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Conceitos preliminares de estruturas e carregamentos. Conceitos sobre o estudo das
tensões; tensão e deformação com carregamento axial; torção; flexão pura; carregamento
transversal; análise das tensões e deformações; projeto de vigas e eixos de transmissão;
deflexão das vigas; flambagem de colunas.
OBJETIVOS
Fornecer ao aluno conhecimentos básicos das propriedades mecânicas dos sólidos reais,
com vistas µa sua utilização no projeto e cálculo de estruturas. Capacitar o aluno ao
cálculo de tensões e deformações causadas pelos esforços simples, no regime da
elasticidade, bem como na resolução de problemas simples de dimensionamento,
avaliação e verificação das estruturas de diversos materiais utilizados na Engenharia.
PERFIL DO EGRESSO
O perfil desejado para o egresso do curso é o de uma sólida formação científica e
profissional geral que capacite o engenheiro de produção a identificar, formular e
solucionar problemas ligados às atividades de projeto, operação e gerenciamento do
trabalho e de sistemas de produção de bens e/ou serviços, considerando seus aspectos
humanos, econômicos, sociais e ambientais, com visão ética e humanística, em
atendimento às demandas da sociedade.
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1.

Introdução a resistência dos materiais

2.

Conceitos preliminares de estruturas e carregamentos

3.

Conceitos sobre o estudo das tensões

4. Tensão e deformação com carregamento axial
5. Torção; flexão pura; carregamento transversal
6. Análise de tensões e Deformações

6.1. Relações entre tensões e deformações;
6.2. Tensões e deformações em barras.
7.

Solicitação por esforço normal

8.

Solicitação por momento torsor

9.

Solicitação por momento fletor

10.

Solicitação por esforço cortante

11.

Linha elástica em vigas sujeitas a flexão;

12.

Projeto de vigas e eixos de transmissão;
12.1. Estudo do carregamento das vigas, esforços atuantes;
12.2. Cargas distribuídas e cargas concentradas: axial e transversal;
12.3. Cargas especiais.
Deflexão das vigas: estudo das reações e do momento fletor e

13.

cisalhamento
13.1. Estudo de vigas isostáticas com e sem balanço.
14.

Flambagem de colunas.
METODOLOGIA

Nossa

postura

metodológica

considera

os

conhecimentos

prévios

dos

alunos,

possibilitando a estes, instrumentais para que possam pensar a resistência dos materiais
de modo relacional. Para isso, utilizaremos recursos metodológicos que privilegiem tanto
trabalho individual quanto em grupo, tais como:Estudo dirigido, aulas expositivas,
seminários, resolução de listas de exercícios.
AVALIAÇÃO
O instrumento de avaliação consistirá na observação contínua, as discussões, a produção
de trabalhos, problemas ou relatórios de atividades de pesquisas, trabalhos em grupo,
tarefas individuais, pois estes constituem elementos importantes para a aprendizagem do
aluno. Serão aplicados avaliações como testes e provas. Será considerado aprovado em
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cada unidade, que serão duas, o aluno que obtiver média igual ou superior a sete (7,0).
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