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EMENTA

Introduzir o estudante ao projeto de engenharia como a atividade síntese do profissão de engenheiro mecânico; integrar
os conhecimento e as habilidades técnicas adquiridas ao longo do curtso de graduação na solução de problemas, por
meio do desenvolvimento de um tema real de projeto; apresentar os fundamentos metodológicos do processo de projeto
e de solução de problemas; desenvolver a habilidade de geração de empreender a identificação , formulação e solução
de problemas; desenvolver a habilidade de geração de novas soluções para problemas de engenharia , por meio da
análise, síntese e otimização de sistemas mecânicos; promover a interdisciplinariedade; desenvolver a capacidade de
comunicação técnica, escrita e oral; desenvolver a capacidade de pensamento crítico independente, investigação racional
e auto-aprendizagem; desenvolver a capacidade de trabalho em equipe; promover a compreensão das responsabilidades
sociais, culturais e ambientais do engenheiro profissional e a necessidade do desenvolvimento sustentável; Abertura à
novas idéias.
OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

METODOLOGIA

- Aulas expositivas no quadro.
- Apresentação de slides em data show.
- Estudo dirigido com listas de exercícios.
AVALIAÇÃO

−
−

Avaliações escritas.
Trabalhos e exercícios extraclasses

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Introdução ao projeto. Conceitos de projeto. Morfologia do projeto. O processo de projeto.
A procura de soluções alternativas. Inventividade. O processo de solução de problemas; formulação do problema
e técnicas de solução. Processos de tomada de decisão: Aspectos comportamentais; teoria de decisão; matriz
de decisões, árvore de de decisão.
Modelagem e Simulação. O papel da modelagem no projeto mecânico,modelagem matemática, modelos em
escala; simulação por computadores.
Otimização. Conceito, modelos de otimização, métodos de otimização, método do projeto ótimo de Johnson.
Seleção de materiais. Características dos materiais, o processo de seleção dos materiais, custo X desempenho.
Comunicação e registro do projeto. O relatório técnico, memória de cálculo, desenhos e outro meios de registro
da informação.
Projeto de um sistema mecânico. Desenvolvimento do projeto de um sistema mecânico, visando a aplicação e
consolidação dos relativos ao processo de projeto.
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