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EMENTA

Introdução à teoria da elasticidade – Critérios de resistência – Solicitações compostas – Flambagem de Colunas –
Teorema de energia

OBJETIVOS DA DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR
(Geral e Específicos)

Geral.

Desenvolver no discente a capacidade de identificar nas estruturas solicitações simples ou combinadas, bem
como a adoção do melhor critério de resistência para solução de problemas, utilizando os teoremas
desenvolvidos para os tais. 

Específicos.

Analisar a resposta de uma estrutura isostática, em termos de tensões, quando solicitada por uma
combinação de esforços.
Analisar um estado múltiplo de tensão e discutir critérios de resistência para estado plano de tensão.
Determinar a carga crítica de flambagem em barras sob carga axial de compressão.
Usar os teoremas de energia como forma de calcular deslocamentos.

CONTEÚDO PROGRAMATICO



UNIDADE I - Tensões Compostas

UNIDADE 2- Critérios de Resistência para estado plano de tensão -  Flambagem de Colunas

UNIDADE 3 - Deslocamento em estruturas isostáticas

METODOLOGIA DE ENSINO

A construção das competências discentes será facilitada por meio de estratégias de ensino-aprendizagem ativas em sala de
aula remota, seguindo as diretrizes de AENPs, estimulando a participação e interação por meio de:

Aulas expositivo-dialogadas remotas, com o uso de slides, vídeos, estudos de casos e exemplos práticos.

Elaboração de relatórios, mapas mentais, participação em fóruns de debates, resumos críticos de filmes e

trabalhos escritos - individuais ou em grupos, seguidos de debates em aula.
Utilização da plataforma Google Sala de Aula (AVA).
Resolução de exercícios e exemplos durante momento síncrono através do Google Meet.

RECURSOS DIDÁTICOS

[ ] Quadro
[ ] Projetor
[X] Vídeos/DVDs
[X] Periódicos/Livros/Revistas/Links
[X] Equipamento de Som
[ ] Laboratório
[ ] Softwares²
[X] Outros³ - (AVA , notebook)

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
(Espeficarquantas avaliações e formas de avaliação– avaliação escrita objetivo, subjetiva, trabalho, seminário, artigo, etc. -

para integralização da disciplina/componente curricular, incluindo a atividade de recuperação final.)

O desempenho discente é medido de forma contínua e resulta da conjugação de diferentes atividades avaliativas que,
finalizadas, possam atingir a nota máxima 100 no contexto de três (3) ciclos avaliativos, por meio de:

Listas de Exercícios de múltipla escolha.
Trabalhos dissertativos

ATIVIDADE DE EXTENSÃO⁴⁴
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OBSERVAÇÕES
(Acrescentar informais complementares ou explicativas caso o docente(s) considere importantes para a disciplina/componente

curricular)

1 Para  a  oferta  de discipl inas  na  modal idade à  dis tância , integra l  ou parcia l , des de que não ul trapassem os  l imites  definidos  em

legis lação.

2 Nesse ítem o professor deve especi fi car qua is  softwares  serão traba lhados  em s a la  de aula .

3 Nesse ítem o professor pode especi fi car outras  formas  de recursos  uti l i zadas  que não es tejam ci tada .

4 Nesse item deve ser detalhado o PROJETO e/ou PROGRAMA DE EXTENSÃO que será executado na disciplina. Observando as orientações do Art. 10, Incisos I, II,

III, IV, V, VI, VII e VIII, da Instrução Normativa que trata da construção do Plano de DisciplinaPlano de Disciplina .

5 Observar os mínimos de 3 (três) títulos para a bibliografia básica e 5 (cinco) para a bibliografia complementar.
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