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14.3. INTRODUÇÃO À CIÊNCIAS DOS MATERIAIS 
 
 

PLANO DE ENSINO 

 
DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome do Componente Curricular: Introdução à Ciências dos Materiais 

Curso: Técnico em Transporte Aquaviário 

Série/Período: 1º semestre 

Carga Horária: 33 horas (40 h.a) Teóricas: 36h.a Práticas: 4h.a 

Docente Responsável: Nilmário Galdino Guedes 

 
EMENTA 

 
Identificar, avaliar e especificar as características dos materiais empregados em construção naval, 
conhecer as nomenclaturas e ligas metálicas, processo de fabricação suas propriedades e 
componentes microestruturais. Diagramas de fase. Nucleação e cinética de transformação de fases. 
Preparação, propriedades e aplicações de materiais: cerâmicos, vidros, polímeros, nanoestruturas. 
Propriedades elétricas, magnéticas e ópticas. 

 
 

OBJETIVOS 

 
Geral 

 
• Permitir conhecer as principais propriedades dos metais e suas ligas, bem como sua forma 

de produção e empregabilidade nos projetos mecânicos. 
 

Específicos 
 

• Inteirar o conhecimento teórico ao prático relativo às principais características dos metais e 
seus microconstituintes; 

• Buscar soluções para projetos específicos, procurar novos materiais, bem como manipulá-los 
e analisar sua microestrutura, segundo alguns critérios: 

- Analisando as condições de serviços e de exposição; 
- Quais as propriedades físicas e mecânicas esperadas; 
- Viabilização econômica do projeto 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I - INTRODUÇÃO A CIÊNCIAS DOS MATERIAIS 
 

• Conceito; Ciência dos materiais e Engenharia de materiais. 
 
UNIDADE II – PROPRIEDADES DOS MATERIAIS 

• Mecânica (módulo de elasticidade, resistência mecânica); 
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• Elétrica (constante dielétrica, condutividade); 
• Térmica (capacidade calorífica, condutividade); 
• Magnética (estímulo a campo magnético); 
• Ótica (reflexão, refletividade, radiação luminosa); 
• Deteriorativa (reatividade química). 

 
UNIDADE III – CLASSIFICAÇÃO DOS MATERIAIS 

 
• 1º GRUPO: sólidos (metais; cerâmicos; polímeros). 
• 2º GRUPO: adicionais (compósitos; semicondutores; biomateriais). 

 
UNIDADE IV – METAIS FERROSOS 

 
• O ferro; 
• Minério de ferro. 

 
UNIDADE V - ALTO – FORNO 

 
• Gusa, 
• Escória. 
• Gases 

 
UNIDADE VI - PROPRIEDADES MECÂNICAS 

 
• Resistência; 
• Conformabilidade; 
• Resiliência; 
• Tenacidade; 
• Durabilidade 

 
UNIDADE VII - CLASSIFICAÇÃO DOS METAIS 

 
• Diagrama ferro - carbono 
• Ligas ferrosas; 
• Aços 
• Aço liga; 
• Ligas não ferrosa; 
• Ferros fundidos. 

 
UNIDADE VIII - CHAPAS 

 
• Chapas pretas; 
• Chapas galvanizadas; 
• Chapas estanhadas 

 
UNIDADE IX – NOÇÕES BÁSICAS DE PROCESSOS DE FABRICAÇÃO DE MATERIAIS 

 
• Processos de fundição; 
• Processos de conformação mecânica; 
• Consolidação de pós; 
• Processos por remoção de material (usinagem). 

UNIDADE X– METALURGIA DO PÓ 
 

• Mistura; 
• Compactação em matriz; 
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• Sinterização 
 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

• As aulas serão dialogadas alternando-se momentos de exposição na lousa e projeção 
multimídia e discussões utilizando-se o material bibliográfico. 

• Durante todos os encontros serão considerados como ponto de partida os conhecimentos 
prévios. 

• Dar-se-á ênfase também às atividades desenvolvidas individualmente como também através 
de grupos de estudo para que sejam adquiridas características como cooperação e trocas de 
experiência entre os discentes. 

• Além das atividades desenvolvidas em sala de aula, serão disponibilizadas atividades extras 
relativas às temáticas discutidas em sala. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

A avaliação será realizada em um processo contínuo a fim de diagnosticar a aprendizagem 
do aluno por meio de alguns instrumentos e critérios abaixo descritos: 

 
• Exercícios propostos, que permitam ao professor obter informações sobre habilidades 

cognitivas, atitudes e procedimentos dos alunos, em situações naturais e espontâneas. Esses 
exercícios serão alguns trabalhados em grupos e outros individuais, onde os alunos terão 
como fonte de pesquisa, dentre outras, o material fornecido pelo professor e os livros 
disponíveis na biblioteca. 

• Avaliação de aprendizagem, contemplando questões discursivas, abertas e de múltipla 
escolha, que o aluno deve fazer individualmente. 

• Participação em sala de aula e a assiduidade do aluno durante o curso. 
• A avaliação servirá tanto para o diagnóstico da aprendizagem de cada aluno quanto para o 

redirecionamento do planejamento do docente quando o processo não estiver se dando a 
contento. 

 
 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

O alcance das competências pretendidas será facilitado por meio dos seguintes recursos 
didáticos: 

• Apostilas referentes às temáticas contempladas no conteúdo programático 
• Materiais didáticos 
• Data Show 
• Softwares e objetos de aprendizagem construídos com recursos computacionais ou 

materiais de fácil acesso 
• Acervo da biblioteca referência da disciplina 

 

BIBLIOGRAFIA 

 
Básica: 

 
CHIAVERINI, V., Tecnologia Mecânica. Estrutura e Propriedades das Ligas Metálicas – vol. 1. 
Editora: Pearson. 1995. 

 
CHIAVERINI, V., Tecnologia Mecânica. Processos de Fabricação e Tratamento – Vol. 2.Editora: 
Pearson. 1995. 

 
CHIAVERINI, V., Tecnologia Mecânica. Materiais de Construção Mecânica - Volume 3. Editora: 
Pearson. 1995. 
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Complementar: 

 
VLACK, L. V., Princípios de Ciências e Tecnologia de Materiais. Editora: Elsevier Acadêmico. 
1984. 

 
JÚNIOR, W. D. Callister. Materials Science and Engineering an Introduction. FourthEdition. United 
States, 2006. 

 
SMITH, W. F. Princípios de Ciência e Engenharia dos Materiais. 3a ed. McGraw Hill, Portugal, 
1998 

 
CHIAVERINI, V. Aços e Ferros Fundidos. 5a edição. Ed. ABM, São Paulo, 1984. 
 
FERDINAND P. Beer, E. Russell Johnston Jr. Resistência dos Materiais. Editora Makron Books. 3ª 
edição, 2006. 
 
14.4. MARINHARIA E ARTE NAVAL 

 

PLANO DE ENSINO 

 
DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome do Componente Curricular: Marinharia e Arte Naval 

Curso: Técnico em Transporte Aquaviário 

Série/Período: 1º semestre 

Carga Horária: 33 horas (40 h.a) Teóricas: 30 h.a Práticas: 10 h.a 

Docente Responsável: Ariana da Silva Guimarães 

 
EMENTA 

 
Neste componente curricular serão trabalhados conteúdos de marinharia e arte naval a fim de 
possibilitar ao aluno o reconhecimento das estruturas e componentes de um navio mercante, a 
classificação dos navios, os trabalhos do marinheiro e os principais aparelhos e acessórios do navio. 

 
 

OBJETIVOS 

 
Geral 

 
• Conhecer as estruturas, técnicas, manobras e equipamentos de um navio mercante na área 

de marinharia e arte naval. 
 

Específicos 
 

• Conhecer a nomenclatura dos equipamentos e acessórios do navio; 
• Identificar as diferentes classificações dos navios; 
• Identificar os utensílios e acessórios relacionados à marinharia; 


