, 2002.

CURSO: Engenharia Quimica

ANO / SEMESTRE: 2015/1

DISCIPLINA: Fenômenos de Transporte: Massa

CRÉDITOS: 4

CÓDIGO: 507536

CH TOTAL: 68

PROFESSORES: Magda Galant François

PLANO DE ENSINO-APRENDIZAGEM
3. EMENTA
Difusão em gases e líquidos – Primeira Lei de Fick; Equações Diferenciais da Transferência de
Massa – Segunda Lei de Fick; Difusão em Estado Estacionário; Difusão em Estado Pseudo
Estacionário e Contradifusão Equimolar; Transporte de massa por convecção; Equilíbrio entre
fases e resistência à transferência de massa.

2. OBJETIVOS DA DISCIPLINA

2.1 GERAL Construir com o aluno os princípios básicos dos processos de
transferência de massa por difusão em gases e líquidos, em regime estacionário e
pseudo estacionário, bem como os problemas de difusão transiente e convecção.
Também espera-se, ao final da disciplina que o aluno possa estimar a espessura da
camada limite mássica.
2.2

ESPECÍFICOS O aluno deve estar apto para realizar cálculos que

permitam avaliar difusividade de líquidos e gases; Resolver problemas de difusão

sem reação química e em estado estacionário; pseudo estacionário e de contra
difusão equimolecular; Resolver problemas de transporte de massa por convecção,
equilíbrio entre fases e de resistências à transferência de massa.
.

3. CONTEÚDOS
Difusão em gases e líquidos – Primeira Lei de Fick.
Equações Diferenciais da Transferência de Massa – Segunda Lei de Fick.
Difusão em Estado Estacionário.
Difusão em Estado Pseudo Estacionário e Contradifusão Equimolar.
Transporte de massa por convecção.
Equilíbrio entre fases.
Resistência à transferência de massa.
4. CRONOGRAMA
1:

Apresentação da disciplina: programa, referências bibliográficas, cronograma de aula e
método de avaliação; Introdução e Conceitos Básicos

2:

Difusão em gases e líquidos – Primeira Lei de Fick

3:

Equações Diferenciais da Transferência de Massa – Segunda Lei de Fick.

4:

Atividade não presencial

5:

Difusão em Estado Estacionário

6:

Difusão em Estado Pseudo Estacionário

7:

Contradifusão Equimolecular

8:

Primeira avaliação G1.

9:

Transporte de massa por convecção.

10:

Exercícios

11:

Números adimensionais no transporte de massa

12:

Números adimensionais no transporte de massa

13:

Transporte de massa por convecção

14:

Atividade semi presencial

15:

Transporte de massa por convecção.

16:

Equilíbrio entre fases;

17:

Equilíbrio entre fases;

18:

Resistência à transferência de massa.

19:

Resistência à transferência de massa; exercícios

20:

Revisão de conteúdos

21:

Segunda avaliação G2.

22:

Substituição de Grau.

5. ORGANIZAÇÃO METODOLÓGICA
Procedimentos: Aulas expositivas teóricas, trabalhos em grupo, leitura de artigos com
subsequente relatório.
Recursos: material bibliográfico com textos de apoio. Material de sala de aula (quadro, giz
e datashow)

6. ATIVIDADES DISCENTES
Trabalhos em grupo e individuais.
Resolução de exercícios.
Análise de Textos e Artigos.

7.PROCESSOS AVALIATIVOS
O corte avaliativo G1( grau 1 ) é constituído de: 80% avaliação escrita e 20% de outras
formas de avaliação, como trabalho em grupo e exercícios.
O corte avaliativo G2 ( grau 2 ) é constituído de: 80% avaliação escrita e 20% de outras
formas de avaliação, como trabalho em grupo e exercícios.
A nota final é dada pela media ponderada dos cortes avaliativo G1 e G2 com os pesos
1 para G1 e 2 para G2. Para a aprovação é necessário uma média igual ou superior a
6,0. O conteúdo dos cortes avaliativos é cumulativo podendo abranger todas as aulas
até a aplicação da avaliação escrita do respectivo corte. O aluno que não comparecer ás
avaliações escritas ou não atingir à média mínima para aprovação, ressalvados os caos
descritos na observação abaixo, terá direito a uma e somente uma Substituição de
Grau. Esta substituirá um dos cortes avaliativos ( G1 ou G2 ) e será usada para
recalcular a media ponderada, que obedecera oa mesmo critério para aprovação.
Conforme Resolução n° 149 de 10 de novembro de 2011 “O aluno que obteve aproveitamento
inferior a 6,0, num dos dois cortes avaliativos (G1 ou G2) tem direito a realizar, por uma única vez,

prova presencial de substituição de um dos Graus”, “só poderá realizar G1 ou G2 substitutiva se a
média final no período regular, obtida com estes Graus, for superior a zero”, “ para realizar a
substituição o aluno deverá ter 75% de presença na disciplina a ser recuperada”
O grau de substituição será constituído de uma prova escrita, que englobará todo o conteúdo
da disciplina. Este grau substituirá integralmente o grau desejado, e terá peso 1 e 2 conforme
o grau a ser substituído seja o grau 1 ou 2, respectivamente.

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS (3)
WELTY, J. R., WICKS C. E., WILSON R. E. , RORRER G. L. Fundamentals of Momentum, Heat,
and Mass Transfer. John Willey, New York, 2007
INCROPERA, F. P.; WITT, D. P. Fundamentos de Transferência de Calor e Massa. 4.ed. Rio de
Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1998. 494p.
CREMASCO, M. A. Fundamentos de Transferência de Massa. 2a ed.- Campinas, SP: Editora da
UNICAMP, 2002.

9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES (5)
BIRD, R. B., STEWART W. E., LIGHTFOOT E. N., Transport Phenomena, John Willey, New
York, 2002
SISSON, L. E. Fenômenos de Transporte. Rio de Janeiro, editora Guanabara Dois, 1979.
PERRY, R. H.; CHILTON, C. H. Manual de Engenharia Química. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
dois, 1980.
10.LEITURAS E SITES RECOMENDADOS
Sites Recomendados

Associação Brasileira de Engenharia
Quimica
http://www.abeq.org.br/

UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL
ÁREA DE TECNOLOGIA E COMPUTAÇÃO

CURSO :

Engenharia Química.

DISCIPLINA: Cinética e Cálculo de Reatores
CÓDIGO: 507535
PROFESSORES: Magda Galant François

ANO / SEM.: 2015/1

CRÉDITOS: 4
CH TOTAL: 68

PLANO DE ENSINO-APRENDIZAGEM
37. EMENTA
Balanço de material para Reatores. Cálculo do volume de Reatores. Comparação dimensional. Combinação
de reatores. Efeitos de mistura e dispersão. Rendimento e seletividade. Reatores mistos. Reações
heterogêneas. Reatores não isotérmicos. Reatores catalíticos.
38. OBJETIVOS DA DISCIPLINA:

2.1 GERAL: Capacitar o aluno de do curso de Engenharia Química a desenvolver soluções em cálculo de
reatores.
2.2 ESPECÍFICOS: Capacitar o aluno a solucionar problemas que envolvam o uso de reatores
homogêneos e heterogêneos. Desenvolver projetos de reatores. .

3. ABORDAGENS TEMÁTICAS
Revisão: estequiometria, equilíbrio e cinética; Introdução e conceito de reatores; Balanço de material
para reatores químicos; Cálculo de volume de reator e tempo de residência: Batelada; Cálculo de
volume de reator e tempo de residência: CSTR; Cálculo de volume de reator e tempo de residência:
PFR; Comparação dimensional.

Combinação de Reatores; Reatores em série e paralelo;

Comportamento de reatores não isotérmicos; Efeitos de mistura e dispersão; Rendimento e seletividade.
Reatores mistos; Reações heterogêneas; Reciclo.
4. Desenvolvimento:
AULA
1

04/03

Introdução e conceito de reatores.

2

11/03

Balanço de material para reatores químicos.

3

18/03

Cálculo de volume de reator e tempo de residência: Batelada.

4

25/03

Cálculo de volume de reator e tempo de residência: CSTR.

5

27/03

Aula semipresencial

6

08/04

Cálculo de volume de reator e tempo de residência: PFR.

7

15/04

Comparação dimensional.

8

22/04

G1

9

24/04

Aula semipresencial

10

29/04

Combinação de Reatores.

11

06/05

Reatores em série e paralelo.

12

13/05

Comportamento de reatores não isotérmicos.

13

20/05

Efeitos de mistura e dispersão.

14

22/05

Aula semipresencial

15

27/05

Rendimento e seletividade.

16

10/06

Reatores mistos.

17

12/06

Aula semipresencial

18

17/06

Reações heterogêneas.

19

24/06

Reciclo.

20

01/07

G2

21

08/07

Revisão.

22

15/07

Substituição.

5.ORGANIZAÇÃO METODOLÓGICA
Aula teórica-expositiva buscando aliar as observações cotidianas dos processos com os fundamentos
teóricos, de forma crítica, incentivando os alunos a pensar e a resolver situações que se apresentam no
decorrer da vida profissional e práticas para fixação de métodos e resolução de problemas. Serão
propostos exercícios, trabalhos e seminários para compreensão e fixação da temática estruturante.

6. PROCESSOS AVALIATIVOS
A avaliação será realizada por meio de atividades que incluem exercícios, estudos de texto, pesquisa
bibliográfica e provas para avaliar o desempenho individual do aluno.
G1 - Prova x 10,0 = 10
G2 - Prova x 10,0) = 10
o

o

MÉDIA PARCIAL DOS GRAUS: 1 Grau (Peso 1) + 2 Grau (Peso 2) = 6,0
3

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA
1. LEVENSPIEL, O. Engenharia das Reações Químicas. Ed. Blucher, 2000.

2. FOGLER, H.S. Elementos de Engenharia das Reações Químicas. Ed. LTC, 2002.
3. PERRY. Chemical Engineers’ Handbook, Ed. Mcgraw-Hill, 2003.
8. BIBLIOGRÁFIA COMPLEMENTAR

UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL
ÁREA DE TECNOLOGIA E COMPUTAÇÃO

CURSO (s): ENGENHARIA DE PLÁSTICOS
DISCIPLINA:

Tecnologia dos Polímeros

ANO / SEMESTRE: 2015/1
CÓDIGO: 508508

PROFESSORES: João Cláudio Pocos

CRÉDITOS:04
C / H TOTAL:68

PLANO DE ENSINO-APRENDIZAGEM
39. EMENTA

Divisão em commodities, plasticos de engenharia e de alto desempenho. Indústria de
polímeros termofixos.
Polietilenos, polipropileno, poliestireno, poli(metacrilato de metila), poli(cloreto de vinila)
estrutura, propriedades e aplicações.
Polímeros de engenharia: poliamidas, poliésteres termoplásticos, poliacetais, policarbonato,
blendas poliméricas: estrutura, propriedades e aplicações.
Elastômeros termoplásticos estrutura, propriedades e aplicações.
2. OBJETIVOS
DO CURSO
Formar Engenheiros aptos a trabalhar em todos os setores das empresas do ramo de polímeros, e seu
processamento, ou que possuam departamentos responsáveis pela utilização de polímeros em seus produtos, que
produzam moldes, matrizes, periféricos e equipamentos para transformação de materiais poliméricos.
ESPECÍFICOS
Capacitar profissionais para :
- trabalhar em todas as etapas de uma empresa que utilizam plásticos e borrachas / elastômeros ; ou polímeros em
geral,
- atuar em planejamento, gerenciamento de produção, engenharia de qualidade, pesquisa e desenvolvimento de
novos produtos desde o protótipo às matrizes, com determinação dos materiais Poliméricos mais adequados;
- realizar estudos de viabilidade econômica, otimizando processos produtivos;
- apoiar na assistência técnica e orientação às empresas na especificação e utilização das matérias prima mais
adequadas técnica e economicamente;
- realizar treinamento de pessoal dedicado à área ;
- dominar softwares aplicados à área.
- projetar e executar moldes e matrizes aplicáveis aos produtos desejados;
- trabalhar em empresas de desenvolvimento, produtoras e processadoras de polímeros.

3. OBJETIVOS
DA DISCIPLINA

3.1 GERAL: Conhecer os diversos polímeros, suas propriedades e aplicações. Conhecer os principais
aditivos para polímeros e seus mecanismos de atuação.
3.2 ESPECÍFICOS:

Selecionar o polímero mais adequado para cada aplicação baseando-

se nas propriedades e estruturas dos polímeros disponíveis no mercado brasileiro e
mundial. Identificar os principais tipos de aditivos aplicados em polímeros e seus
mecanismos de atuação
4. ABORDAGENS TEMÁTICAS
AULA CONTEUDO
1

Introdução Aspectos econômicos da Indústria de Polímeros.

2

Polímeros Commodities: Polietilenos

3

Polipropileno

4

PVC - Poli(Cloreto de Vinila).

5

PS - Poliestireno e seus derivados e PMMA

6

Termofixos: Poliésteres termofixos

7

Termofixos: Poliuretanos

8

Atividade não presencial

9

Avalição G1

10

Termofixos: Resinas Epóxi e resinas fenólicas

11

Termoplásticos de Engenharia PA - Poliamidas Termoplásticos de Engenharia: PET e PBT
- Politereftatos de Etila e Butila

12

PC - Policarbonatos POM - Poli(Óxido de Metileno

13

Misturas Poliméricas aspectos teóricos. aspectos comerciais

14

Elastômeros Termoplásticos

15

Aditivação de Polímeros. Cargas. Pigmentos. Equipamentos para aditivação

16

Aditivação de Polímeros. Introdução. Estabilizantes e Modificadores de Propriedades

17

Atividade não presencial

18

Avaliação G2.

19

Revisão dos conteúdos

20

Recuperação de grau

5.ORGANIZAÇÃO METODOLÓGICA

Aulas expositivas, experimentos de laboratório, lista de exercícios, exercícios resolvidos em sala
de aula,
6. PROCESSOS AVALIATIVOS

G1: avaliação escrita
G2 avaliação escrita
REVISÃO GERAL
SUBSTITUIÇÃO DE GRAU: avaliação escrita
7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS

BIRLEY, A.W. Plastic Materials: Properties And Applications , Blackie Academic, London, 1988.
RABELLO, M. Aditivação de Polímeros. Artliber, São Paulo, 2000.
WIEBECK, H. Harada, J. Plasticos de Engenharia, Artliber, 2005
,
8.REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES

BRYDSON, J. Plastic Materials. Butterworth-Heinemann, Londres, 1995.
UTRACKI, L. Polymer Alloys & Blends, Hanser Publishers, Munich 1990.
GACHTER, R. & MÜLLER, H. Plastics Additives Handbook, Hanser , Munich, 1993
SEYMOUR, R Polymers For Engineering Applications, , ASM, New York 1990.

UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL
ÁREA DE TECNOLOGIA E COMPUTAÇÃO

CURSO (s): ENGENHARIA DE PLÁSTICOS

ANO / SEMESTRE: 2015/1

DISCIPLINA: Tecnologia dos Elastômeros CÓDIGO: 508501

CRÉDITOS: 04

PROFESSORES: Rubens Gehlen

C / H TOTAL: 68

PLANO DE ENSINO-APRENDIZAGEM
EMENTA: Teoria dos materiais elastoméricos, mecanismo de elasticidade. Compostos elastoméricos. Tipos de
elastômeros e suas propriedades. Matérias-primas para produção de elastômeros. Vulcanização de borrachas, tipos e
aplicações. Moldes. Processamento de mistura e conformação. Elastômeros termoplásticos. Ensaios de avaliação.
2. OBJETIVOS
DO CURSO
Formar Engenheiros aptos a trabalhar em todos os setores das empresas do ramo de polímeros, e seu
processamento, ou que possuam departamentos responsáveis pela utilização de polímeros em seus produtos, que
produzam moldes, matrizes, periféricos e equipamentos para transformação de materiais poliméricos.
ESPECÍFICOS
Capacitar profissionais para :
- trabalhar em todas as etapas de uma empresa que utilizam plásticos e borrachas / elastômeros ; ou polímeros em
geral,
- atuar em planejamento, gerenciamento de produção, engenharia de qualidade, pesquisa e desenvolvimento de
novos produtos desde o protótipo às matrizes, com determinação dos materiais Poliméricos mais adequados;
- realizar estudos de viabilidade econômica, otimizando processos produtivos;
- apoiar na assistência técnica e orientação às empresas na especificação e utilização das matérias prima mais
adequadas técnica e economicamente;
- realizar treinamento de pessoal dedicado à área ;
- dominar softwares aplicados à área.
- projetar e executar moldes e matrizes aplicáveis aos produtos desejados;
- trabalhar em empresas de desenvolvimento, produtoras e processadoras de polímeros.

3. OBJETIVOS
DA DISCIPLINA
3.1 GERAL:
Proporcionar conhecimentos básicos dos processos da indústria de transformação da borracha,
permitindo ao acadêmico compreender uma formulação e quais critérios para especificar um artigo de
borracha.
3.2 ESPECÍFICOS:
Subsidiar com pré-requisitos as demais disciplinas subseqüentes no sentido de proporcionar ao aluno uma

visão ampla, clara e correta da realidade e tornar a aprendizagem um processo sistemático e evolutivo.
Proporcionar ao aluno visão ampla do universo da indústria de elastômeros, para bem prepará-lo no
exercício de sua profissão.
Capacitar o aluno a desenvolver habilidades no sentido de trabalhar o formalismo necessário para
entender uma formulação e os processos decorrentes deste entendimento.
Capacitar o aluno a estudos mais avançados, despertando seu interesse pela pesquisa científica.
4. ABORDAGENS TEMÁTICAS
AULA CONTEUDO

2

Apresentação da disciplina. Estabelecimento de objetivos e normas de avaliação. Delimitação dos conteúdos a
serem desenvolvidos. Histórico e evolução da indústria da borracha.
Tipos de elastômeros: Borracha Natural. Extração, processamento, formulação, propriedades e aplicações.

3

Tipos de elastômeros: policloropreno, nitrílica e estireno-butadieno.

4

Tipos de elastômeros: fluorelastômeros, isopreno, butílica e poliuretano.

5

7

Componentes de uma formulação: escolha do elastômero, agentes de vulcanização e cura, aceleradores,
peptizantes.
Componentes de uma formulação: cargas reforçantes e não reforçantes, plastificantes, óxidos metálicos e
agentes de proteção.
Componentes de uma formulação: agentes antichama, agentes de expansão, outros aditivos.

8

Prova G1

9

Visita técnica a indústria da área.

10

Processo de preparação de compostos: pesagem, mistura, laminação e pré-formação.

11

Processos de vulcanização: injeção, prensagem, extrusão, calandragem.

12

Processos de vulcanização: equipamentos e moldes.

13

Normas técnicas para formulação, ensaios e técnicas de controle de qualidade.

14

Elastômeros termoplásticos.

15

Aula prática: Preparação de misturas.

16

Aula prática: Vulcanização de artefato e corpos de prova.

17

Visita técnica a indústria da área.

18

Prova G2.

19

Aula de exercícios e revisão de conteúdos.

20

Recuperação de Grau.

1

6

5.ORGANIZAÇÃO METODOLÓGICA:
Procedimentos: Aulas expositivas teórico-práticas, trabalhos em grupo.
Recursos: material bibliográfico com textos de apoio.
Material de sala de aula (quadro, giz, retroprojetor).
Recursos computacionais: microcomputador e data-show.

6. PROCESSOS AVALIATIVOS:

O critério de aprovação do aluno seguirá as orientações da Universidade.
G1 – avaliação, com peso 1, com os conteúdos e competências desenvolvidos no primeiro bimestre letivo. O grau
G1 será constituído por uma prova escrita individual correspondendo a 80% do valor do grau e um trabalho escrito,
em grupo, correspondendo a 20% do valor do grau.
G2 - avaliação, com peso 2, com todos os conteúdos e competências desenvolvidos no semestre letivo. O grau G2
será constituído por uma prova escrita individual correspondendo a 80% do valor do grau e um trabalho escrito, em
grupo, correspondendo a 20% do valor do grau.
Será considerado aprovado o aluno que obtiver média maior ou igual a 6,0, calculada pela fórmula:
(G1× 1) + (G2 × 2)
3

O aluno que obtiver média inferior a 6,0 terá direito a realizar uma prova de recuperação cumulativa de conteúdos e
competências do semestre com a finalidade de substituir um dos graus parciais.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS:
Nagdi , K, Rubber as an Engineering Material: Guideline for users. Editora: Hanser Publishers, Munich Vienna,
New York, Barcelona. 1993. (678.4N147r)
Gent, A. Engineering with Rubber. Editora: Hanser Publishers, Munich Vienna, New York, Barcelona. 1992.
(678.4E57)
, 8.REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES:
Grison, Elyo Caetano. Curso de Tecnologia da Borracha. Porto Alegre. ABQ/1984.

UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL
ÁREA DE TECNOLOGIA E COMPUTAÇÃO

CURSO (s): ENGENHARIA DE PLÁSTICOS

ANO / SEMESTRE: 2015/1

DISCIPLINA: Tecnologia dos Elastômeros CÓDIGO: 508501

CRÉDITOS: 04

PROFESSORES: Rubens Gehlen

C / H TOTAL: 68

PLANO DE ENSINO-APRENDIZAGEM
EMENTA: Teoria dos materiais elastoméricos, mecanismo de elasticidade. Compostos elastoméricos. Tipos de
elastômeros e suas propriedades. Matérias-primas para produção de elastômeros. Vulcanização de borrachas, tipos e
aplicações. Moldes. Processamento de mistura e conformação. Elastômeros termoplásticos. Ensaios de avaliação.
2. OBJETIVOS
DO CURSO
Formar Engenheiros aptos a trabalhar em todos os setores das empresas do ramo de polímeros, e seu
processamento, ou que possuam departamentos responsáveis pela utilização de polímeros em seus produtos, que
produzam moldes, matrizes, periféricos e equipamentos para transformação de materiais poliméricos.
ESPECÍFICOS
Capacitar profissionais para :
- trabalhar em todas as etapas de uma empresa que utilizam plásticos e borrachas / elastômeros ; ou polímeros em
geral,
- atuar em planejamento, gerenciamento de produção, engenharia de qualidade, pesquisa e desenvolvimento de
novos produtos desde o protótipo às matrizes, com determinação dos materiais Poliméricos mais adequados;
- realizar estudos de viabilidade econômica, otimizando processos produtivos;
- apoiar na assistência técnica e orientação às empresas na especificação e utilização das matérias prima mais
adequadas técnica e economicamente;
- realizar treinamento de pessoal dedicado à área ;
- dominar softwares aplicados à área.
- projetar e executar moldes e matrizes aplicáveis aos produtos desejados;
- trabalhar em empresas de desenvolvimento, produtoras e processadoras de polímeros.

3. OBJETIVOS
DA DISCIPLINA
3.1 GERAL:
Proporcionar conhecimentos básicos dos processos da indústria de transformação da borracha,
permitindo ao acadêmico compreender uma formulação e quais critérios para especificar um artigo de
borracha.
3.2 ESPECÍFICOS:
Subsidiar com pré-requisitos as demais disciplinas subseqüentes no sentido de proporcionar ao aluno uma

visão ampla, clara e correta da realidade e tornar a aprendizagem um processo sistemático e evolutivo.
Proporcionar ao aluno visão ampla do universo da indústria de elastômeros, para bem prepará-lo no
exercício de sua profissão.
Capacitar o aluno a desenvolver habilidades no sentido de trabalhar o formalismo necessário para
entender uma formulação e os processos decorrentes deste entendimento.
Capacitar o aluno a estudos mais avançados, despertando seu interesse pela pesquisa científica.
4. ABORDAGENS TEMÁTICAS
AULA CONTEUDO

2

Apresentação da disciplina. Estabelecimento de objetivos e normas de avaliação. Delimitação dos conteúdos a
serem desenvolvidos. Histórico e evolução da indústria da borracha.
Tipos de elastômeros: Borracha Natural. Extração, processamento, formulação, propriedades e aplicações.

3

Tipos de elastômeros: policloropreno, nitrílica e estireno-butadieno.

4

Tipos de elastômeros: fluorelastômeros, isopreno, butílica e poliuretano.

5

7

Componentes de uma formulação: escolha do elastômero, agentes de vulcanização e cura, aceleradores,
peptizantes.
Componentes de uma formulação: cargas reforçantes e não reforçantes, plastificantes, óxidos metálicos e
agentes de proteção.
Componentes de uma formulação: agentes antichama, agentes de expansão, outros aditivos.

8

Prova G1

9

Visita técnica a indústria da área.

10

Processo de preparação de compostos: pesagem, mistura, laminação e pré-formação.

11

Processos de vulcanização: injeção, prensagem, extrusão, calandragem.

12

Processos de vulcanização: equipamentos e moldes.

13

Normas técnicas para formulação, ensaios e técnicas de controle de qualidade.

14

Elastômeros termoplásticos.

15

Aula prática: Preparação de misturas.

16

Aula prática: Vulcanização de artefato e corpos de prova.

17

Visita técnica a indústria da área.

18

Prova G2.

19

Aula de exercícios e revisão de conteúdos.

20

Recuperação de Grau.

1

6

5.ORGANIZAÇÃO METODOLÓGICA:
Procedimentos: Aulas expositivas teórico-práticas, trabalhos em grupo.
Recursos: material bibliográfico com textos de apoio.
Material de sala de aula (quadro, giz, retroprojetor).
Recursos computacionais: microcomputador e data-show.

6. PROCESSOS AVALIATIVOS:

O critério de aprovação do aluno seguirá as orientações da Universidade.
G1 – avaliação, com peso 1, com os conteúdos e competências desenvolvidos no primeiro bimestre letivo. O grau
G1 será constituído por uma prova escrita individual correspondendo a 80% do valor do grau e um trabalho escrito,
em grupo, correspondendo a 20% do valor do grau.
G2 - avaliação, com peso 2, com todos os conteúdos e competências desenvolvidos no semestre letivo. O grau G2
será constituído por uma prova escrita individual correspondendo a 80% do valor do grau e um trabalho escrito, em
grupo, correspondendo a 20% do valor do grau.
Será considerado aprovado o aluno que obtiver média maior ou igual a 6,0, calculada pela fórmula:
(G1× 1) + (G2 × 2)
3

O aluno que obtiver média inferior a 6,0 terá direito a realizar uma prova de recuperação cumulativa de conteúdos e
competências do semestre com a finalidade de substituir um dos graus parciais.

UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL
ÁREA DE TECNOLOGIA E COMPUTAÇÃO

CURSO (s): ENGENHARIA DE PLÁSTICOS
DISCIPLINA:

Tecnologia dos Polímeros

ANO / SEMESTRE: 2015/1
CÓDIGO: 508508

PROFESSORES: João Cláudio Pocos

CRÉDITOS:04
C / H TOTAL:68

PLANO DE ENSINO-APRENDIZAGEM
EMENTA: Estrutura, propriedades e aplicações de termoplásticos (commodities e de engenharia), termofixos,
elastômeros termoplásticos e blendas poliméricas. Aditivação de Polímeros.

2. OBJETIVOS DA DISCIPLINA

2.1 GERAL: Conhecer os diversos polímeros, suas propriedades e aplicações. Conhecer os principais aditivos para
polímeros e seus mecanismos de atuação.
2.2 ESPECÍFICOS: Selecionar o polímero mais adequado para cada aplicação baseando-se nas propriedades e
estruturas dos polímeros disponíveis no mercado brasileiro e mundial. Identificar os principais tipos de aditivos
aplicados em polímeros e seus mecanismos de atuação

3. ABORDAGENS TEMÁTICAS
Introdução Aspectos econômicos da Indústria de Polímeros.
Polímeros Commodities: Polietilenos Polipropileno PVC - Poli(Cloreto de Vinila). PS - Poliestireno e seus derivados e
PMMA
Termofixos: Noções de processamento. Poliésteres termofixos Poliuretanos Resinas Epóxi e resinas fenólicas
Termoplásticos de Engenharia PA - Poliamidas PET e PBT - Politereftatos de Etila e Butila PC - Policarbonatos POM
-Poli(Óxido de Metileno
Misturas Poliméricas aspectos teóricos.e comerciais
Elastômeros Termoplásticos
Aditivação de Polímeros. . Introdução. Estabilizantes e Modificadores de Propriedades Cargas. Pigmentos.
Equipamentos para aditivação

4. DESENVOLVIMENTO
AULA CONTEUDO

1

Introdução Aspectos econômicos da Indústria de Polímeros.

2

Polímeros Commodities: Polietilenos

3

Polipropileno

4

PVC - Poli(Cloreto de Vinila).

5

PS - Poliestireno e seus derivados e PMMA

6

Termofixos: Noções de processamento. Poliésteres termofixos

7

Termofixos: Poliuretanos

8

Atividade não presencial

9

Avaliação G1

10

Termofixos: Resinas Epóxi e resinas fenólicas

11

Termoplásticos de Engenharia PA - Poliamidas Termoplásticos de Engenharia: PET e PBT Politereftatos de Etila e Butila

12

PC - Policarbonatos POM - Poli(Óxido de Metileno

13

Misturas Poliméricas aspectos teóricos.e comerciais

14

Elastômeros Termoplásticos

15

Aditivação de Polímeros. Cargas. Pigmentos. Equipamentos para aditivação

16

Aditivação de Polímeros. Introdução. Estabilizantes e Modificadores de Propriedades

17

Atividade não presencial

18

Avaliação G2.

19

Revisão dos conteúdos

20

Recuperação de grau

5.ORGANIZAÇÃO METODOLÓGICA

Aulas expositivas, experimentos de laboratório, lista de exercícios, exercícios resolvidos em sala
de aula,
6. PROCESSOS AVALIATIVOS

G1: avaliação escrita
G2 avaliação escrita
REVISÃO GERAL
SUBSTITUIÇÃO DE GRAU: avaliação escrita
7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS

BIRLEY, A.W. Plastic Materials: Properties And Applications , Blackie Academic, London, 1988.

RABELLO, M. Aditivação de Polímeros. Artliber, São Paulo, 2000.
WIEBECK, H. Harada, J. Plasticos de Engenharia, Artliber, 2005
,8.REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES

BRYDSON, J. Plastic Materials. Butterworth-Heinemann, Londres, 1995.
UTRACKI, L. Polymer Alloys & Blends, Hanser Publishers, Munich 1990.
GACHTER, R. & MÜLLER, H. Plastics Additives Handbook, Hanser , Munich, 1993
SEYMOUR, R Polymers For Engineering Applications, , ASM, New York 1990.

CURSO: Engenharia Quimica

ANO / SEMESTRE: 2015/01

DISCIPLINA: Processos Petroquímicos

CRÉDITOS: 4

CÓDIGO: 507516

CH TOTAL: 68

PROFESSORES: Emerson Alberto Prochnow

PLANO DE ENSINO-APRENDIZAGEM
4. EMENTA
Petróleo (prospecção, produção, transporte e Armazenamento); Processamento do petróleo
(produtos e derivados do petróleo); Combustíveis (líquidos e gasosos).
Matérias-primas para a indústria petroquímica (gasóleo, nafta, gás natural e outras); Pirólise de
nafta petroquímica; Processos industriais em indústrias de 1a geração (unidades de produção de
olefinas e aromáticos); Produtos petroquímicos básicos, MTBE e gasolina de pirólise.

2. OBJETIVOS DA DISCIPLINA

2.1

GERAL Conhecer com alguma profundidade bem como desenvolver

argumentos para avaliar os processos industriais de produção e processamento na
indústria do petróleo e petroquímica de 1ª e 2ª geração.
2.2 ESPECÍFICOS Entender os princípios de produção dos principais produtos
derivados do petróleo, suas propriedades físico-químicas e aplicações. Saber as
principais rotas de obtenção dos produtos petroquímicos básicos, intermediários e

finais, bem como os processos industriais utilizados para fabricação destes produtos.

3. CONTEÚDOS
Geopolítica do petróleo;
Geoquímica do petróleo e noções de bacias petrolíferas;
Petróleo e suas características;
Produção e processamento;
Principais derivados e suas aplicações;
Industria petroquímica de 1ª geração;
Produtos petroquímicos básicos;
Produtos petroquímicos intermediários;
Produtos petroquímicos finais;
4. CRONOGRAMA
Apresentação da disciplina: Programa, Bibliografia, Cronograma de aula e métodos de
1

avaliação; Introdução e geopolítica do petróleo (principais reservas e produtores. Conflitos
internacionais).

2

Geoquímica e caracterização do petróleo (origem e classificação de acordo com sua
composição);

3

Acidentes na produção, transporte e estocagem do petróleo (semi-presencial).

4

Noções de bacias petrolíferas. Bacias on-shore e off-shore.

5

Prospecção e produção do óleo; tipos de plataformas.

6

Refino do petróleo: introdução e evolução das refinarias.

7

Refino do petróleo: processos físicos de separação.

8

Avaliação G1.

9

Refino do petróleo: métodos de conversão química.

10

Refino do petróleo: métodos de conversão química.

11

Refino do petróleo: sistemas de tratamento.

12

Refino do petróleo: outras unidades.

13

Preparação de seminários (semi-presencial).

14

Indústria petroquímica: introdução, evolução e modelo de pólos petroquímicos.

15

Indústria petroquímica de 1ª geração: unidades de pirólise. Gasolina de pirólise.

16

Insumos petroquímicos: olefinas e aromáticos.

17

Produtos Petroquímicos Intermediários – Processos de produção de etil-benzeno, estireno
e MVC.

18

Apresentação de seminários em petroquímicos de 2ª geração.

19

Apresentação de seminários em petroquímicos de 2ª geração.

20

Apresentação de seminários em petroquímicos de 2ª geração.

21

Prova de avaliação – G2

22

Substituição de Grau

5. ORGANIZAÇÃO METODOLÓGICA
Procedimentos: Aulas expositivas teóricas, trabalhos em grupo, leitura de artigos com
subsequente relatório.
Recursos: material bibliográfico com textos de apoio. Material de sala de aula (quadro, giz
e datashow).

6. ATIVIDADES DISCENTES
Trabalhos em grupo e individuais.
Resolução de exercícios.
Análise de Textos e Artigos.

7.PROCESSOS AVALIATIVOS
O corte avaliativo G1( grau 1 ) é constituído de: 80% avaliação escrita e 20% de outras
formas de avaliação, como trabalho em grupo e exercícios.
O corte avaliativo G2 ( grau 2 ) é constituído de: 80% avaliação escrita e 20% de outras
formas de avaliação, como trabalho em grupo e exercícios.
A nota final é dada pela media ponderada dos cortes avaliativo G1 e G2 com os pesos
1 para G1 e 2 para G2. Para a aprovação é necessário uma média igual ou superior a
6,0. O conteúdo dos cortes avaliativos é cumulativo podendo abranger todas as aulas
até a aplicação da avaliação escrita do respectivo corte. O aluno que não comparecer ás
avaliações escritas ou não atingir à média mínima para aprovação, ressalvados os caos
descritos na observação abaixo, terá direito a uma e somente uma Substituição de
Grau. Esta substituirá um dos cortes avaliativos ( G1 ou G2 ) e será usada para

recalcular a media ponderada, que obedecera oa mesmo critério para aprovação.
Conforme Resolução n° 149 de 10 de novembro de 2011 “O aluno que obteve aproveitamento
inferior a 6,0, num dos dois cortes avaliativos (G1 ou G2) tem direito a realizar, por uma única vez,
prova presencial de substituição de um dos Graus”, “só poderá realizar G1 ou G2 substitutiva se a
média final no período regular, obtida com estes Graus, for superior a zero”, “ para realizar a
substituição o aluno deverá ter 75% de presença na disciplina a ser recuperada”
O grau de substituição será constituído de uma prova escrita, que englobará todo o conteúdo
da disciplina. Este grau substituirá integralmente o grau desejado, e terá peso 1 e 2 conforme
o grau a ser substituído seja o grau 1 ou 2, respectivamente.

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS (3)

MEYERS, R. A. - Handbook of Petroleum Refining Processes,1996.
WAUQUIER, J. P. - Petroleum Refining: Crude Oil, Petroleum Products, Process
Flowsheets,1996.
Ernest E. Ludwig - Applied Process Design for Chemical and Petrochemical Plants.1984.

9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES (5)
MELO, P.J. Notas de Aula do Professor.

10.LEITURAS E SITES RECOMENDADOS
www.anp.gov.br
www.uop.com
www.petrobras.com.br
www.braskem.com.br
www.riopol.com.br

CURSO: Engenharia Quimica

ANO / SEMESTRE: 2015/01

DISCIPLINA: Instrumentação e Controle

CRÉDITOS: 4

CÓDIGO: 507560

CH TOTAL: 68

PROFESSORES: André Luis Bianchi

PLANO DE ENSINO-APRENDIZAGEM
5. EMENTA
Fundamentos do Controle de Processos. Histórico. Processos Industriais e Variáveis de Processo.
Conceitos Básicos e Terminologia. Instrumentos para Controle de Processos. Classificação dos
Instrumentos. Exemplos de Instrumentos em Malhas de Controle. Instrumentos mais Comuns.
Símbolos Gráficos e Identificação dos Instrumentos. Medição de temperatura. Medição de vazão.
Medição de pressão. Medição de nível. Medição de deslocamento, rotação, força e torque.
Extensometria e "strain-gages".

2. OBJETIVOS DA DISCIPLINA

2.1 GERAL
Preparar o aluno de Engenharia Química a atuar em vários setores industriais, dentro de
suas atribuições profissionais, mostrando-lhe de forma clara os conteúdos previstos no
ementário.
2.2 ESPECÍFICOS

Dar condições para o aluno compreender os processos industriais onde são aplicados
os conceitos de instrumentação e controle de processos;
Capacitar o aluno para reconhecer e fazer uso de sensores industriais dos mais
diversos tipos;
Habilitar o aluno em conceitos básicos de medidas com sensores e instrumentos;
Habilitar o aluno em conceitos básicos de controle de processos industriais.

3. CONTEÚDOS
Histórico: Processos Industriais e Variáveis de Processo;
Conceitos Básicos e Terminologia;
Instrumentos para Controle de Processos. Classificação dos Instrumentos;
Exemplos de Instrumentos em Malhas de Controle. Instrumentos mais Comuns. Símbolos
Gráficos e Identificação dos Instrumentos;
Medição de temperatura;
Medição de vazão;
Medição de pressão;
Medição de nível;
Medição de deslocamento, rotação, força e torque;
Extensometria e "strain-gages";
Controle de processos, modelagem e aplicações e sintonia.
4. CRONOGRAMA
1
2
3
4
5
6

Fundamentos do Controle de Processos. Histórico. Processos Industriais e Variáveis de
Processo. Conceitos Básicos e Terminologia.
Análise estatística: definições, resultados. Propagação de erros. Intervalo de Confiança.
Rejeição de observações.
Laboratório 1: Regressão linear e propagação de incertezas.
Instrumentos para Controle de Processos. Classificação dos Instrumentos. Símbolos
Gráficos e Identificação dos Instrumentos.
Sensores chave, indutivos, capacitivos, encoders e resolver.
Medição de Pressão: definição de pressão, unidades de pressão. Pressão estática,
dinâmica e diferencial. Elementos mecânicos para medição de pressão. Transmissores de
pressão.

7

Medição de força - Célula de Carga. Strain-gage. Ligação em ponte.

8

Amplificador de Instrumentação. Condicionador de sinais. Calibração.

9

Avaliação de Grau 1

10

Medidores de temperatura: Importância. Conceitos. Escalas termométricas. Indicadores de
Temperatura: cromáticos, pirométricos. Termopares. RTD. Laboratório 2
Medidores de vazão. Características dos fluídos: líquidos, gases, vapor d´água. Medidores
de nível.
Analisadores de gases, de líquidos. Cromatógrafos. Espectómetros de massa.

11
12
13
14

Laboratório 3: Aula demonstrativa de diversos dispositivos utilizados para medida de vazão
e nível
Controle industrial – modelagem e transf. De La place

15

Projeto de um controle de processos e dinâmica dos processos. Controles – liga/desliga,
set-point, tempo morto, histerese.

16

Introdução ao controle PID

17

Sintonia de controladores PID - Laboratório 4.

18

Exercícios de revisão

19

Avaliação de Grau 2

20

Substituição de Grau
Atividades Semi-presenciais

21

Trabalho 1 – Anova

22

Trabalho 2 – Ajuste em controle de processo

5. ORGANIZAÇÃO METODOLÓGICA
Procedimentos: Aulas expositivas teóricas, trabalhos em grupo com subsequente relatório.
Recursos: material bibliográfico com textos de apoio. Material de sala de aula (quadro, giz
e datashow).

6. ATIVIDADES DISCENTES
Trabalhos em grupo e individuais.
Resolução de exercícios.
Análise de Textos e Artigos.
Utilização do site do professor.

Utilização de programas computacionais.

7.PROCESSOS AVALIATIVOS
O corte avaliativo G1 (grau 1) é constituído de: 90% avaliação escrita e 10% de outras
formas de avaliação, como trabalho em grupo e exercícios.
O corte avaliativo G2 (grau 2) é constituído de: 90% avaliação escrita e 10% de outras
formas de avaliação, como trabalho em grupo e exercícios.
A nota final é dada pela media ponderada dos cortes avaliativo G1 e G2 com os pesos 1
para G1 e 2 para G2. Para a aprovação é necessário uma média igual ou superior a 6,0.
O conteúdo dos cortes avaliativos é cumulativo podendo abranger todas as aulas até a
aplicação da avaliação escrita do respectivo corte. O aluno que não comparecer ás
avaliações escritas ou não atingir à média mínima para aprovação, ressalvados os caos
descritos na observação abaixo, terá direito a uma e somente uma Substituição de
Grau. Esta substituirá um dos cortes avaliativos (G1 ou G2) e será usada para recalcular
a média ponderada, que obedecerá ao mesmo critério para aprovação.
Conforme Resolução n° 149 de 10 de novembro de 2011 “O aluno que obteve aproveitamento
inferior a 6,0, num dos dois cortes avaliativos (G1 ou G2) tem direito a realizar, por uma única vez,
prova presencial de substituição de um dos Graus”, “só poderá realizar G1 ou G2 substitutiva se a
média final no período regular, obtida com estes Graus, for superior a zero”, “ para realizar a
substituição o aluno deverá ter 75% de presença na disciplina a ser recuperada”.
O grau de substituição será constituído de uma prova escrita, que englobará todo o conteúdo
da disciplina. Este grau substituirá integralmente o grau desejado, e terá peso 1 e 2 conforme
o grau a ser substituído seja o grau 1 ou 2, respectivamente.

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS (3)
BALBINOT, A. ;BRUSAMARELLO, V. J.
Paulo: LTC, 2006.

ISBN 8521614969

BALBINOT, A. ;BRUSAMARELLO, V. J.
Paulo: LTC,2007.

Instrumentação e Fundamentos de Medidas vol.1. São

Instrumentação e Fundamentos de Medidas vol.2. São

ISBN 8521615639

CAMPOS, M.; TEIXEIRA, H. Controles Típicos e processos industriais. São Paulo: Edgard
Blucher,2006.

ISBN 8521203985

9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES (5)
BEGA, Egidio Alberto. Instrumentação Industrial. Rio de Janeiro: Interciência IBP, 2000.
ALVES, José Luiz Loureiro. Instrumentação, Controle e Automação de Processos. São Paulo:
LTC, 2005.
ALBUQUERQUE, P. U. B.; THOMAZINI, D. Sensores Industriais. Fundamentos e Aplicações. São
Paulo: Érica, 2005.
HOLMAN, Jack P.

Experimental Methods For Engineers

10.LEITURAS E SITES RECOMENDADOS
Sites Recomendados

USA: Pearson, 2000.

UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL
ÁREA DE TECNOLOGIA E COMPUTAÇÃO

CURSO (s): ENGENHARIA QUÍMICA
DISCIPLINA: OPERAÇÕES UNITÁRIAS -C
CÓDIGO: 507550
PROFESSOR(A): Marcus Vinicius de Mattos

ANO / SEMESTRE: 2015/1
CRÉDITOS:08
C / H TOTAL:136

PLANO DE ENSINO-APRENDIZAGEM
Os conteúdos desta disciplina terão uma abordagem expositiva dos princípios e métodos de cálculo
sendo que a maior parte dos conteúdos será desenvolvida em sala de aula ou como trabalhos de pesquisa
na forma de exercícios e / ou projeto para dimensionamento de equipamentos.
40. EMENTA
Sólidos particulados.
Escoamento de sólidos particulados mediante a mecânica dos fluidos.
Escoamento em meios porosos- Fluidização.
Separação de sólidos e/ou líquidos de gases.
Dimensionamento de ciclones.
Evaporação.
Usos do vapor d´água na indústria.
Estudo de trocadores de calor multitubulares.
Estudo de condensadores e refervedores.
2. OBJETIVOS
DA DISCIPLINA
3.1 GERAL: Ao final do semestre os alunos deverão conhecer com profundidade, bem como
saber avaliar os principais equipamentos industriais utilizados para movimentação de fluidos,
separação de sólidos, separação de líquidos de gases, separação mecânica de líquidos,
trocadores de calor e condensadores e refervedores .
3.2 ESPECÍFICOS:
Saber dimensionar filtros, ciclones e outros equipamentos de separação.
Compreender os princípios de fluidização, filtração, separação de sólidos, separação de líquidos
de gases e separação mecânica de líquidos.
Saber dimensionar e avaliar a adequação ao uso dos principais equipamentos de troca térmica,
como trocadores de calor, condensadores e refervedores.
3. ABORDAGENS TEMÁTICAS
Sólidos particulados.
Escoamento de sólidos particulados mediante a mecânica dos fluidos.
Escoamento em meios porosos- Fluidização.
Separação de sólidos e/ou líquidos de gases.
Dimensionamento de ciclones.

Evaporação.
Usos do Vapor d´água na indústria.
Estudo de trocadores de calor multitubulares.
Estudo de condensadores e refervedores.
4. DESENVOLVIMENTO DO CONTEÚDO
Os conteúdos programáticos serão desenvolvidos ao longo do semestre de acordo com a seqüência de
aulas a seguir.
AULA
1

CONTEÚDO
Apresentação da disciplina: programa, referências bibliográficas, cronograma de aula e método de
avaliação.

2

Exercícios trocadores de calor multitubulares.

3

Exercícios trocadores de calor multitubulares.

4

Exercícios trocadores de calor multitubulares.

5

Estudo de trocadores de calor multitubulares – Memorial de Cálculo.

6

Trocadores Casco – Tubo.

7

Usos do vapor d´água na indústria.

8

Exercícios usos do vapor d´água na indústria.

9

Estudo de condensadores e refervedores.

10

Exercícios de condensadores e refervedores.

11

Exercícios de condensadores e refervedores.

12

Estudo de Evaporadores.

13

Evaporadores Simples Efeito.

14

Exercícios Evaporadores Simples Efeito.

15

Evaporadores Múltiplo Efeito.

16

Exercícios Evaporadores Múltiplo Efeito.

17

Exercícios Evaporadores Múltiplo Efeito.

18

Apresentação de Seminário 1: Dimensionamento de equipamentos de Troca Térmica.

19

G1.

20

Introdução a sólidos particulados.

21

Escoamento de sólidos mediante a mecânica dos fluidos.

22

Exercícios de sólidos particulados.

23

Escoamento de fluidos em meios porosos.

24

Fluidização.

25

Exercícios de Fluidização.

26

Resolução de exercícios ou projeto de um equipamento (Atividade não presencial).

27

Separação de sólidos e/ou líquidos de gases.

28

Principais equipamentos utilizados na indústria para a separação de sólidos e/ou líquidos de gases.

29

Exercícios de separação de sólidos e/ou líquidos de gases.

30

Separação de sólidos e/ou líquidos de gases – Dimensionamento de Câmara Gravitacional.

31

Exercícios de Dimensionamento de Câmara Gravitacional.

32

Separação de sólidos e/ou líquidos de gases – Dimensionamento de Ciclones.

33

Exercícios de Ciclones.

34

Resolução de exercícios ou projeto de um equipamento (Atividade não presencial).

35

Introdução a sólidos particulados.

36

Escoamento de sólidos mediante a mecânica dos fluidos.

37

Exercícios de sólidos particulados.

38

G2

39

Revisão

40

Substituição.

5.ORGANIZAÇÃO METODOLÓGICA
Aulas expositivas dos métodos de cálculo dos equipamentos, lista de exercícios e seminários apresentados
pelos alunos e como atividade extra-classe, avaliação de projeto de equipamentos.
6. PROCESSOS AVALIATIVOS
O processo avaliativo é composto de duas partes sendo 80% do grau na forma de provas escritas realizada
em aula e 20% na forma de trabalhos extra-classe e seminários nos graus G1 e G2. A substituição é
composta de somente uma prova escrita:

G1 = 80% prova escrita + 20% (seminário)
G2 = 80% prova escrita + 20% (seminário)
SUBSTITUIÇÃO DE GRAU = 100% prova escrita.
7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS
1.

KERN, D. Q. Processos de Transmissão de Calor. Rio de Janeiro: Guanabara/Koogan, 1987. 671 p.

2. FOUST, Al. S. et al. Princípios das Operações Unitárias. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1982. 670p.
3. Mc CABE, Warren. Unit Operations of Chemical Engineering. Mc Graw-Hill, 6.ed., 2000.
,
8.REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES
1. GEANKOPLIS, C. J. Transport Process and Unit Operations. 3 ed. Englewood Cliffs: Prentice Hall,
1993. 921p.
3. INCROPERA, F. P.; WITT, D. P. Fundamentos de Transferência de Calor e Massa. 4.ed. Rio de
Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1998. 494p.
3.

PERRY, R. H.; CHILTON, C. H. Manual de Engenharia Química. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara

dois, 1980.

UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL
ÁREA DE TECNOLOGIA E COMPUTAÇÃO

CURSO (s): ENGENHARIA QUÍMICA
DISCIPLINA: ENGENHARIA DE PROCESSOS
CÓDIGO: 507538
PROFESSORES: Renato de Ávila Consul

ANO / SEMESTRE: 2015/1
CRÉDITOS:04
C / H TOTAL:68

PLANO DE ENSINO-APRENDIZAGEM
Os conteúdos desta disciplina terão uma abordagem expositiva dos princípios e métodos de cálculo sendo que a
maior parte dos conteúdos será desenvolvida em sala de aula ou como trabalhos de pesquisa na forma de exercícios e /
ou projeto para dimensionamento de equipamentos.
41. EMENTA
Introdução à termodinâmica, conceitos fundamentais, propriedades das substâncias puras, trabalho e calor, 1ª lei
da termodinâmica, 2ª lei da termodinâmica, entropia, entalpia, irreversibilidade e disponibilidade, ciclos termodinâmicos
e relações termodinâmicas.
2. OBJETIVOS
DA DISCIPLINA
3.1 GERAL: Ao final do semestre os alunos terão condições de ter uma visão das principais aplicações
da ciência da termodinâmica.

3.2 ESPECÍFICOS: Estudar o balanço termodinâmico de energia; conhecer as propriedades
termodinâmicas das substâncias; analisar ciclos termodinâmicos; cálculo de energia e trabalho.
42. ABORDAGENS TEMÁTICAS
Trabalho;
Calor;
Balanço de energia;
Leis da termodinâmica;
Cálculo de eficiência térmica de: motores térmicos, refrigeradores e bomba de calor;
Entropia;
Entalpia;
Irreversibilidade e disponibilidade.
4. DESENVOLVIMENTO DO CONTEÚDO
Os conteúdos programáticos serão desenvolvidos ao longo do semestre de acordo com a seqüência de aulas a seguir.

AULA

CONTEÚDO

1

Fundamentos das propriedades dos fluidos.

2

Formas de transmissão do calor. Cálculo de fluxo de calor e exercícios.

3

Fundamentos da termodinâmica clássica aplicados. Propriedades de uma substância pura e exercícios.

4

Cálculo do trabalho nos diversos tipos de transformações termodinâmicas.

5

Cálculo do calor e estudo de sua convenção num ciclo termodinâmico.

6

Primeira Lei da Termodinâmica.

7

Primeira Lei da Termodinâmica em Volumes de Controle.

8

Exercícios de revisão dos conteúdos.

9

Prova de G1

10

Segunda Lei da Termodinâmica em Volumes de Controle.

11

Conceito de Entropia, Entalpia e suas aplicações

12

Conceito de Irreversibilidade e de Disponibilidade.

13

Ciclos Motores.

14

Ciclos Refrigeradores.

15

Ciclos – Padrão a Ar.

16

O ciclo Brayton.

17

Ciclo Rankine.

18

Co-Geração.

19

Prova G2

20

Substituição de grau

5. ORGANIZAÇÃO METODOLÓGICA
A metodologia inclui aulas expositivas e realização de exercícios para fixação, buscando conectar os conceitos em
aplicações práticas.

6. PROCESSOS AVALIATIVOS
G1 – 100 % da prova.
G2 – 100 % da prova.

G1 + 2 × G 2
3
GRAU FINAL:
Para aprovação o grau final deve ser maior ou igual a 6. Caso não atinja este grau, o aluno poderá realizar prova
de substituição para a G1 ou G2.
7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. VAN WYLEN G. J, SONNTAG R. E., BORGNAKKE C., 2003. Fundamentos da Termodinâmica.
6.ed. São Paulo : Edgard Blücher

2. SCHIMDT,F., Introducao as ciencias termicas : termodinamica, mecanica dos fluidos e trans. 2.
ed. 1996, São Paulo : E. Blücher,
,
8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. FAIRES, Virgil Moring, Termodinâmica, 6. ed. 1983 - Rio de Janeiro : Guanabara Koogan.
2. HORSLEY,M., Engineering thermodynamics. 1993 London : Chapman & Hall.

UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL
ÁREA DE TECNOLOGIA E COMPUTAÇÃO

CURSO (s): ENGENHARIA DE PLÁSTICOS
DISCIPLINA: Beneficiamento de Material Plástico
CÓDIGO: 508507
PROFESSORES: Rubens Zolar da Cunha Gehlen

ANO / SEMESTRE: 2015/1
CRÉDITOS: 04
C / H TOTAL: 68

PLANO DE ENSINO-APRENDIZAGEM
43. EMENTA
Princípios e processos de beneficiamento de materiais plásticos, do ponto de vista de adequação do substrato,
enobrecimento, estética e funcionalidade.
Tratamento e promoção de aderência de superfícies plásticas, através dos processos corona, flambagem e plasma.
Processos de texturização de superfícies, adesão, soldagem, pintura, impressão e metalização.
2. OBJETIVOS DA DISCIPLINA
2.1 GERAL: Conceitos sobre o processos de adequação/preparação de substratos plásticos, beneficiamento de materiais
e processos de texturização, pintura, impressão e metalização.
2.2 ESPECÍFICOS: Transmitir conhecimentos ao aluno que possibilitem ao mesmo conhecer processos de
beneficiamento,

definir especificações, realizar o desenvolvimento dos processos de tratamento de superfície

promotores de aderência, e processos de acabamento de texturização, pintura, adesão, soldagem, impressão e
metalização, em indústrias transformadoras de materiais plásticos.

3. ABORDAGENS TEMÁTICAS
Conceitos básicos: substrato, energia de superfície, estrutural X aparência. Tratamento de superfícies: lavagem,
lixamento, desengraxe, polimento. Tratamentos para promoção da aderência em superfícies plásticas: flambagem,
tratamento de plasma e tratamento corona. Adesão em superfícies plásticas: tipos de adesivos e suas aplicações.
Caracterização de substratos. Texturização de materiais. Tipos e processos empregados.
Processo de flocagem: caracterização e funcionalidade. União de termoplásticos por soldagem. Tintas e Vernizes.
Definição, caracterização, formulação, desempenho e funcionalidade. Tintas:caracterização de diversos tipos de
revestimentos: acrílicos, vinílicos, epoxídicos, fenólicos e poliuretânicos. Processo de impressão em materiais plásticos.
Processos de metalização de materiais plásticos.
4. DESENVOLVIMENTO
AULA CONTEUDO
1

2
3

Apresentação da disciplina, dinâmica das aulas, processo de avaliação e material de apoio. Beneficiamento de
materiais. (Beneficiamento X reciclagem). Conceitos básicos: substrato, energia de superfície, estrutural X
aparência.
Tratamento de superfícies: lavagem, lixamento, desengraxe, polimento,.... Objetivos, cuidados que devem ser
observados, materiais e equipamentos utilizados.
Tratamentos para promoção da aderência em superfícies plásticas: flambagem, tratamento de plasma e
tratamento corona.

4
5

14
15
16
17
18

Adesão em superfícies plásticas: tipos de adesivos e suas aplicações.
Caracterização de substratos. Textura superficial: características e demandas. Textura primária: definição e
caracterização. Textura secundaria: definição e caracterização. Tratamento de superfície.
Texturização de materiais. Tipos e processos empregados.
Processo de flocagem: caracterização e funcionalidade.
Visita Técnica.
União de termoplásticos por soldagem.
Avaliação de G1
Tintas e Vernizes. Definição, caracterização, formulação, desempenho e funcionalidade.
Tintas:caracterização de diversos tipos de revestimentos: acrílicos, vinílicos, epoxídicos, fenólicos e
poliuretânicos.
Visita técnica.
Pintura de materiais plásticos. Finalidades dos acabamentos. Materiais e equipamentos utilizados.Defeitos em
acabamentos: caracterização e origem.
Processo de impressão em materiais plásticos; processo de serigrafia e tampografia.
Processo de impressão em materiais plásticos; processo off-set e flexografia.
Visita técnica.
Processos de metalização de materiais plásticos: metalização a vácuo e metalização por galvanoplastia .
Avaliação G2.

19

Aula de revisão.

20

Substituição.

6
7
8
9
10
11
12
13

5.ORGANIZAÇÃO METODOLÓGICA
Procedimentos: Aulas expositivas teórico-práticas, trabalhos em grupo.
Recursos: material bibliográfico com textos de apoio.
Material de sala de aula (quadro, giz, retroprojetor).
Recursos computacionais: microcomputador e data-show.
6. PROCESSOS AVALIATIVOS:

O critério de aprovação do aluno seguirá as orientações da Universidade.
G1 – avaliação, com peso 1, com os conteúdos e competências desenvolvidos no primeiro bimestre letivo. O grau
G1 será constituído por uma prova escrita individual correspondendo a 80% do valor do grau e um trabalho escrito,
em grupo, correspondendo a 20% do valor do grau.
G2 - avaliação, com peso 2, com todos os conteúdos e competências desenvolvidos no semestre letivo. O grau G2
será constituído por uma prova escrita individual correspondendo a 80% do valor do grau e um trabalho escrito, em
grupo, correspondendo a 20% do valor do grau.
Será considerado aprovado o aluno que obtiver média maior ou igual a 6,0, calculada pela fórmula:
(G1× 1) + (G2 × 2)
3

O aluno que obtiver média inferior a 6,0 terá direito a realizar uma prova de recuperação cumulativa de conteúdos e
competências do semestre com a finalidade de substituir um dos graus parciais.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS
STROECKHERT, Klaus. Tratamiento de las superfícies de plástico: acabado, metalizado, lacado, coloreado, impresion.
Barcelona: Gustavo Gili, 1977. (678.5:621.795T776).

MARGOLIS, James (Ed) Decoring plastics. New York: Hanser, 1986. (678:62D296).
FAZANO, Carlos Alberto T.V. . Tintas - Métodos e controle de pinturas e superfícies. Editora Hemus (667.61 F287t)
,
8.REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES
RAO, Nattis. Design formulas for plastics engineers. Munich: Hanser, 1991. (678.5:62R215d).
MITTAL, K.L., SUSKO, J.R. (Eds). Metallized plastics 1: fundamental and applied aspects. New York: Plenum, 1989.
(687.7M685)

UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL

CURSO (s): Área de Tecnologia e Computação
DISCIPLINA: Gestão Tecnológica II
CÓDIGO: 993019
PROFESSORES: Flávio Monteggia e Sá, Daniel Fonseca da Luz

ANO / SEMESTRE: 2015/1
CRÉDITOS: 04
C / H TOTAL: 68

PLANO DE ENSINO-APRENDIZAGEM
44. EMENTA
Introdução à Economia: micro e macro economia, mercado. Noção Geral do Ambiente Econômico: Globalização.
Matemática Financeira. Análise de Viabilidade Econômica de Projetos de Investimentos. Custos Industriais.
Orçamentos, Balanços Patrimoniais, Gerenciamento de Projetos com MS Project e PMBOK
45. OBJETIVOS DA DISCIPLINA.
2.1 GERAL: construir com os alunos competências e habilidades para:
Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos; planejar, supervisionar, elaborar e coordenar
projetos e serviços de engenharia; supervisionar a operação e a manutenção de sistemas, através de
conhecimentos sobre Estratégias, Organizações; Gestão da Produção; Gestão Ambiental, Gestão Econômica e
Gestão de Tecnologia.
Avaliar a viabilidade econômica de projetos de investimento, através dos instrumentos da matemática
financeira para respaldar de forma adequada soluções técnicas e projetos na produção de matérias primas,
produtos e serviços, voltado ao empreendedorismo.
2.2 ESPECÍFICOS: Propiciar conhecimentos específicos de matemática financeira e gestão de projetos com o
objetivo de tornar o aluno capaz de solucionar problemas típicos no ambiente dos negócios, bem como capacitá-lo no
gerenciamento de investimentos utilizando metodologias inovadoras.
46. ABORDAGEM TEMÁTICA
Os tópicos específicos serão tratados com a apresentação teórica e posterior desenvolvimento de exercícios com o
objetivo de solidificar os conceitos propostos. Também será desenvolvido um projeto específico que será
apresentado ao final do curso.
4. DESENVOLVIMENTO
AULA CONTEUDO
1

Apresentação da disciplina.
Plano de ensino. Critérios de avaliação da disciplina.
Matemática Financeira: Juros Simples e Compostos - Exercícios

2

Matemática Financeira: Juros Simples e Juros Compostos. Exercícios

3

Matemática Financeira: Taxas nominais e efetivas. Exercícios.

4

Matemática Financeira: Relações de equivalência nos fluxos de caixa. Valor presente, valor futuro,
Série uniforme de pagamentos. Correção Monetária. Exercícios

5

Análise de Investimentos: Taxa Mínima de Atratividade. Exercícios

6

Planejamento Financeiro: Valor Presente Líquido: Vida Econômica Exercícios

7

Atividade Semi Presencial sobre Planejamento Financeiro

8

Matemática Financeira: Valor Anual Uniforme Equivalente. Correção Monetária. Exercícios

10

Método das amortizações constantes (SAC). Método das prestações constantes (Tabela
Price). Exercícios
Avaliação G1

11

Balanço patrimonial. Visão Geral (ativo, passivo, patrimônio liquido, receitas e despesas). Conceitos

9

de fontes e usos, receitas, despesas, noções de custos, perdas.
12

Atividade Semi Presencial sobre Análise de Balanços Patrimoniais

13

Análise Custos: Sistemas e Métodos,

14

Custo Padrão, Exercícios

15

Atividade Semi Presencial sobre Custos

16

Gestão de Projetos. A metodologia PMBOK

17

Gerência de Integração, Escopo e Tempo - Exercícios

18

Gerência de Custo, Qualidade e Recursos Humanos e Riscos - Exercícios

19

MS Project – Desenvolvimento e Aplicação

20

MS Project – Desenvolvimento e Aplicação

21

Avaliação G2

22

Substituição de Grau

4.ORGANIZAÇÃO METODOLÓGICA

A metodologia sugerida para ser trabalhada nas aulas promove a interação dos alunos entre si, com o
professor e com as diversas realidades propostas. Serão trabalhadas aulas expositivas dialogadas, com
exposição dos temas, discussão de textos, problematização e construção de conceitos e conteúdos, pelos
alunos e professor.
Para melhor dinâmica e construção do aprendizado serão utilizados: multimeios (projetor de mídia,);
Debates, Atividade individual; Pesquisa de campo e dinâmicas de grupo.
5. PROCESSOS AVALIATIVOS
Grau 1 será composto de:
1ª.) Prova Matemática Financeira valendo 6 + 10 conjuntos de exercícios valendo 4 pontos.
Grau 2 será composto de:
1ª) Prova Teórica sobre Custos e PMBok valendo 6 + 4 Exercícios valendo 4 pontos, realizados durante o trimestre,
parte realizado em aula, parte fora da aula.
Grau Final =

Grau G1 x 1 Grau G 2 x1
2

É considerado aprovado o aluno que obtiver grau final igual ou superior a seis (6,0).
O aluno que obteve grau final inferior a seis (6,0) tem direito a realizar prova cumulativa de recuperação para substituir
o grau. Sendo que para fins de aprovação da média final, o novo grau terá o mesmo peso do grau substituído.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS

CASAROTTO FILHO, Nelson. KOPITTKE, Bruno. Análise de Investimentos. São Paulo: Atlas, 2007

VÁRIOS AUTORES, Guia do Conj de Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos. USA, PMI Book, 2005

,7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES
PILÃO, Nivaldo Elias. HUMMEL, Paulo. Matemática Financeira e Engenharia Econômica, São Paulo,
Thomson, 2004
BEULKE, Rolando. Estrutura e Análise de Custos, Porto Alegre, Ed Saraiva, 2001

GILDO, Jack. Gestão de Projetos, São Paulo, Thomson, 2007

QUARTAROLI, Cláudio. Guia de Gerenciamento de Projetos e Certificação PMP, Rio de Janeiro, Ciência
Moderna

SALADIS, FRANK P., KERZNER, HAROLD: Bringing the PMBOK Guide to Life. USA, John Wiley Professional,
2009

UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL
ÁREA DE TECNOLOGIA E COMPUTAÇÃO

CURSO (s): ENGENHARIA QUÍMICA
DISCIPLINA: MODELAGEM DE PROCESSOS INDUSTRIAIS
CÓDIGO: 507550
PROFESSOR(A): ADRIANO GIRALDI FISCH

ANO / SEMESTRE: 2015/1
CRÉDITOS: 04
C / H TOTAL: 68

PLANO DE ENSINO-APRENDIZAGEM
Os conteúdos desta disciplina terão uma abordagem expositiva dos princípios e métodos de cálculo
sendo que a maior parte dos conteúdos será desenvolvida em sala de aula ou como trabalhos de pesquisa
na forma de exercícios e / ou projeto para dimensionamento de equipamentos.
47. EMENTA
Princípios de modelagem matemática de processos químicos.
Modelagem dinâmica e estacionária de reatores químicos.
Modelagem dinâmica e estacionária de torres de destilação.
Modelagem dinâmica e estacionária de torres de absorção e stripping.
Modelagem de processos de transmissão de calor.
Métodos númericos de solução de equações algébricas lineares e não lineares .
Métodos númericos de solução de equações diiferenciais ordinárias .
Métodos númericos de solução de equações diferenciais parciais.
2. OBJETIVOS
DA DISCIPLINA
2.1 GERAL: Ao final do semestre os alunos deverão conhecer os princípios de modelagem
matemática de processos químicos e suas aplicações no estudo e dimensionamento de
equipamentos e processos químicos.
2.2 ESPECÍFICOS:
Saber equacionar matematicamente (modelar) e resolver os modelos dos principais processos e
operações da engenharia química.
3.

ABORDAGENS TEMÁTICAS
Princípios de modelagem matemática de processos químicos.
Modelagem dinâmica e estacionária de reatores químicos.
Modelagem dinâmica e estacionária de torres de destilação.
Modelagem dinâmica e estacionária de torres de absorção e stripping.

Modelagem de processos de transmissão de calor.

4. DESENVOLVIMENTO DO CONTEÚDO
Os conteúdos programáticos serão desenvolvidos ao longo do semestre de acordo com a seqüência de
aulas a seguir.
AULA

CONTEÚDO

1
05.08

Apresentacao da disciplina, conteudo e avaliações
Introducao a modelagem matemática de processos: usos e aplicacoes na engenharia químcia

2
12.08

Principios de modelagem matemática

3
19.08

Classificacao de modelos matemáticos

4
26.08

Estrutura de modelos básicos

5
02.09

Modelando reatores químicos: balanço de massa e de energia dinâmico e estacionário
Taxas de reacao

6
09.09

Exercicios de taxa de reação

7
16.09

Reator batelada / Reator batelada alimentada

8
23.09

Reator CSTR e Reator PFR

9
24.09

Exercícios – atividade semipresencial

10
30.09

Exercícios de modelagem de reatores

11
07.10

Prova G1

12
14.10

Introdução ao MATLAB
Comandos básicos

13
21.10

Aplicação do MATLAB para modelagem de reatores batelada e CSTR
Exercícios

14
28.10

Introdução a m-functions

15
04.11

Exercício de implementação de modelo em MATLAB

16
11.11

Exercício de modelagem de reatores

17
18.11

Modelando torres de destilação fracionarias

18
19.11

Modelando torres de absorção e stripping

19
25.11

Modelando trocadores de calor

20
02.12

Prova G2

21
09.12

Revisão

22
16.12

Substituição

5.ORGANIZAÇÃO METODOLÓGICA
Aulas expositivas do conteúdo e listas de exercícios.
6. PROCESSOS AVALIATIVOS
O processo avaliativo é composto por:
G1 = 80% prova escrita + 20% (exercícios)
G2 = 80% prova escrita + 20% (exercícios)
SUBSTITUIÇÃO DE GRAU = 100% prova escrita.
7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS
1.

KERN, D. Q. Processos de Transmissão de Calor. Rio de Janeiro: Guanabara/Koogan, 1987. 671 p.

2. FOUST, Al. S. et al. Princípios das Operações Unitárias. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1982. 670p.
3. Mc CABE, Warren. Unit Operations of Chemical Engineering. Mc Graw-Hill, 6.ed., 2000.
,
8.REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES
1. GEANKOPLIS, C. J. Transport Process and Unit Operations. 3 ed. Englewood Cliffs: Prentice Hall,
1993. 921p.
4. INCROPERA, F. P.; WITT, D. P. Fundamentos de Transferência de Calor e Massa. 4.ed. Rio de
Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1998. 494p.
3.

PERRY, R. H.; CHILTON, C. H. Manual de Engenharia Química. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara

dois, 1980.

UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL
ÁREA DE TECNOLOGIA E COMPUTAÇÃO

CURSO (s): ENGENHARIA QUÍMICA

ANO / SEMESTRE: 2007/1

DISCIPLINA: Estágio Supervisionado em Engenharia Química
CÓDIGO: 507544

CRÉDITOS: 2
C / H TOTAL: 34

PROFESSORES: Pedro Juarez Melo
PLANO DE ENSINO-APRENDIZAGEM
1.

EMENTA

O Estágio Curricular visa proporcionar condições de treinamento específico ao formando, indicando caminhos de
preferência para campos de atividade profissional, ao mesmo tempo que procura fazer com que o aluno se familiarize
com o ambiente de trabalho e aprimore seu conhecimento técnico bem como seu relacionamento humano. Realização de
trabalhos práticos de observação, pesquisa e intervenção técnico-científica sob a supervisão de um profissional
responsável atuante na profissão e a inserção do aluno em uma área de sua escolha dentro da Engenharia Química
2. OBJETIVOS
DA DISCIPLINA
2.1 GERAL: Através da prática supervisionada, o aluno passará a adquirir uma postura profissional e ética, a qual
resultará num profissional mais eficiente, capaz de atender as exigências do meio em que irá atuar profissionalmente.
2.2 ESPECÍFICOS: Complementar a formação do aluno com aplicação prática dos conteúdos teóricos absorvidos,
durante toda a formação acadêmica. Proporcionar seu amadurecimento profissional através do contato direto com as
problemas reais da profissão, inserindo-o no contexto social e econômico. Ampliar interesse pela pesquisa científica e
tecnológica.
3. ABORDAGENS TEMÁTICAS: As atividades previstas deverão ser desenvolvidas em forma de orientação dos
trabalhos, realizados durante o semestre.
ABORDAGEM TEMÁTICA

AULA
1

Planejamento do estágio junto ao supervisor acadêmico e ao supervisor local.

2

Realização do estágio atuando na área específica escolhida pelo estudante.

3

Aplicação dos contextos recebidos durante o curso nas diferentes áreas da Engenharia Química.

4

Encontros periódicos com o supervisor acadêmico.

5

Encontros periódicos com o coordenador de estágios.

6

Realização de pesquisa bibliográfica com enfoque na área de escolha do Estágio Supervisionado.

7

Realização de relatório referente à área de atuação no Estágio Supervisionado dentro das regras da ABNT,
entrega de cópias em CD e encadernada para o orientador .

4. ORGANIZAÇÃO METODOLÓGICA
As atividades previstas deverão ser desenvolvidas em forma de trabalho de 40 horas semanais, equivalentes a 8
horas diárias até completar 300 horas, ou de acordo com programa de estágios adotado pela empresa. O Planejamento
do Estágio será realizado com o Supervisor Acadêmico e com o Supervisor Local. A execução do mesmo será realizada

sob a supervisão de um profissional graduado nas áreas de interesse dos alunos conforme conhecimentos adquiridos
durante o curso. Posteriormente será produzido um relatório de estágio referente a área de atuação escolhida com o
auxílio de revisão bibliográfica.
5. PROCESSOS AVALIATIVOS
Serão considerados na avaliação final:
a) Desempenho do estagiário durante as atividades de execução do estágio através da ficha de avaliação preenchida pelo
Supervisor Local. PÊSO: 2.5 (dois e meio).
b) Desempenho do estagiário durante as atividades de execução do estágio através da ficha de avaliação preenchida pelo
Supervisor Acadêmico. PÊSO: 2.5 (dois e meio).
c) Apresentação escrita do relatório das atividades exercidas durante o Estágio. PÊSO: 5.0 (cinco).
6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS
1.

,

ABNT, Trabalhos Acadêmicos – Apresentação: NBR14724:2005. 2ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2005.

2.

COSTA, Antônio Luiz Machado. Elementos para o planejamento da pesquisa. Belo Horizonte: Fundação
Joaquim Pinheiro, 1992.

3.

FURASTÉ, Pedro Augusto. Normas técnicas para o trabalho científico: que todo o mundo pode saber,
inclusive você: explicação das normas da ABNT. Porto Alegre: Dáctilo Plus, 1994.

4.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia científica. São Paulo:
Atlas, 1993.

7.REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES
1.

Ruiz, João Álvaro. Metodologia científica : guia para eficiência nos estudos. São Paulo : Atlas, 2002. 181 p. :
il.

2.

OBS.: A bibliografia específica será à referente à área escolhida para a realização do Estágio Prático
Supervisionado.

UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL
ÁREA DE TECNOLOGIA E COMPUTAÇÃO

CURSO (s): ENGENHARIA QUÍMICA

ANO / SEMESTRE: 2015/1

DISCIPLINA: Trabalho de Conclusão de Curso – TCC I
CÓDIGO: 507563
PROFESSORES: Luis Sidnei Machado

CRÉDITOS: 02
C / H TOTAL: 34

PLANO DE ENSINO-APRENDIZAGEM
1. EMENTA
Elaborar um trabalho escrito e fazer a sua apresentação mediante uma banca examinadora composta por
professores conhecedores do assunto. Para isto o aluno deverá conhecer as normas técnicas aplicadas à
elaboração e apresentação de trabalhos científicos (NBR 6023 , NBR 10520, NBR 14724, NBR 6024);
Pesquisar e fazer busca dos conhecimentos necessários em bases de dados e/ ou periódicos adequados;
Apresentar de forma correta os resultados de pesquisa científica em linguagem oral e escrita.

2. OBJETIVOS DO CURSO
Formar profissional íntegro e ético em suas ações junto à sociedade, capaz de oferecer soluções
adequadas, na área de engenharia, para o desenvolvimento sustentável de sistemas industriais que
aproveitem recursos naturais e os transformem em bens de produção e ou bens materiais, através do
domínio de:
Fenômenos de Transporte, envolvendo os conhecimento de transmissão de momento, calor e massa;
Operações Unitárias, abrangendo deste o projeto e dimensionamento de equipamento de processos
até a sua execução;
Processos Químicos, exigindo o domínio das principais rotas da indústria química e petroquímica, bem
como controle e otimização de plantas industriais.
ESPECÍFICOS
Definir e elaborar uma propostas de trabalho na área de engenharia de plásticos e afins. Saber, analisar,
discutir e interpretar corretamente resultados de experimentos.

3. OBJETIVOS DA DISCIPLINA
3.1 GERAL:
Ao final do semestre os alunos deverão ter a capacidade de associar conhecimentos adquiridos em áreas
afins e pertinentes ao tema do trabalho, devendo este trabalho estar relacionado ao conteúdo desenvolvido
durante o curso.
3.2 ESPECÍFICOS:
Formular e definir propostas de trabalho na área de engenharia de plásticos e afins. Saber, analisar, discutir
e interpretar corretamente resultados de experimentos.

4. ABORDAGENS TEMÁTICAS
AULA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

CONTEUDO
Apresentação da disciplina e definições da metodologia de acompanhamento do trabalho..
Estabelecimento de objetivos e normas de avaliação.
Delimitação dos conteúdos a serem desenvolvidos e as normas vigentes;
Definição do professor orientador do trabalho.
NBR 14724: informação e documentação - Trabalhos Acadêmicos
NBR 14724: informação e documentação - Trabalhos Acadêmicos
NBR 14724: informação e documentação - Trabalhos Acadêmicos.
Reunião com os professores orientadores;
Primeira avaliação
NBR 6024: numeração progressiva das seções de um documento;
NBR 6024: numeração progressiva das seções de um documento;
NBR 10520: apresentação de citações em documentos;
NBR 10520: apresentação de citações em documentos;
Atividade não presencial (impressão prévia do trabalho);
Atividade não presencial (impressão prévia do trabalho);
Apresentação prévia do trabalho (em sala de aula);
Apresentação prévia do trabalho (em sala de aula);
Ultimo prazo para a entrega de copia do trabalho final – (na coordenação do curso)
Apresentação dos TCC’s (Banca Examinadora)
Apresentação dos TCC’s (Banca Examinadora)

5.ORGANIZAÇÃO METODOLÓGICA
Aulas expositivas, reuniões com os prof. orientadores, apresentação de exemplos de trabalhos .

6. PROCESSOS AVALIATIVOS
1) A nota final será composta pela média das avaliações parciais de cada membro, considerando-se o trabalho
escrito e a apresentação oral, tendo peso sete (7,0); sendo três e meio (3,5) para trabalho escrito e três e meio
(3.5) pela apresentação oral. A nota complementar (3,0), será atribuída pelo professor orientador.

2) O não cumprimento do prazo de entrega do trabalho para a banca examinadora implica na redução de um (1,0)
ponto na avaliação do trabalho escrito.

3) O Trabalho de Conclusão de Curso tem valor final igual a dez (10.0) pontos.

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: referências bibliográficas. Rio de
Janeiro: 2002. 24 p.
NBR 10520: apresentação de citações em documentos. Rio de Janeiro: 2002. 7p.
NBR 14724 2ed.: informação e documentação - Trabalhos Acadêmicos - Apresentação. Rio de Janeiro:
2005.
NBR 6024: numeração progressiva das seções de um documento. Rio de Janeiro: 1989. 2p

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
Livros Técnicos e Periódicos Científicos – Pertinentes ao tema escolhido para o trabalho

UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL
ÁREA DE TECNOLOGIA E COMPUTAÇÃO
CURSO (s): ENGENHARIA QUÍMICA
DISCIPLINA: OPERAÇÕES UNITÁRIAS D
CÓDIGO: 507550
PROFESSOR(A): ADRIANO GIRALDI FISCH; MAGDA GALANT FRANÇOIS

ANO / SEMESTRE: 2015/1
CRÉDITOS:04
C / H TOTAL: 68

PLANO DE ENSINO-APRENDIZAGEM
Os conteúdos desta disciplina terão uma abordagem expositiva dos princípios e métodos de cálculo sendo que
a maior parte dos conteúdos será desenvolvida em sala de aula ou como trabalhos de pesquisa na forma de exercícios
e / ou projeto para dimensionamento de equipamentos.
48. EMENTA
Evaporação.
Estudo de trocadores de calor.
o Estudo de condensadores e refervedores.
2. OBJETIVOS
DA DISCIPLINA
2.1 GERAL: Ao final do semestre os alunos deverão conhecer com profundidade e saber avaliar os
principais equipamentos industriais utilizados para separação de líquidos de gases, trocadores de calor,
refervedores e condensadores.
2.2 ESPECÍFICOS:
Saber dimensionar e avaliar a adequação ao uso dos principais equipamentos de troca térmica, como
trocadores de calor, condensadores e refervedores.
4. ABORDAGENS TEMÁTICAS
Evaporação,Estudo de trocadores de calor e Estudo de condensadores e refervedores.
4. DESENVOLVIMENTO DO CONTEÚDO
Os conteúdos programáticos serão desenvolvidos ao longo do semestre de acordo com a seqüência de aulas a seguir.
AULA

CONTEÚDO

1
5/08
2
12/08
3
19/08
4
26/08
5
2/09
6
9/09
7
16/09
8
23/09

Apresentação da disciplina: programa, referências bibliográfica, cronograma de aula e método de avaliação e
Introdução ao conteúdo de evaporadores
Evaporação
Evaporadores simples efeito
Evaporadores múltiplo efeito
Exercícios de evaporadores
Estudo de condensadores
Exercícios de condensadores
Estudo de refervedores

9
30/09
10
7/10
11
14/10
12
21/10
13
28/10
14
04/10
15
11/10
16
18/10
17
25/10
18
02/11
19
09/11
20
16/11
21
24/09
22
19/11

Exercícios de refervedores
Prova G1
Trocadores de calor: classificação, seleção e arranjos
Trocadores de calor: vantagens e desvantagens
Trocadores casco-tubo
Fundamentos matemáticos para cálculo de trocadores de calor (projeto térmico de trocadores de calor)
Cálculo de trocadores;
Exercícios de trocadores de calor - médoto LMDT
Exercícios de trocadores de calor – método Kern
Prova G2
Revisão de conteúdo.
Substituição de Grau
Aula semipresencial Exercícios lista G1
Aula semipresencial Exercícios lista G2

5.ORGANIZAÇÃO METODOLÓGICA
Aulas expositivas dos métodos de cálculo dos equipamentos e listas de exercícios. Como avaliação extra-classe será
desenvolvido e apresentado pelos alunos um projeto de troca térmica.
6. PROCESSOS AVALIATIVOS
O processo avaliativo é composto por:
G1 =100 %
G2 = 100 %
SUBSTITUIÇÃO DE GRAU = 100% prova escrita.
7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS
1. KERN, D. Q. Processos de Transmissão de Calor. Rio de Janeiro: Guanabara/Koogan, 1987. 671 p.
2. FOUST, Al. S. et al. Princípios das Operações Unitárias. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1982. 670p.
3. Mc CABE, Warren. Unit Operations of Chemical Engineering. Mc Graw-Hill, 6.ed., 2000.
,
8.REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES
1. GEANKOPLIS, C. J. Transport Process and Unit Operations. 3 ed. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1993. 921p.
5. INCROPERA, F. P.; WITT, D. P. Fundamentos de Transferência de Calor e Massa. 4.ed. Rio de Janeiro: Livros
Técnicos e Científicos, 1998. 494p.
3. PERRY, R. H.; CHILTON, C. H. Manual de Engenharia Química. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara dois, 1980.

UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL
ÁREA DE TECNOLOGIA E COMPUTAÇÃO
CURSO (s): ENGENHARIA QUÍMICA

ANO / SEMESTRE: 2015/1

DISCIPLINA: Projeto na Indústria Química e Petroquímica
CÓDIGO: 507551
PROFESSORES: Wanderlei O. Gonsalez

CRÉDITOS: 06
C / H TOTAL: 102

PLANO DE ENSINO-APRENDIZAGEM
1. EMENTA
Projeto dos prédios industriais. Projeto dos equipamentos de processamento. Projeto da rede de tubulações e
acessórios. Projeto das utilidades (água, energia elétrica, vapor, gases,...). Projeto técnico, econômico e financeiro.
Entrega do projeto escrito.

3. OBJETIVOS DA DISCIPLINA
3.1 GERAL:
Ao final do semestre os alunos deverão ter a capacidade de aplicar os conhecimentos adquiridos em outras
disciplinas que sejam pertinentes ao tema do trabalho, devendo este trabalho estar relacionado ao conteúdo
desenvolvido durante o curso, para o projeto de uma unidade industrial.
3.2 ESPECÍFICOS:
Definir e elaborar uma proposta de trabalho na área de engenharia de química, que resulte num projeto de uma
unidade fabril, para aplicar os conceitos envolvidos em um projeto, desde o projeto básico até o detalhamento.

4. ABORDAGENS TEMÁTICAS
As atividades previstas deverão ser desenvolvidas em forma de aulas expositivas
e orientação dos trabalhos, realizados durante o semestre em sala de aula e as
atividades extra-classe.
AULA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

CONTEÚDO
Apresentação da disciplina e definições da metodologia de acompanhamento do trabalho..
Analisar a viabilidade técnico-econômica de um projeto empresarial e suas variáveis.
Levantamento dos custos envolvidos no projeto;
Levantamento dos custos envolvidos no projeto;
Análise econômica e financeira do investimento;
Análise econômica e financeira do investimento;
Análise de mercado (localização e incentivos);
Lay out básico de do projeto.
Primeira avaliação – G1
Projeto do sistema de armazenagem de matérias-primas;
Projeto dos equipamentos de processamento;

12
13
14
15
16
17
18
19
20

Memorial de cálculo dos equipamentos de processo;
Folhas de dados dos equipamentos de processo;
Projeto da rede de tubulações e acessórios;
Folha de dados das linhas e dos acessórios das tubulações;
Projeto das utilidades (água, energia elétrica, vapor, gases...)
Memorial de cálculo das utilidades.
Apresentação do projeto
Segunda Avaliação – G2
Substituição de Grau.

5. ORGANIZAÇÃO METODOLÓGICA
Aulas expositivas, reuniões com o professor para orientar o andamento do trabalho, apresentação de exemplos
de trabalhos.

6. PROCESSOS AVALIATIVOS
4) A nota final será constituída considerando-se o trabalho escrito e a apresentação oral, tendo peso sete (7,0);
sendo três e meio (3,5) para trabalho escrito e três e meio (3.5) pela apresentação oral. A nota complementar
(3,0) será atribuída pelo professor da disciplina.
5) O não cumprimento do prazo de entrega do trabalho ao professor, implica na redução de um (1,0) ponto na
avaliação do trabalho final.

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA
1.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: referências bibliográficas. Rio de Janeiro:
2002. 24 p.

2. PERRY, R. H.; CHILTON, C. H. Manual de Engenharia Química. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
dois, 1980.
3.

Ernest E. Ludwig - Applied Process Design for Chemical and Petrochemical Plants, 1994.

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
Livros Técnicos e Periódicos Científicos – Pertinentes ao tema escolhido para o trabalho

UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL
Pró-Reitoria de Graduação
Direção Geral de Ensino
CURSO (s): Engenharia Química
DISCIPLINA: Reações de Polimerização
CÓDIGO: 507534
PROFESSOR(ES): Rubens Zolar da Cunha Gehlen

ANO / SEMESTRE: 2015/1
CRÉDITOS: 04
C / H TOTAL: 68h
Teóricas: 68h
Práticas: 0h

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM
49.EMENTA
Teoria dos processos de polimerização, morfologia e propriedades. Tipos de termoplásticos e
elastômeros e suas propriedades. Matérias-primas. Processamento. Mercado. Aditivos.
2. OBJETIVOS DA DISCIPLINA
2.1 GERAL:
Proporcionar conhecimentos básicos dos processos de polimerização aplicados pela indústria de segunda
geração bem como sua utilização, permitindo ao acadêmico desenvolver

uma base de conhecimentos

adequada ao correto desenvolvimento das atividades do ramo polimérico.
2.2 ESPECÍFICOS:
Subsidiar com pré-requisitos as demais disciplinas subseqüentes no sentido de proporcionar ao aluno uma
visão ampla, clara e correta da realidade e tornar a aprendizagem um processo sistemático e evolutivo.
Proporcionar ao aluno visão ampla do universo da indústria de polímeros, para bem prepará-lo no
exercício de sua profissão.
Capacitar o aluno a desenvolver habilidades no sentido de trabalhar o formalismo necessário para
entender o comportamento de um polímero e os processos decorrentes deste entendimento.
Capacitar o aluno a estudos mais avançados, despertando seu interesse pela pesquisa científica.
3. CONTEÚDO PROGRAMATICO
Noções básicas de polímeros. Monômeros. Morfologia. Propriedades físicas e químicas. Reologia.
Termodinâmica de polimerização. Tipos de polimerização. Polietilenos, polipropileno, PVC, poliésteres e
plásticos de engenharia: Síntese, Estrutura, Morfologia, Propriedades físicas e químicas e processamento
(Injeção, sopro, extrusão,..). Reciclagem. Aplicações. Copolimerização. Aditivação e pigmentação.
Elastômeros tipo NBR, EPDM e SBR: estrutura, morfologia, propriedades, aplicação. Mercado.
4. METODOLOGIA (processos metodológicos utilizados)
Procedimentos: Aulas expositivas teórico-práticas, trabalhos em grupo.
Recursos: material bibliográfico com textos de apoio.

Material de sala de aula (quadro, giz, retroprojetor).
Recursos computacionais: microcomputador e data-show.
8. PROCESSOS AVALIATIVOS
O corte avaliativo G1 (grau 1) é constituído de: 80% avaliação escrita e 20 % de outras formas de
avaliação, como trabalho em grupo e exercícios.
O corte avaliativo G2 (grau 2) é constituído de: 80% avaliação escrita e 20 % de outras formas de
avaliação como trabalho em grupo e exercícios.
A nota final é dada pela média ponderada dos cortes avaliativos G1 e G2 com os pesos 1 para G1 e 2 para
G2. Para a aprovação é necessária uma média igual ou superior a 6,0. O conteúdo dos cortes avaliativos é
cumulativo podendo abranger todas as aulas até a aplicação da avaliação escrita do respectivo corte.
O aluno que não comparecer às avaliações escritas ou não atingir à média mínima para aprovação,
ressalvados os casos descritos na observação abaixo, terá direito a uma e somente uma Substituição de
Grau. Esta substituirá um dos cortes avaliativos (G1 ou G2) e será usada para recalcular a média
ponderada, que obedecerá ao mesmo critério para aprovação.
Conforme Resolução n° 149 de 10 de novembro de 2011 “O aluno que obteve aproveitamento inferior
a 6,0, num dos dois cortes avaliativos (G1 ou G2) tem direito a realizar, por uma única vez, prova
presencial de substituição de um dos Graus”, “só poderá realizar G1 ou G2 substitutiva se a média final no
período regular, obtida com estes Graus, for superior a zero”, “para realizar a substituição o aluno deverá
ter 75% de presença na disciplina a ser recuperada”.
6. BIBLIOGRAFIA BÁSICA
Odian, G, Principles of polymerization. Editora: Wiley-Interscinece, 2004. (541.6.024p)
Canevarolo, S., Ciência dos Polímeros. Editora: Artliber/ABPol, 2001. (678.7.C221c)
7. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
Grison, Elyo Caetano. Curso de Tecnologia da Borracha. Porto Alegre. ABQ/1984.

8. CRONOGRAMA:
AULA
1

2
3
4
5
6
7

Apresentação da disciplina. Estabelecimento de objetivos e normas de avaliação. Delimitação dos
conteúdos a serem desenvolvidos. Noções básicas de polímeros. Monômeros. Estrutura química.
Copolimerização. Razões de reatividade. Copolímeros estatísticos, aleatórios, em bloco e de enxerto.
Estrutura. Morfologia e Propriedades.
Propriedades físicas e químicas. Reologia. Exemplos de polímeros. Mercado. Aplicações. Indústrias
de polímeros no Brasil.
Termodinâmica de polimerização. Energia Livre de polimerização. Depolimerização. Entalpia e
entropia de polimerização. Tipos de Polimerização: Em massa, suspensão e emulsão. Polimerização
por adição, por etapas, por radicais livres, por condensação e por abertura de anel.
Catálise: Mecanismo por radicais livres (reações de iniciação, propagação, transferência e
terminação), Ziegler-Natta e metalocênos. Cinética de polimerização.
Polipropileno: Síntese. Estrutura. Morfologia, Propriedades físicas e químicas. Mercado, aplicações e
tendências.
Polietilenos: Síntese. Estrutura. Morfologia, Propriedades físicas e químicas. Mercado, aplicações e
tendências.
Aditivação e Pigmentação de polímeros: Conceitos, aditivos, cargas e pigmentos. Processos de
aditivação. Projeto de produto e aplicação. Reações químicas em polímeros.

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Catalisadores Metalocênicos – Atividade semipresencial.
Massa molecular: Determinação, distribuição, tipos e partição.
Término das Atividades de Avaliação do Grau 1.
Elastômeros: NBR, EPDM e SBR: Estrutura. Morfologia, Propriedades, Aplicações e Mercado.
Elastômero: CR: Estrutura. Morfologia, Propriedades, Aplicações e Mercado.
Elastômeros: Preparação de misturas, processos de vulcanização e moldes.
Elastômeros: Preparação de misturas, processos de vulcanização e moldes (continuação).
Elastômeros Termoplásticos.
Processamento de polímeros: Sopro, injeção e extrusão (visita ao laboratório de processos).
Plásticos biodegradáveis e biopolímeros: Cenário, conceitos, regulamentação. Aditivos pródegradantes. Mercado.
Visita técnica a empresa da área.
Polímeros de Engenharia: Blendas, poliamidas, poliuretanos, policarbonatos e poliésteres. Estrutura.
Morfologia e Propriedades.
Polímeros de Engenharia: Blendas, poliamidas, poliuretanos, policarbonatos e poliésteres. Estrutura.
Morfologia e Propriedades(continuação).
PVC: Síntese. Estrutura. Morfologia, Propriedades físicas e químicas. Mercado, aplicações e
tendências. Atividade semipresencial.
PVC: Apresentação de trabalhos.
Término das Atividades de Avaliação do Grau 2.
Atividades de Encerramento e Substituição de Grau.

UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

CURSO (s): ENGENHARIA DE PLÁSTICOS
DISCIPLINA:

Gerenciamento Ambiental e Reciclagem
CÓDIGO:508515

ANO / SEMESTRE: 2015/1
CRÉDITOS:04
C / H TOTAL: 68

PROFESSORES: Emerson Alberto Prochnow
PLANO DE ENSINO-APRENDIZAGEM
50. EMENTA
A disciplina promove o contato do aluno com os temas ambientais ligados a área química. Descreve as
dinâmicas de contaminação do ar, água e solo, gestão de resíduos e noções de gerenciamento de
impactos. Apresenta, ainda, equipamentos, processos e aspectos sociais, políticos e econômicos da
reciclagem de materiais.
2. OBJETIVOS
2.1. GERAIS
Construir com o aluno os principais conceitos sobre temas ambientais ligados a área industrial
química.
2.2. ESPECÍFICOS
Capacitar profissionais para :
- reconhecer os impactos inerentes às atividades industriais do ramo químico e, mais particularmente,
do ramo de polímeros;
- reconhecer os mecanismos legais relacionados aos lançamentos de emissões atmosféricas,
efluentes e resíduos sólidos;
- reconhecer os principais processos de impacto ao ar, água e solo;
- compreender os mecanismos de gestão de impactos ambientais;
- compreender os mecanismos de gestão de resíduos ;
- reconhecer a importância dos processos de reciclagem de materiais.
3. CONTEÚDOS
- Introdução à temática ambiental;
- Noções de dinâmicas ambientais;
- Impactos à atmosfera;
- Impactos à hidrosfera;
- Impactos ao solo;
- Gerenciamento de resíduos;
- Reciclagem de materiais.

4. CRONOGRAMA
AULA CONTEÚDO
1

Introdução à temática ambiental.

2

Origem, evolução e dinâmica planetária. Aspectos de ecologia e cadeia alimentar.

3

Estrutura da atmosfera e filtração de radiações. Dinâmica natural e impacto à camada de ozônio.

4

Ozônio troposférico – origem e impactos econômicos e ambientais (semi-presencial).

5

7

Aquecimento global e mudanças climáticas. Matrizes energéticas. Chuva ácida e impactos
relacionados. Equipamento para controle de emissões atmosféricas.
Hidrosfera – estoques planetários e ciclo hidrológico. Solubilidade de O 2, ambientes aeróbios e
anaeróbios. Eutrofização.
Saneamento básico e impactos à hidrosfera. Sistemas de tratamento de efluentes e esgotos.

8

Sistemas de tratamento de água. Processo de dessalinização.

9

Fechamento do corte avaliativo de G1.

10

Introdução à dinâmica e contaminação de solos. Descarte de resíduos sólidos.

11

Gestão de áreas contaminadas e mecanismos de monitoramento e descontaminação.

12

Gestão de áreas contaminadas e mecanismos de monitoramento e descontaminação.

13

Análise de ciclo de vida dos materiais. Materiais biodegradáveis.

14

Sistema ISO 14.000 e o gerenciamento ambiental (semi-presencial).

15

Política Nacional de Resíduos Sólidos e NBR 10.004.

16

Reciclagem de materiais. Reciclagem mecânica, química e energética.

17

Reciclagem de materiais. Reciclagem mecânica, química e energética.

18

Apresentações de seminários.

19

Apresentações de seminários.

20

Apresentações de seminários.

21

Fechamento do corte avaliativo de G2.

22

Substituição de Grau.

6

5.ORGANIZAÇÃO METODOLÓGICA
Procedimentos: Aulas expositivas teóricas, trabalhos em grupo, leitura de artigos com subsequente
relatório.
Recursos: material bibliográfico com

textos de apoio. Material de sala de aula (quadro, giz e

datashow), recursos computacionais: Laboratório de Informatica (LABIN),

6. ATIVIDADES DISCENTES
Trabalhos em grupo e individuais.
Resolução de exercícios.
Análise de Textos e Artigos.
Apresentação de seminários.

7.PROCESSOS AVALIATIVOS
O corte avaliativo G1( grau 1 ) é constituído de: 80% avaliação escrita e 20% de outras formas
de avaliação, como trabalho em grupo e exercícios.
O corte avaliativo G2 ( grau 2 ) é constituído de: 80% avaliação escrita e 20% de outras formas
de avaliação, como trabalho em grupo e exercícios.
A nota final é dada pela media ponderada dos cortes avaliativo G1 e G2 com os pesos 1 para
G1 e 2 para G2. Para a aprovação é necessário uma média igual ou superior a 6,0. O conteúdo
dos cortes avaliativos é cumulativo podendo abranger todas as aulas até a aplicação da
avaliação escrita do respectivo corte. O aluno que não comparecer ás avaliações escritas ou não
atingir à média mínima para aprovação, ressalvados os caos descritos na observação abaixo,
terá direito a uma e somente uma Substituição de Grau. Esta substituirá um dos cortes
avaliativos ( G1 ou G2 ) e será usada para recalcular a media ponderada, que obedecera oa
mesmo critério para aprovação.
Conforme Resolução n° 149 de 10 de novembro de 2011 “O aluno que obteve aproveitamento inferior a
6,0, num dos dois cortes avaliativos (G1 ou G2) tem direito a realizar, por uma única vez, prova presencial
de substituição de um dos Graus”, “só poderá realizar G1 ou G2 substitutiva se a média final no período
regular, obtida com estes Graus, for superior a zero”, “ para realizar a substituição o aluno deverá ter 75% de
presença na disciplina a ser recuperada”
O grau de substituição será constituído de uma prova escrita, que englobará todo o conteúdo da
disciplina. Este grau substituirá integralmente o grau desejado, e terá peso 1 e 2 conforme
o grau a ser substituído seja o grau 1 ou 2, respectivamente.

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS
BAIRD, C. Química Ambiental, 2ed. Editora Bookman, 2002.
MANO, E. B.; PACHECO, E. B. A. V.; BONELLE, C. M. C. Meio Ambiente, Poluição e Reciclagem. Blucher,
2010.
JARDIM, A.; VALVERDE, J.; YOSHIDA, C.. Política Nacional, Gestão e Gerenciamento de Resíduos
Sólidos. Editora Manove, 2012.
,

9.REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES
MANRICH, S.; ROSALINI, A. C.; FRATTINI, G.; MANRICH, S.. Identificação de Plásticos: uma ferramenta
para reciclagem. Ed. UFSCar , 2007.
ZANIN, M.; MANCINI, S. D. Resíduos Plásticos e Reciclagem, Aspectos gerais e Tecnologia. Ed. UFSCar,
2004.
POLETO, C. (ORGANIZADOR). Introdução ao gerenciamento ambiental. Interciencia, 2010.
RADER, C. P. (ED.) Plastics, rubber, and paper recycling: a pragmatic approach. American Chemical
Society, Washington, 1995
EHRIG,R. J. (ED.) Plastics recycling: products and processes. Hanser, NEW YORK, 1992
BRANDRUP, Johannes. Recycling and Recovery of Plastics. Hanser, 1997
SCHEIRS, John Polymer recycling: science, technology and applications. Wiley & Sons, 1998
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CURSO (s): Engenharias, Arquitetura e Tecnológicos.

ANO / SEMESTRE: 2015-1

DISCIPLINA: Legislação,
CÓDIGO: 507543

CRÉDITOS:

Ética e Segurança do Trabalho

2

C / H TOTAL: 34
PROFESSOR: José

Carlos Keim

PLANO DE ENSINO-APRENDIZAGEM
51. EMENTA

Histórico da regulamentação profissional. O sistema profissional: associações;
sindicatos; CREAs/CONFEA. A legislação regulamentadora da profissão;
atribuições profissionais. O Código de Ética. Segurança do Trabalho:normas
regulamentadoras, incêncio, doenças ocupacionais, sinalização EPIs, EPCs e
assuntos gerais.
2. OBJETIVOS DA DISCIPLINA

2.1 GERAL: - Mostrar ao aluno a função social do cidadão dentro da sua futura
profissão; suas responsabilidades perante si mesmo e a coletividade; a maneira como
deverá agir na busca da satisfação de seus objetivos pessoais, respeitando o bem
comum. Mostrar aspectos de ordem prática que irá enfrentar na sua integração à vida
e à comunidade profissional, seus deveres e seus direitos. Mostrar que a partir da
data da sua formatura, será um técnico de nível superior e que terá de tomar decisões
importantes, muitas vezes sem ter a chance de consultar terceiros.
2.2 ESPECÍFICOS: Enfatizar a necessidade de observância de preceitos éticos no
desempenho das atividades profissionais, com vistas à sua inserção no meio social,
para o quê necessário se torna que tenha conhecimento da legislação e do Código de
Ética que regulamentam sua futura profissão, que são os instrumentos de deverão
nortear seus procedimentos.
Efetuar a comparação entre a legislação regulamentadora do exercício profissional e o
cumprimento do Código de Ética.
Promover o desenvolvimento do raciocínio, a interpretação de textos e a correlação
entre as leis.
Informar quanto às principais leis que um profissional deverá conhecer e as
responsabilidades mais importantes decorrentes da prática profissional, com ênfase
para as que envolvem obras e serviços vinculados à construção civil.
Dar um bom desempenho profissional na Segurança do Trabalho, mostrando sua

necessidade no dia a dia no bom desempenho dos serviços e trabalhos

3. ABORDAGENS TEMÁTICAS

01.Lei Federal 5.194/66, que disciplina a profissão - ênfase para as profissões
de Engenheiros, Arquiteto e de Urbanista;
02.Resolução n 218 do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia, que regulamenta, em parte a Lei Federal 5194/66 - ênfase para as
atribuições do Engenheiro, Arquiteto e do Urbanista;
03.Lei Federal 6496/77, que instituiu a ART - Anotação de Responsabilidade
Técnica;
04.A Ética - conceito geral;
05.A Ética Profissional e o Código de Ética Profissional (Resolução n. 1002 do
CONFEA) - ênfase para as atribuições do Engenheiro, Arquiteto e do Urbanista;
06 – Doenças Ocupacionais, NRs 1 a 33;NRRs 1 a 5
07 – Leis 6514 altera o cap. V da CLT e a Lei 7410;
08 – Sinalização, EPIs, EPCs e Incêndio.
09– Palestras
4. DESENVOLVIMENTO

DATA
AULA
1ª

4ª
5ª

CONTEÚDO DA DISCIPLINA
Apresentação pessoal do professor - apresentação dos alunos;
apresentação da disciplina - abordagem geral sobre a
organização da profissão; as entidades de classe. Início da lei
federal 5.194/66 - apresentação da sua estrutura geral
Resolução 218 do CONFEA e 1010. A Lei Federal 6496 que
institui a ART. Conceito e finalidade da ART. Apresentação e
Preenchimento do Formulário da ART.
Ética: A função das leis e dos regimentos liberdade individual; a
liberdade e o bem comum; restrições à liberdade individual;
início da apresentação do Código de Ética Profissional.
Segurança do Trabalho (assuntos Gerais).
Prova de 1º Grau.

6ª
7ª
8ª
9ª
10ª
11ª

Doenças Ocupacionais – NRs 1 a 33 – Leis 6514 e 7410.
Aula semi-presencial
NRs 1 a 33 e NRRs 1 a 5.
Incêndio – EPIs – EPCs – Sinalização.
Prova de 2º Grau.
Substituição.

2ª

3ª

5.ORGANIZAÇÃO METODOLÓGICA

Na primeira aula é feita a apresentação pessoal do professor e da disciplina. A seguir
procura-se conhecer o aluno e algumas de suas peculiaridades, perguntando quanto
ao seu grau de adiantamento (semestre que freqüenta), e se já desempenham alguma
tarefa técnica ou estágio profissional.
Logo em seguida é apresentada a matéria a ser ministrada, seus principais títulos, o
calendário de atividades e os conteúdos a serem desenvolvidos em cada aula, com
explicação sobre os mesmos. Fala-se dos os critérios das aulas, das provas
(elaboração e correção) e da bibliografia,
Os conteúdos didáticos iniciam com a explicação sobre a organização da profissão,
sobre as entidades de classe e suas funções e após, dá-se inicio à legislação
regulamentadora.
Ao longo do semestre, os alunos são chamados a interpretar textos e/ou manifestar
seus entendimentos e opiniões a respeito dos conteúdos que vão sendo expostos. São
relatados e analisados temas práticos trazidos pelo professor ou suscitados pelos
alunos.
Os alunos são incentivados para opinar quanto às alternativas de ação, orientando-os
na formação de juízos técnicos.
A cada início de aula é dado espaço para a apresentação de perguntas sobre qualquer
assunto técnico, incluindo conteúdos ministrados, estes visando prestar
esclarecimentos adicionais ou esclarecer dúvidas.
Procura-se enfocar os dispositivos legais com a visão prática da profissão e do
comportamento ético e quanto a segurança do trabalho em modo geral.
É dada ênfase para o uso da linguagem correta e dos termos técnicos adequados; da
forma de expressão, em especial, alertando-os quanto aos contratos de prestação de
serviços, orçamentos e especificações de obras e serviços.

6.PROCESSOS AVALIATIVOS

A avaliação é feita através de provas escritas, com questões a serem
respondidas de forma discursiva. Objetiva-se a abrangência dos conteúdos
principais e o desenvolvimento da capacidade de expressão do pensamento
pela escrita e de forma adequada. Avalia-se a capacidade de comunicação
do aluno, exigindo-se que as respostas apresentem nexo e sejam inteligíveis. O
aluno deve expressar aquilo que pensa - justificando seus conceitos - a partir
da leitura dos textos de estudo, sem que haja obrigatoriedade de concordar
com a opinião do professor.
O conteúdo das respostas deve enquadrar-se dentro dos dispositivos legais e
éticos ministrados.
Como forma de avaliação é considerada a capacidade do aluno em verbalizar e
demonstrar bem as idéias relativas à segurança do trabalho através da dissertação de

temas propostos, apresentação de trabalhos em grupo e realização de provas.
A avaliação constitui processo continuo, sistemático e cumulativo. A aprendizagem do
aluno será avaliada ao longo do semestre letivo e será expresso em dois graus G1 e
G2.
A G1 abordará o assunto sobre Legislação e Ética e Segurança do Trabalho, com uma
apresentação de trabalhos em grupo.
A G2 englobará todo o conteúdo da disciplina, de tal forma que habilite o aluno a
utilizar criativamente as aprendizagens propostas pela mesma.
O grau final do semestre resultará da média ponderada dos graus G1 e G2,sendo que
G2 terá peso 2. Será aprovado o aluno que obtiver média > 6,0.
Média final = G1 + 2 x G2
3

> 6,0

O aluno que obtiver aproveitamento inferior a 6,0 na média ponderada entre os dois
graus, terá direito a realizar prova cumulativa de recuperação para substituir um dos
graus. O aluno deverá indicar ao professor antes da realização da prova em caráter
definitivo o grau que deseja substituir.
O grau de substituição será constituído de uma prova escrita, a qual englobará todo o
conteúdo da disciplina. Este grau substituirá integralmente o grau desejado e terá peso
1 ou 2, conforme o grau a ser substituído seja o grau 1 ou 2 respectivamente.
7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS

MEIRELLES, Hely Lopes Meirelles. O
Direito de Construir, 7ª ed. São Paulo:
Malheiros Editores, 1996, 510 p.
JOLIVET, Regis. Curso de Filosofia. Rio de Janeiro/Paris: AGIR, 1965. 445 p.
Lei 6514, Lei 7410, NRs 1 a 33.
Código de Proteção contra Incêndio de Porto Alegre – Lei Complementar nº 420,
de 25/08/1998.
BRASIL. Segurança e medicina do trabalho : Lei n°. 6514, de 22 de dezembro de 1977 ; Normas
Regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria n°.3214, de 08/06/1978 ; Normas
Regulamentadoras Rurais (NRR) aprovadas pela Portaria n°. 3067, de 12/04/1988. São Paulo :
Atlas, 2004.
CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, Edição Atualizada,2004.
SOARES , Paulo , JESUS , Carlos A . Boeira , STEFFEN , Paulo Cezar. Segurança e higiene do trabalho .
Canoas : Ulbra , 1994.
ZOCCHIO , Álvaro. Prática da prevenção de acidentes : ABC da segurança do trabalho. 7.ed. São Paulo :
Atlas , 2002. SALIBA , Tuffi Messias, CORRÊA, Márcia Angelim Chaves. Insalubridade e
periculosidade: aspectos técnicos e práticos . 3.ed. São Paulo : LTr , 1997 .

,8.REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES
BRASIL. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado por Ada
Pellegrini Grinover... (et.al.). Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001, 1062 p.
Normas Técnicas da ABNT , em geral, referentes à construção civil e, em particular a

NBR-12721.
Decreto nº 38.273 de 09/03/1998: altera as Normas Técnicas de Prevenção de Incêndios,
aprovadas pelo Decreto nº 37.380.
Lei nº 10.987, de 11/08/1997: normas sobre sistemas de prevenção e proteção contra
incêndios.
SALIBA, Tuffi Messias, CORRÊA, Márcia Angelim Chaves. Insalubridade e periculosidade: aspectos
técnicos e práticos. 3° ed. São Paulo: LTR , 1997.
PEDROTTI , Irineu Antonio . Doenças profissionais ou do trabalho. 2.ed. São Paulo: Leud , 1998 .
MARANO, Vicente Pedro. Medicina do Trabalho: Exames médicos admissionais, periódicos: provas
funcionais. 3.ed. São Paulo: LTR, 1987.
SAMPAIO, José Carlos de Arruda. PCMAT: Programa de Condições e Meio Ambiente do Trabalho na
Indústria da Construção. 1° ed. São Paulo: Pini/Sinduscon. 1998
PACHECO JÚNIOR, Waldemar. Qualidade na segurança e higiene do trabalho: série SHT 9000 : normas
para gestão e garantia da segurança e higiene do trabalho. São Paulo: Atlas, 1995 .

PERIÓDICOS :
REVISTA PROTEÇÃO. Novo Hamburgo : MPF Publicações.
REVISTA CIPA Caderno Informativo de Prevenção de Acidentes. São Paulo: CIPA Publicações .
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CURSO (s): ENGENHARIA QUÍMICA

ANO / SEMESTRE: 2015/1

DISCIPLINA: Trabalho de Conclusão de Curso - TCC
CÓDIGO: 507545
PROFESSORES: Luis Sidnei Machado

CRÉDITOS: 02
C / H TOTAL: 34

PLANO DE ENSINO-APRENDIZAGEM
1. EMENTA
Elaborar um trabalho escrito e fazer a sua apresentação mediante uma banca examinadora composta por
professores conhecedores do assunto. Para isto o aluno deverá conhecer as normas técnicas aplicadas à
elaboração e apresentação de trabalhos científicos (NBR 6023 , NBR 10520, NBR 14724, NBR 6024);
Pesquisar e fazer busca dos conhecimentos necessários em bases de dados e/ ou periódicos adequados;
Apresentar de forma correta os resultados de pesquisa científica em linguagem oral e escrita.

2. OBJETIVOS DO CURSO
Formar profissional íntegro e ético em suas ações junto à sociedade, capaz de oferecer soluções
adequadas, na área de engenharia, para o desenvolvimento sustentável de sistemas industriais que
aproveitem recursos naturais e os transformem em bens de produção e ou bens materiais, através do
domínio de:
Fenômenos de Transporte, envolvendo os conhecimento de transmissão de momento, calor e massa;
Operações Unitárias, abrangendo deste o projeto e dimensionamento de equipamento de processos
até a sua execução;
Processos Químicos, exigindo o domínio das principais rotas da indústria química e petroquímica, bem
como controle e otimização de plantas industriais.
ESPECÍFICOS
Definir e elaborar uma propostas de trabalho na área de engenharia de plásticos e afins. Saber, analisar,
discutir e interpretar corretamente resultados de experimentos.

3. OBJETIVOS DA DISCIPLINA
3.1 GERAL:
Ao final do semestre os alunos deverão ter a capacidade de associar conhecimentos adquiridos em áreas
afins e pertinentes ao tema do trabalho, devendo este trabalho estar relacionado ao conteúdo desenvolvido
durante o curso.
3.2 ESPECÍFICOS:
Formular e definir propostas de trabalho na área de engenharia de plásticos e afins. Saber, analisar, discutir
e interpretar corretamente resultados de experimentos.

4. ABORDAGENS TEMÁTICAS
AULA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

CONTEUDO
Apresentação da disciplina e definições da metodologia de acompanhamento do trabalho..
Estabelecimento de objetivos e normas de avaliação.
Delimitação dos conteúdos a serem desenvolvidos e as normas vigentes;
Definição do professor orientador do trabalho.
NBR 14724: informação e documentação - Trabalhos Acadêmicos
NBR 14724: informação e documentação - Trabalhos Acadêmicos
NBR 14724: informação e documentação - Trabalhos Acadêmicos.
Reunião com os professores orientadores;
Primeira avaliação
NBR 6024: numeração progressiva das seções de um documento;
NBR 6024: numeração progressiva das seções de um documento;
NBR 10520: apresentação de citações em documentos;
NBR 10520: apresentação de citações em documentos;
Atividade não presencial (impressão prévia do trabalho);
Atividade não presencial (impressão prévia do trabalho);
Apresentação prévia do trabalho (em sala de aula);
Apresentação prévia do trabalho (em sala de aula);
Ultimo prazo para a entrega de copia do trabalho final – (na coordenação do curso)
Apresentação dos TCC’s (Banca Examinadora)
Apresentação dos TCC’s (Banca Examinadora)

5.ORGANIZAÇÃO METODOLÓGICA
Aulas expositivas, reuniões com os prof. orientadores, apresentação de exemplos de trabalhos .

6. PROCESSOS AVALIATIVOS
6) A nota final será composta pela média das avaliações parciais de cada membro, considerando-se o trabalho
escrito e a apresentação oral, tendo peso sete (7,0); sendo três e meio (3,5) para trabalho escrito e três e meio
(3.5) pela apresentação oral. A nota complementar (3,0), será atribuída pelo professor orientador.

7) O não cumprimento do prazo de entrega do trabalho para a banca examinadora implica na redução de um (1,0)
ponto na avaliação do trabalho escrito.

8) O Trabalho de Conclusão de Curso tem valor final igual a dez (10.0) pontos.

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: referências bibliográficas. Rio de
Janeiro: 2002. 24 p.
NBR 10520: apresentação de citações em documentos. Rio de Janeiro: 2002. 7p.
NBR 14724 2ed.: informação e documentação - Trabalhos Acadêmicos - Apresentação. Rio de Janeiro:
2005.
NBR 6024: numeração progressiva das seções de um documento. Rio de Janeiro: 1989. 2p

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
Livros Técnicos e Periódicos Científicos – Pertinentes ao tema escolhido para o trabalho

