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PLANO DE ENSINO
1.

IDENTIFICAÇÃO

Componente
Curricular:

Processos de Fabricação Mecânica

Unidade Ofertante:

Faculdade de Engenharia Mecânica

Código:

FEMEC42073

Período/Série:

7º

Turma:

Carga Horária:
Teórica:

60

Prá ca:

Natureza:
15

Total:

75

Obrigatória:(X)

Opta va: ( )

Professor(A):

Louriel Oliveira Vilarinho e Luiz Eduardo dos Santos P
Ano/Semestre:
aes

Observações:

Quan dade de vagas ofertadas: 20 (ao todo somando todos os cursos)
Disciplina ministrada de forma remota em conformidade a RESOLUÇÃO CONGRAD Nº 7/2020, q
ue "Dispõe sobre a ins tuição, autorização e recomendação de A vidades Acadêmicas Remotas
Emergenciais, em caráter excepcional e faculta vo, em razão da epidemia da COVID-19, no âmbi
to do ensino da Graduação na Universidade Federal de Uberlândia". Como ferramenta de ensino
remoto será u lizado o Microso Teams no horário estabelecido para as aulas como a vidades s
íncronas, pela facilidade de uso em diferentes disposi vos (desktops, notebooks, tablets e celula
res) via navegadores de Internet. Além disso, as Prosas Tecnológicas do canal do Laprosolda no Y
outube, também via navegadores de Internet, serão u lizadas como complementação da metod
ologia de ensino remoto, no contexto de a vidades assíncronas. Vídeos e materiais adicionais, c
omo normas e catálogos, des nados a vidades assíncronas serão disponibilizados em ferrament
as de compar lhamento de arquivo, de forma que os discentes possam acessar de forma facilita
da tal conteúdo.

2.

AARE/ Etapa 2

EMENTA

Introdução aos sistemas de manufatura. Conceito amplo de um processo de fabricação no setor
metalomecânico. Processos de fabricação com e sem remoção de material: processos de usinagem,
conformação mecânica, fundição, soldagem, treﬁlação, sinterização. Processos especiais de fabricação:
eletroerosão, eletroquímica, ultrassom, feixe eletrônico, raio laser e outros. Descrição dos diversos
equipamentos u lizados. Noções de interligação com outros setores (projeto, planejamento e montagem).
3.

JUSTIFICATIVA

O setor da manufatura é estratégico para um país que não queira basear sua economia em simples
commodi es, procurando agregar valor aos produtos e serviços no contexto manufatureiro. Desta forma,
apresentar, discu r e consolidar os processos, técnicas, materiais, normas, pessoal e normas envolvidos para a
fabricação de uma peça/equipamento/produto no contexto do setor industrial brasileiro é fundamental para
os alunos dos cursos de Engenharia, como forma de preparar o futuro egresso para os desaﬁos do crescimento
nacional.
4.

OBJETIVO

Obje vo Geral:
Estabelecer os conceitos básicos sobre os processos de fabricação no setor metalomecânico e dos processos de
fabricação. Conhecer os equipamentos u lizados nestes processos, parâmetros operacionais e requisitos norma vos.
Obje vos Especíﬁcos:
Apresentar, discu r e consolidar as técnicas e meios disponíveis para se fabricar, em conformidade com o projeto e

requisitos norma vos, peças metálicas e cerâmicas, com vistas a agregar valor a este produto, com critérios econômicos,
prá cos e em função de disponibilidade de pessoal e nível de automação do meio industrial.

5.

PROGRAMA

AULAS TEÓRICAS (ATIVIDADES SÍNCRONAS 30 H E ASSÍNCRONAS 30 H)
1. Introdução aos Processos de Fabricação
2. Operações Manuais e Ferramentas de Bancada
3. Fundição
4. Metalurgia do Pó
5. Conformação
6. Usinagem
7. Processos de Montagem Mecânica
8. Processos de União Permanente
9. Processos Especiais de Fabricação
10. Sistemas de Manufatura e Estratégias de Produção
11. Soluções para Automa zação de Processos
AULAS PRÁTICAS (ATIVIDADES ASSÍNCRONAS 15 H)
1. Confecção de Peça Didá ca em Fundição em Areia
2. Prá ca de Processo Metalurgia do Pó
3. Prá ca de Processo de Conformação
4. Visão Geral dos Processos de Usinagem
5. Parâmetros de Corte no Torneamento
6. Visão Geral dos Processos de Soldagem
7. Inﬂuência dos Parâmetros de Soldagem no Processo MIG/MAG
8. Soluções para Automa zação de Processos

6.

METODOLOGIA

O conteúdo programá co será desenvolvido através de aulas exposi vas e dialogadas, onde o professor u lizará como
ferramenta de TIC o Microso Teams, durante as a vidades síncronas. A facilidade de uso dessas ferramentas em
navegadores de Internet em diferentes disposi vos (desktops, notebooks, tablets e celulares) é o mo vo dessa escolha.
Dada a grande necessidade de uso de recursos audiovisuais para demonstração dos processos de fabricação, diferentes
vídeos e imagens desses processos serão apresentados com ênfase em atualidades e necessidades con nuas do meio
industrial e serão disponibilizados aos discentes como a vidades assíncronas. Já estão sendo confeccionadas aulas e
tutoriais disponibilizados no canal do Youtube do Laprosolda, com vídeos, apresentações e discussões como
complementação da metodologia de ensino remoto.
As aulas prá cas serão conduzidas como a vidades assíncronas, procurando consolidar os fundamentos teóricos
apresentados nas a vidades síncronas com os aspectos prá cos de cada um dos processos de fabricação. Assim, com
relação a parte experimental do curso, haverá transmissões e gravações das aulas de laboratório com os experimentos nos
processos estudados de forma que os discentes possam assis r e redigir relatórios sobre os processos de fabricação de
fundição, metalurgia do pó, conformação, usinagem, soldagem e automação da manufatura. Parâmetros reais serão
também disponibilizados aos alunos para que consigam dis nguir e selecionar esses processos.
De forma quan ta va, haverá a seguinte carga horária, totalizando 60 H teórica e 15 H prá ca:
a) Carga-horária de a vidades síncronas: 30 H durante o horário da disciplina que havia sido estabelecido para 2020/1;
b) Carga-horária de a vidades assíncronas: 30 H com relação à parte teórica e 15 H referente à parte prá ca, a serem
disponibilizadas no canal do Laprosolda e em vídeos disponibilizados aos alunos em ferramentas de compar lhamento de
arquivo;
c) Carga-horária das demais a vidades: 7 H para preenchimento de lista de exercícios referentes à parte prá ca;
d) Carga-horária prá ca: 15 H (8 H de vídeos e 7 H para lista de exercícios), conforme descrito anteriormente e
mencionado em a vidades assíncronas.
e) Acesso às referências bibliográﬁcas e a material de apoio: os discentes terão acesso a materiais disponibilizados no
Microso Teams, assim como em ferramentas de compar lhamento de arquivo.

7.

AVALIAÇÃO

As avaliações serão realizadas durante o horário das aulas, com a disponibilização da avaliação no Microso Teams, sem
haver contato com outras pessoas, nem tampouco consultar material no momento da avaliação.

A parte prá ca será avaliada com base em uma descrição detalhada dos tópicos apresentados no vídeo na forma de uma
dissertação. O aluno deverá escrever à mão, digitalizar com alta resolução e entregar na plataforma do Microso Teams
no prazo estabelecido. Os seguintes critérios serão aplicados:
Critérios para Avaliação da Dissertação
Descrição detalhada dos tópicos apresentados no vídeo
Domínio dos padrões da língua culta - correção ortográﬁca e grama cal, sendo veriﬁcados "erros" de graﬁa,
de pontuação, concordâncias, além de vocabulário (adequação de termos e repe ções)
Total

Percentual
(%)
70
30
100

É proposta a realização de duas provas que procuram avaliar partes proporcionais do conteúdo da disciplina tanto com
respeito à parte teórica quanto prá ca. As notas das provas serão distribuídas em 30 e 30 pontos, acrescidas de 40 pontos
de exercícios rela vos à parte prá ca, totalizando 100 pontos. Todas elas serão corrigidas tendo como referência um
gabarito.
De forma especíﬁca, tem-se:
a) As datas e horários para realização e correção das a vidades avalia vas ocorrerão durante a 3ª, 6ª e 9ª semanas de
aula. A validação da assiduidade dos discentes ocorrerá por chamada nominal durante as a vidades síncronas e
cumprimento dos prazos das a vidades assíncronas;
b) Como especiﬁcação para o envio de a vidades avalia vas pelos discentes, tem-se que deverá ser u lizado e-mail do
professor como meio eletrônico, durante o período le vo em que a disciplina é cursada.

8.
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9.

APROVAÇÃO

Aprovado em reunião do Colegiado realizada em: ____/____/______
Coordenação do Curso de Graduação: _________________________
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