RESOLUÇÃO CEPE/IFSC Nº 78 DE 19 DE SETEMBRO DE 2019.

Aprova a alteração de PPC e dá outras
providências.
O PRESIDENTE do COLEGIADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DO INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA – CEPE, de
acordo com a Lei que cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, LEI
11.892/2008, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo artigo 9º do Regimento Interno
do Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão do Instituto Federal de Santa Catarina RESOLUÇÃO
Nº 18/2013/CONSUP, pela competência delegada ao CEPE pelo Conselho Superior através da
RESOLUÇÃO Nº 17/2012/CONSUP, e de acordo com as competências do CEPE previstas no
artigo 12 do Regimento Geral do Instituto Federal de Santa Catarina RESOLUÇÃO Nº
54/2010/CS;

RESOLVE:
Art. 1º Aprovar a alteração de PPC do Curso Técnico em Mecânica – Câmpus Florianópolis,
conforme anexos, e revoga a Resolução nº 029/2012/CEPE/IFSC que trata o referido assunto.
Nº

Curso
Câmpus

1.

Florianópolis

Nível

Modalidade

Status

Curso

Técnico
Subsequente

Presencial

Alteração

Técnico em Mecânica

Carga
horária

Vagas
por
turma

Vagas
totais
anuais

Turno de
oferta

1200 horas

28

112

Vespertino
e Noturno

Florianópolis, 19 de setembro de 2019.

LUIZ OTÁVIO CABRAL
Presidente do CEPE do IFSC

(Autorizado conforme despacho no processo nº 23292.028561/2019-40)
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ALTERAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO
DADOS DO CAMPUS
1 Campus: Florianópolis.
2 Departamento: Departamento Acadêmico de Metal-Mecânica (DAMM).
3 Contatos/Telefone do campus:
Av. Mauro Ramos, 950 – Centro
CEP 88020-300
Florianópolis – SC
Telefone: (48) 3211-6075

DADOS DO CURSO
4 Nome do curso: Curso Técnico em Mecânica.
5 Número da Resolução do Curso: CEPE/IFSC núm. 029, de 10 de agosto de 2012.
6 Forma de oferta: Técnico Subsequente.

ITEM A SER ALTERADO NO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO:
• A carga horária do curso foi alterada de 1600 horas para 1200 horas;
• Matrícula por créditos (por unidade curricular), com a inclusão de pré-requisitos e correquisitos na
estrutura curricular;
• Adequação da matriz curricular e suas componentes curriculares;
• Substituição da Certificação Intermediária “Auxiliar técnico”, pelas Certificações Intermediárias de
“Desenhista Mecânico” e “Torneiro Mecânico”;
• Alteração de “estágio obrigatório” para “estágio não-obrigatório”.

DESCREVER E JUSTIFICAR A ALTERAÇÃO PROPOSTA:
Este projeto tem por objetivo promover a reformulação curricular e a implantação do curso técnico do eixo
tecnológico de controle e processos industriais, na área Indústria, com habilitação de Técnico em
Mecânica. Além de atender as legislações, principalmente a RDP (2018), o que promoveu a redução na
carga horária do curso de 1600 para 1200 horas, foi necessário adequar o PPC ao Sistema Integrado de
Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA). Tais fatos causaram impactos na grade curricular e nos
conteúdos das componentes curriculares e suas bibliografias.
O regime de matrícula por unidades curriculares, ao invés da matrícula por módulos, fez com que fosse
necessário criar pré-requisitos e correquisitos, tendo em vista o necessário encadeamento entre os
conteúdos de algumas unidades curriculares.
A certificação intermediária de “Auxiliar técnico” foi retirada, dando lugar a duas novas certificações:
“Desenhista Mecânico” e “Torneiro Mecânico”. A alteração foi baseada nas certificações intermediárias
apresentadas no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT 2016) e na observação das vagas de
trabalho oferecidas pelas empresas da região.
A substituição do estágio obrigatório, pelo estágio não-obrigatório, aconteceu em função de que muitos
alunos já trabalham em empresas e vem buscar no curso um maior aperfeiçoamento e uma certificação
profissional. Dessa forma, esses estudantes trabalhadores não terão necessidade de realizar estágio ou
entrar com um processo de validação. Consequentemente, o processo para obtenção do diploma se torna
mais ágil. Além disso, existem os casos em que os alunos integralizam o curso, são contratados para
trabalhar nas empresas e desempenham as funções de Técnico em Mecânica. No entanto, se envolvem
com a rotina de atividades do dia a dia e não entregam o relatório de estágio. Esta pendência,
consequentemente, faz com que estes alunos sejam contabilizados como desistentes e acabam
aumentando os índices de evasão, mesmo já trabalhando como técnicos. Por esses motivos, decidiu-se
que o estágio deveria ser “não obrigatório” e fica a critério do aluno realizá-lo ou não.
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Formulário de Aprovação do Curso e Autorização da Oferta
PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO
TÉCNICO EM MECÂNICA
Parte 1 – Identificação
I – DADOS DA INSTITUIÇÃO
Instituto Federal de Santa Catarina – IFSC
Instituído pela Lei n 11.892 de 29 de dezembro de 2008.
Reitoria: Rua 14 de Julho, 150 – Coqueiros – Florianópolis – Santa Catarina – Brasil –
CEP 88.075-010 Fone: +55 (48) 3877-9000 – CNPJ: 11.402.887/0001-60

II – DADOS DO CAMPUS PROPONENTE
1. Campus:
Florianópolis.

2. Endereço e Telefone do Campus:
Av. Mauro Ramos, 950 – Centro
CEP 88020-300
Florianópolis – SC
Telefone: (48) 3211-6000

2.1. Complemento:
3. Departamento:
Departamento Acadêmico de Metal Mecânica (DAMM).

III – DADOS DO RESPONSÁVEL PELO PROJETO DO CURSO
4. Chefe de departamento:
Fernando José Fernandes Gonçalves, fernandojose@ifsc.edu.br, (48) 3211-6075.

5. Contatos:
Eduardo Yuji Sakurada, yuji@ifsc.edu.br;
Fernando José Fernandes Gonçalves, fernandojose@ifsc.edu.br;
Gabriel Costa, gabrielcosta@ifsc.edu.br;
Henrique Cezar Pavanati, pavanati@ifsc.edu.br;
Marcelo Niehues Schlickmann, marcelo.schlickmann@ifsc.edu.br, (48) 3211-6075.

6. Nome do Coordenador/proponente do curso:
Marcelo Niehues Schlickmann.

7. Aprovação no Campus:
Anexo 41.2.
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Parte 2 – PPC
IV – DADOS DO CURSO
8. Nome do curso:
Curso Técnico em Mecânica.

9. Eixo tecnológico:
Controle e Processos Industriais.

10. Forma de oferta:
Técnico Subsequente.

11. Modalidade:
Presencial.

12. Carga Horária do Curso:
Carga horária de Aulas: 1200 horas;
Carga horária de Estágio: 240 horas (não obrigatório);
Carga horária Total: 1200 horas.

13. Vagas por Turma:
28 vagas.
O número de vagas é determinado em função das aulas nos laboratórios do Departamento
Acadêmico de Metal Mecânica que podem comportar no máximo 14 alunos (conforme pareceres no Anexo
41.1). Para atender a demanda de 28 alunos, serão criadas 02 turmas de 14 alunos para as aulas práticas
em laboratório.

14. Vagas Totais Anuais:
112 vagas.

15. Turno de Oferta:
Vespertino;
Noturno.

16. Início da Oferta:
2020/1.

17. Local de Oferta do Curso:
Campus Florianópolis.

18. Integralização:
Tempo mínimo: 1,5 anos;
Tempo máximo: 3 anos.

19. Regime de Matrícula:
(X) Matrícula por créditos (Matrícula por unidade curricular).

20. Periodicidade da Oferta:
Semestral.

21. Forma de Ingresso:
Sorteio.

22. Requisitos de acesso:
Ensino Médio Completo.
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23. Objetivos do curso:
O curso tem por objetivo formar profissionais aptos para atuar em todo território nacional. Desta
forma os profissionais serão capazes de desenvolver atividades e funções típicas da área, segundo os
padrões de qualidade e produtividade requeridos pela natureza do trabalho do técnico, observadas as
normas de segurança e higiene do trabalho. A habilitação de Técnico em Mecânica tem como objetivo
atender a demanda de profissionais competentes no projeto, fabricação e manutenção de equipamentos,
para a indústria e serviços.

24. Legislação (profissional e educacional) aplicada ao curso:
O curso apresenta conformidade com a legislação vigente e documentos norteadores para a
formação técnica em nível médio de acordo com o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT) 2016, 3ª
edição, pela Classificação Brasileira de Ocupações - CBO, instituída por portaria ministerial nº. 397 de 2002,
CBO 3141- 10, técnico mecânico e com as normativas legais da profissão. Com base na Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988, e seus princípios para assegurar o exercício dos direitos sociais e
individuais de todos os cidadãos. Contemplando atentamente o que refere a legislação do estatuto do
adolescente aos alunos que ingressam no curso antes de completarem dezoito anos de idade. Estão
garantidos o conteúdo dos documentos institucionais e políticas públicas para a inclusão, a permanência e o
êxito dos estudantes, o curso respeita e é regido pelos seguintes documentos:
• Lei 9.394 de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) e suas alterações;
• Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá
outras providências.
• Lei 5.524 de 1968, que dispõe sobre o exercício da profissão de Técnico Industrial de nível médio.
• Lei 11.788 de 2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes;
• Lei 11.892 de 2008, que Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica,
cria os Institutos Federais;
• Lei 10.098 de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da
acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências;
• Lei 13.146 de 2015, que institui a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência (Estatuto da
Pessoa com Deficiência);
• Lei 13.005, de junho de 2014, que dispõe sobre o Plano Nacional de Educação;
• Decreto 5154, de 23 de julho de 2004, que atualiza a LDBEN sobre a formação técnica e as
alterações do Decreto nº 8.268, de 18 de julho de 2014;
• Resolução CNE/CEB nº 6, de 20 de setembro de 2012, que Define Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio;
• Resolução CONSUP nº 20, de 25 de junho de 2018, que trata do Regulamento Didáticopedagógico do IFSC e dá outras providências;
• Plano de Desenvolvimento Institucional IFSC 2015/2019 (PDI).

25. Perfil Profissional do Egresso:
De acordo com o catálogo nacional de cursos técnicos (CNCT 2016), o Técnico em Mecânica é um
profissional que elabora projetos de produtos, ferramentas, controle de qualidade, controle de processos e
manutenção relacionados a máquinas e equipamentos mecânicos. Planeja, aplica e controla procedimentos
de instalação, de manutenção e inspeção mecânica de máquinas e equipamentos. Opera equipamentos de
usinagem. Aplica procedimentos de soldagem. Realiza interpretação de desenho técnico. Controla
processos de fabricação. Aplica técnicas de medição e ensaios. Especifica materiais para construção
mecânica.

26. Competências Gerais do Egresso:
O Técnico em Mecânica do eixo tecnológico de controle e processos industriais deverá adquirir
durante sua formação acadêmica, conhecimentos que possibilitem:
• Atuar no desenvolvimento de projetos de produtos, ferramentas, máquinas e equipamentos
mecânicos;
• Planejar, aplicar e controlar procedimentos de manutenção mecânica de máquinas e equipamentos
conforme normas técnicas e normas relacionadas à segurança;
• Trabalhar no planejamento, gerenciamento, controle e melhoria contínua de processos de produção;
• Atuar de forma crítica, criativa, cooperativa e com consciência de seu papel social.
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27. Áreas/campo de Atuação do Egresso
•
•
•
•
•
•

Fábricas de máquinas, equipamentos e componentes mecânicos;
Atividades de manutenção de qualquer indústria;
Indústria aeroespacial;
Indústria automobilística;
Indústria metalmecânica em geral;
Indústrias de alimentos e bebidas, termoelétricas e siderúrgicas.

V – ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO
28. Matriz Curricular:
O Quadro 1 apresenta as unidades curriculares do Curso Técnico em Mecânica com as cargas
horárias teóricas e práticas.
Quadro 1. Unidades curriculares e cargas horárias

Unidade Curricular

CH teórica

CH
prática

CH Ead

CH
Total

Módulo 1 (Introdução à mecânica)
Tecnologia dos Materiais 1 (MAT10101)

32

Desenho Técnico (DTC10101)

80

8

40
80

Usinagem 1 (USI10101)

80

80

Processos de Fabricação (PFB10101)

32

8

40

Introdução à Mecânica Técnica (MEC10101)

50

10

60

Segurança e Higiene no Trabalho (SHT10101)

16

4

20

40

40

8

32

40

218

182

400

Sistemas Pneumáticos (PNE10102)

40

40

Projeto Integrador 1 (PIN10102)

80

80

32

40

Metrologia 1 (MTL10101)
Soldagem 1 (SLD10101)
Subtotal

Módulo 2 (Projetos e fabricação mecânica)

Processos de Transformação de Polímeros (POL10102)

8

Elementos de Máquinas (ELM10102)

40

40

Desenho Assistido por Computador (CAD10102)

80

80

Usinagem 2 (USI10102)

80

80

Tecnologia dos Materiais 2 (MAT10102)

30

10

40

Subtotal

78

322

400

32

40

Sistemas Hidráulicos (HDR10103)

40

40

Comando Numérico Computadorizado (CNC10103)

80

80

Metrologia 2 (MTL10103)

40

40

Módulo 3 (Manutenção e produção mecânica)
Soldagem 2 (SLD10103)

8

Gestão da Produção e Qualidade (GPQ10103)

40

Gestão da Manutenção (GMN10103)

20

Projeto Integrador 2 (PIN10103)
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40
20

40

80

80

40

40

332

400

Princípios da Manutenção Eletroeletrônica (PME10103)
Subtotal

68

Estágio

Não
obrigatório
Carga Horária Total

364

240

836

1200

28.1 Requisitos
O curso possui pré e correquisitos conforme apresentado no Quadro 2:
Quadro 2. Unidades curriculares, requisitos e correquisitos

Unidade curricular

Pré-requisitos

Correquisitos

Tecnologia dos Materiais 1 (MAT10101)

Módulo 1

Desenho Técnico (DTC10101)
Usinagem 1 (USI10101)
Processos de Fabricação (PFB10101)
Introdução à Mecânica Técnica (MEC10101)
Segurança e Higiene no Trabalho (SHT10101)
Metrologia 1 (MTL10101)

Módulo 3

Módulo 2

Soldagem 1 (SLD10101)
Sistemas Pneumáticos (PNE10102)

MEC10101, SHT10101

Projeto Integrador 1 (PIN10102)

MEC10101, PFB10101,
MAT10101, DTC10101,
USI10101, MTL10101,
SHT10101

Processos de
(POL10102)

Transformação

de

ELM10102, CAD10102,
USI10102, MAT10102

Polímeros MEC10101, MTL10101,
SHT10101

Elementos de Máquinas (ELM10102)

MEC10101, MAT10101

Desenho Assistido por Computador (CAD10102)

MEC10101, DTC10101

Usinagem 2 (USI10102)

MEC10101, DTC10101,
USI10101, MTL10101,
SHT10101

Tecnologia dos Materiais 2 (MAT10102)

MEC10101, MAT10101

Soldagem 2 (SLD10103)

SLD10101, MAT10102

Sistemas Hidráulicos (HDR10103)

PNE10102

Comando Numérico Computadorizado
(CNC10103)

CAD10102, USI10102

Metrologia 2 (MTL10103)

MEC10101, MTL10101

Gestão da Produção e Qualidade (GPQ10103)

PIN10102

Gestão da Manutenção (GMN10103)

MTL10103
PIN10103

Projeto Integrador 2 (PIN10103)

SLD10101, PIN10102,
USI10102, CAD10102,
MAT10102, PNE10102

Princípios da Manutenção Eletroeletrônica
(PME10103)

MEC10101, SHT10101
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SLD10103, HDR10103,
GMN10103, PME10103

Obs.: Os correquisitos listados para as Unidades Curriculares de Projeto Integrador 1 e 2, Gestão da
Produção e Qualidade e Gestão da Manutenção, podem estar sendo cursados concomitantemente
(correquisitos) ou já terem sido cursados (pré-requisitos).

29. Certificações Intermediárias:
Antes de concluir o curso, dependendo das unidades curriculares integralizadas, o aluno pode
requerer duas certificações: Desenhista mecânico e Torneiro mecânico, sendo ambas referenciadas na
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) e no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT). O
Quadro 3 apresenta as unidades curriculares exigidas para cada uma das certificações.
Quadro 3. Unidades curriculares exigidas para cada certificação.

Módulo 1

Unidade curricular

Desenhista mecânico Torneiro Mecânico
(CBO 3182-05)
(CBO 7212-15)

Tecnologia dos Materiais 1 (MAT10101)

X

X

Desenho Técnico (DTC10101)

X

X

Usinagem 1 (USI10101)

X

Processos de Fabricação (PFB10101)
Introdução à Mecânica Técnica (MEC10101)

X

X

Segurança e Higiene no Trabalho (SHT10101)

X

X

Metrologia 1 (MTL10101)

X

X

X

X

Soldagem 1 (SLD10101)
Sistemas Pneumáticos (PNE10102)

Módulo 2

Projeto Integrador 1 (PIN10102)
Processos de Transformação de Polímeros (POL10102)
Elementos de Máquinas (ELM10102)

X

Desenho Assistido por Computador (CAD10102)

X

Usinagem 2 (USI10102)

X

Tecnologia dos Materiais 2 (MAT10102)
Soldagem 2 (SLD10103)

Módulo 3

Sistemas Hidráulicos (HDR10103)
Comando Numérico Computadorizado (CNC10103)
Metrologia 2 (MTL10103)
Gestão da Produção e Qualidade (GPQ10103)
Gestão da Manutenção (GMN10103)
Projeto Integrador 2 (PIN10103)
Princípios da Manutenção Eletroeletrônica (PME10103)

30. Atividade em EaD
Não estão previstas atividades de Ensino à Distância.

31. Componentes curriculares:
Módulo 1:
Unidade Curricular: Tecnologia dos Materiais I
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CH*: 40

Semestre: 1

Objetivos:
• Conhecer os materiais ferrosos para construção mecânica;
• Conhecer os tratamentos térmicos e termoquímicos relacionados a esses materiais.
Conteúdos:
Classificação dos materiais; Estruturas cristalinas e suas relações com as propriedades dos materiais;
Propriedades dos materiais; Beneficiamento do ferro e produção do aço e ferro fundido; Ligas metálicas
ferrosas: aços e ferros fundidos; Diagramas de fase e curvas TTT; Tratamentos térmicos e termoquímicos.
Metodologia de Abordagem:
As aulas serão desenvolvidas de forma expositiva e dialogada, em sala de aula, com o auxílio da lousa,
projetor e/ou máquinas/equipamentos. E, também, aulas práticas em laboratório. Os alunos poderão ser
avaliados em provas, relatórios técnicos, atividades práticas, trabalhos teóricos e/ou seminários.
Bibliografia Básica:
CALLISTER, William D.; RETHWISCH, David G. Ciência e engenharia de materiais: uma introdução. 8.
ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013.
ASKELAND, Donald R.; WRIGHT, Wendelin J. Ciência e engenharia dos materiais. São Paulo: Cengage
Learning, 2015.
Bibliografia Complementar:
COSTA E SILVA, André L. V. da; MEI, Paulo R. Aços e ligas especiais. 3. ed. São Paulo: Blücher, 2010.
CHIAVERINI, Vicente. Aços e ferros fundidos. 6. ed. São Paulo: Associação Brasileira de Metais, 1988.
VAN VLACK, Lawrence H. Princípios de ciência e tecnologia dos materiais. Rio de Janeiro: Elsevier,
1984.
PAVANATI, Henrique C. Introdução à tecnologia dos materiais. Florianópolis: [s.n.], 2010. (Apostila).
Disponível em: http://pavanati.com.br/doc/Apostila_ITM_Henrique_C_Pavanati_%28nov2010%29.pdf.
Acesso em: 23 abr. 2019.

Unidade Curricular: Desenho técnico

CH*: 80

Semestre: 1

Objetivos:
• Ler e interpretar desenhos técnicos mecânicos;
• Identificando simbologias e representações convencionais, adotadas pela Norma ABNT;
• Esboçar croquis de peças e conjuntos mecânicos.
Conteúdos:
Caligrafia técnica; perspectiva isométrica e cavaleira; projeções ortogonais; vistas especiais (de detalhe,
auxiliar, vista interrompida, deslocada); cortes; seções; cotagem; escalas; desenhos de conjunto e de
detalhes; tolerância dimensional e ajustes; tolerância geométrica; estado de superfícies.
Metodologia de Abordagem:
As aulas serão desenvolvidas de forma expositiva e dialogada, em sala de aula, com o auxílio da lousa,
projetor e/ou máquinas/equipamentos. Os alunos poderão ser avaliados em provas, relatórios técnicos,
atividades práticas, trabalhos teóricos e/ou seminários.
Bibliografia Básica:
SPECK, Henderson J. Manual básico de desenho técnico. Florianópolis: Ed. da UFSC, 2013.
LEAKE, James M.; BORGERSON, Jacob L. Manual de desenho técnico para engenharia: desenho,
modelagem e visualização. Rio de Janeiro: LTC, 2013.
Bibliografia Complementar:
SILVA, Arlindo, et al. Desenho técnico moderno. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC. 2006.
PROVENZA, Francesco. Desenho de máquinas. São Paulo: PRO-TEC, 1980.
PROVENZA, Francesco. Projetista de máquinas: PROTEC. São Paulo: Provenza, 1996.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10067: princípios gerais de representação
em desenho técnico. Rio de Janeiro, 1995.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10126: cotagem em desenho técnico. Rio de
Janeiro, 1995.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6409: tolerâncias geométricas: tolerância de
forma, orientação, posição e batimento. Rio de Janeiro, 1997.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 8404: indicação do estado de superfície em
desenho técnico. Rio de Janeiro, 1984.
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Unidade Curricular: Usinagem 1

CH*: 80

Semestre: 1

Objetivos:
• Conhecer e selecionar ferramentas e métodos de usinagem manual;
• Conhecer as tecnologias de usinagem de torneamento e furação e máquinas-ferramenta relacionadas;
• Selecionar as máquinas ferramentas em função da aplicação;
• Selecionar ferramentas de torneamento, limagem e corte;
• Planejar e definir parâmetros de corte para ajustagem, torneamento e furação;
• Executar diferentes operações de ajustagem, torneamento e furação com o auxílio de máquinasferramentas;
• Executar diferentes operações de traçagem;
• Elaborar sequência de operação de usinagem.
Conteúdos:
Ferramentas de usinagem de geometrias definida e não definida; Geometria básica de uma ferramenta de
corte; Materiais para ferramentas de corte; Processos de usinagem: ajustagem, afiação, furação,
serramento, rosqueamento e torneamento; Parâmetros de corte para processos de furação e torneamento;
Operações de torneamento: faceamento, cilindragem, cones, roscas, furação; Instrumentos de controle,
medição e traçagem para usinagem.
Metodologia de Abordagem:
Nesta unidade curricular, as aulas ocorrem no laboratório de máquinas operatrizes. Assim, os conteúdos
podem ser abordados no desenvolvimento de atividades práticas. Os exercícios práticos consistem na
fabricação de peças ou conjuntos mecânicos, os quais necessitam de diferentes operações relacionadas
aos processos estudados. Além disto, as peças fabricadas precisam ser controladas com uso de
instrumentos dimensionais. À medida que se avança nos conteúdos e práticas, o aluno deve elaborar a
sequência de operações necessária à fabricação.
Bibliografia Básica:
DINIZ, Anselmo E.; MARCONDES, Francisco C.; COPPINI, Nivaldo L. Tecnologia da usinagem dos
materiais. São Paulo: Artliber, 2006.
WITTE, Horst. Máquinas ferramenta: elementos básicos de máquinas e técnicas de construção: funções,
princípios e técnicas de acionamento em máquinas-ferramenta. São Paulo: Hemus, 1998.
Bibliografia Complementar:
FERRARESI, Dino. Usinagem dos metais. São Paulo: Edgard Blücher, 1970.
ROSSI, Mario. Máquinas operatrizes modernas: comandos oleodinâmicos, métodos de usinagem,
utensílios e tempo de produção. Rio de Janeiro: Livro Ibero-Americano, 1970.
CHIAVERINI, Vicente. Tecnologia mecânica. 2. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 1986

Unidade Curricular: Processos de Fabricação

CH*: 40

Semestre: 1

Objetivos:
• Conhecer os processos de fabricação por fundição, conformação mecânica e metalurgia do pó e suas
aplicações.
Conteúdos:
Processo de fabricação por fundição: fundamentos, principais tipos, vantagens, desvantagens e
aplicações; Processo de fabricação por conformação mecânica: fundamentos, principais tipos, vantagens,
desvantagens e aplicações; Processo de fabricação por metalurgia do pó: fundamentos, principais tipos,
vantagens, desvantagens e aplicações.
Metodologia de Abordagem:
Principalmente aulas expositivas em sala de aula ou laboratório, com uso de lousa, computador e projetor,
mas também algumas demonstrações em laboratório. Os alunos poderão ser avaliados em provas,
relatórios técnicos, atividades práticas, trabalhos teóricos e/ou seminários.
Bibliografia Básica:
MORO, Norberto; AURAS, André P. Processos de fabricação: fundição. Florianópolis: [s. n.], 2007.
(Apostila). Disponível em: http://norbertocefetsc.pro.br/elm/wp-content/uploads/2014/09/fundicao.pdf.
Acesso em: 27 maio 2019.
MORO, Norberto; AURAS, André P. Processos de fabricação: metalurgia do pó e o futuro da indústria.
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Florianópolis: [s. n.], 2007. (Apostila). Disponível em:
http://norbertocefetsc.pro.br/elm/wp-content/uploads/2014/09/metalurgiadopo.pdf. Acesso em: 27 maio
2019.
MORO, Norberto; AURAS, André P. Processos de fabricação: conformação mecânica I: generalidades,
laminação e forjamento. Florianópolis: [s. n.], 2007. (Apostila). Disponível em: http://norbertocefetsc.pro.br/
elm/wp-content/uploads/2014/09/pfb_conformacaoi.pdf. Acesso em: 27 maio 2019.
MORO, Norberto; AURAS, André P. Processos de fabricação: conformação mecânica II: extrusão,
trefilação e conformação de chapas. Florianópolis: [s. n.], 2007. (Apostila). Disponível em:
http://norbertocefetsc.pro.br/elm/wp-content/uploads/2014/09/pfb_conformacaoii.pdf. Acesso em: 27 maio
2019.
Bibliografia Complementar:
WEISS, Almiro. Processos de fabricação mecânica. Curitiba: Livro Técnico, 2013.
GROOVER, Mikell P. Introdução aos processos de fabricação. Rio de Janeiro: LTC, 2014.
HELMAN, Horacio; CETLIN, Paulo R. Fundamentos da conformação mecânica dos metais. 2. ed. São
Paulo: Artliber, 2005.
GRUPO SETORIAL DE METALURGIA DO PÓ. A metalurgia do pó: alternativa econômica com menor
impacto ambiental. São Paulo: Metallum, 2009.
LIMA, Marco A. M. Introdução aos materiais e processos para designers. Rio de Janeiro: Ciência
Moderna, 2006.
IZZO, Ernandes M. da S. Processos de laminação dos aços: uma introdução. São Paulo: Associação
Brasileira de Metalurgia e Materiais, 2007.

Unidade Curricular: Introdução à Mecânica Técnica

CH*: 60

Semestre: 1

Objetivos:
• Reconhecer e converter unidades de medidas;
• Solucionar problemas envolvendo trigonometria básica e sistemas lineares de equações;
• Conhecer as diferentes solicitações envolvidas em sistemas mecânicos e calcular esforços de tração,
compressão e cisalhamento presentes nestes sistemas;
• Conhecer e aplicar as funcionalidades básicas de informática.
Conteúdos:
Sistema de unidades; Operações com números reais; Regra de três; Porcentagem; Sistemas lineares de
equações; Geometria Plana e Espacial; Trigonometria; Operações com calculadora; Solicitações
mecânicas simples (tração, compressão e cisalhamento); Noções gerais de informática e sistema
operacional (área de trabalho, menus, gerenciamento de arquivos, navegação na internet, envio de emails).
Metodologia de Abordagem:
As aulas serão desenvolvidas de forma expositiva e dialogada, em sala de aula e/ou laboratório, com o
auxílio da lousa, projetor e/ou computadores. Os alunos poderão ser avaliados em provas, relatórios
técnicos, atividades práticas, trabalhos teóricos e/ou seminários.
Bibliografia Básica:
SIGNORELLI, Carlos F. Matemática 2º grau. São Paulo: Ática, 1992.
JOHNSTON, Elwood R.; BEER, Ferdinand P.. Resistência dos materiais. São Paulo: Makron Books,
1995.
Bibliografia Complementar:
MELCONIAN, Sarkis. Mecânica técnica e resistência dos materiais. São Paulo: Érica, 2007.
DANTE, Luiz R. Matemática: contexto e aplicações: ensino médio e preparação para educação superior:
manual do professor. São Paulo: Ática, 1999.
BIZZOTO, Carlos E. N. Informática básica: passo a passo, conciso e objetivo. 3.ed. Florianópolis: Visual
Books, 1999.
DOLCE, Osvaldo; POMPEO, José N. Fundamentos de matemática elementar 9: geometria plana. 8. ed.
São Paulo: Atual, 2005.

Unidade Curricular: Segurança e Higiene do Trabalho

CH*: 20

Objetivos:
• Conhecer e interpretar legislação e normas de saúde e segurança do trabalho.
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Semestre: 1

Conteúdos:
Problematização segurança e higiene do trabalho e os aspectos humanos, sociais e econômicos; Higiene
ocupacional e os riscos ocupacionais; Mapa de riscos do Laboratório de Maquinas Operatrizes; Conceitos
de acidente do trabalho, comunicação de acidente do trabalho; Organismos responsáveis pela Segurança
e Higiene nas empresas: CIPA e SESMT; Sistemas de Proteção: Individual e Coletiva; Segurança em
Maquinas e/ou Equipamentos; Prevenção e Combate a Incêndios; Noções de primeiros socorros.
Metodologia de Abordagem:
Aulas expositivas e dialogadas, com utilização de textos, normas e recursos audiovisuais. As atividades
também ocorrerão no Laboratório de Maquinas Operatrizes. Os alunos poderão ser avaliados em
exercícios, provas, relatórios técnicos, atividades práticas, trabalhos teóricos e/ou seminários.
Bibliografia Básica:
SEGURANÇA e medicina do trabalho. 74. ed. São Paulo: Atlas, 2014.
IIDA, Itiro. Ergonomia: projeto e produção. São Paulo: Edgard Blücher, 1990.
Bibliografia Complementar:
KROEMER, K. H. E.; GRANDJEAN, E. Manual de ergonomia: adaptando o trabalho ao homem. 5. ed.
Porto Alegre: Bookman, 2005.
BARBOSA FILHO, Antonio N. Segurança do trabalho e gestão ambiental. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2011.
CURIA, Luiz R.; CÉSPEDES, Lívia; NICOLETTI, Juliana (Org.). Segurança e medicina do trabalho. 14.
ed. São Paulo: Saraiva, 2014.
CAMPOS, Armando A. M. CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes: uma nova abordagem.
22. ed. São Paulo: Senac, 2014.
SALIBA, Tuffi M. Curso básico de segurança e higiene ocupacional. 6. ed. São Paulo: LTR, 2015.
ZOCCHIO, Álvaro. Prática da prevenção de acidentes. 3.ed. São Paulo: Atlas, 1992.

Unidade Curricular: Metrologia 1

CH*: 40

Semestre: 1

Objetivos:
• Conhecer e utilizar sistemas de medição e instrumentos para controle dimensional.
Conteúdos:
Contextualização da metrologia no cotidiano e na indústria; Sistemas de unidades de medidas
dimensionais e conversão de unidades dimensionais; Instrumentos de medição simples; Réguas
graduadas; Medição com paquímetros; Medição com micrômetros; Medição angular com transferidores e
goniômetros; Medição com relógios comparadores.
Metodologia de Abordagem:
Aulas expositivas em laboratório, com a utilização de lousa, computador e projetor multimídia.
Demonstrações práticas e atividades de medição de peças. Os alunos poderão ser avaliados em
atividades teóricas e práticas.
Bibliografia Básica:
LIRA, Francisco A. de. Metrologia na indústria. 9. ed. São Paulo: Érica, 2013.
ALBERTAZZI, Armando; SOUSA, André R. de. Fundamentos de metrologia científica e industrial.
Barueri: Manole, 2008.
Bibliografia Complementar:
GONZÁLEZ, Carlos G.; VÁZQUEZ, Ramón Z. Metrologia dimensional. [S. l.]: McGraw-Hill, 2000.
GUIMARÃES, Vagner A. Controle dimensional e geométrico. Passo Fundo: UPF, 1999.
YOSHIDA, Américo. Manual do ajustador. Santos, SP: Ed. Brasília, 1980.

Unidade Curricular: Soldagem 1

CH*: 40

Semestre: 1

Objetivos:
• Fazer com que o aluno adquira noções gerais relativas aos fundamentos e a evolução dos processos de
soldagem, visando atender às necessidades nas áreas de manutenção e produção;
• Conhecer as simbologias da soldagem;
• Conhecer os processos de soldagem à oxigás e eletrodo revestido;
• Selecionar processos de corte de metais.
Conteúdos:
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O arco voltaico e a poça de fusão; Fontes de energia para soldagem; Simbologia da soldagem; Soldagem
oxigás: Definição, equipamentos, vantagens, desvantagens e aplicações; Soldagem com eletrodo
revestido: Definição, funções do revestimento, equipamento, vantagens, desvantagens, aplicações,
classificação e tipos de eletrodos revestidos; Processos de corte oxigás e plasma; Defeitos na soldagem.
Metodologia de Abordagem:
Aulas expositivas e com práticas individuais de soldagem no laboratório. Também serão realizadas aulas
expositivas em sala de aula, promovendo a participação dos alunos na discussão dos assuntos teóricos
apresentados e sua forma de aplicação no ambiente industrial. Os alunos poderão ser avaliados em
provas, relatórios técnicos, atividades práticas, trabalhos teóricos e/ou seminários.
Bibliografia Básica:
WAINER, Emílio; BRANDI, Sérgio D.; MELLO, Fábio D. H. de. Soldagem: processos e metalurgia. São
Paulo: Edgard Blücher, 1992.
SANTOS, Carlos E. F. dos. Processos de soldagem: conceitos, equipamentos e normas de segurança.
São Paulo: Érica, 2015.
Bibliografia Complementar:
MARQUES, Paulo V.; MODENESI, Paulo J.; BRACARENSE, Alexandre Q. Soldagem: fundamentos e
tecnologia. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2009.
QUITES, Almir M.; DUTRA, Jair C. Tecnologia da soldagem a arco voltaico. Florianópolis: EDEME,
1979.
GRIFFIN, Ivan; RODEN, Edward M. Soldagem oxiacetilênica. Rio de Janeiro: Record, 1960.

Módulo 2:
Unidade Curricular: Sistemas Pneumáticos

CH*: 40

Semestre: 2

Objetivos:
• Conhecer sistemas pneumáticos e eletropneumáticos e suas aplicações;
• Interpretar simbologias e relacioná-las a circuitos pneumáticos e eletropneumáticos;
• Instalar e fazer manutenção de circuitos pneumáticos e eletropneumáticos;
• Ler e interpretar catálogos técnicos relacionados.
Conteúdos:
Compressores e seus tipos construtivos; Tubulação de ar comprimido e materiais utilizados e preparação
do ar comprimido; Elementos de trabalho pneumáticos, tipos construtivos, cálculo de forças e consumo de
ar; Válvulas (de controle direcional, de pressão e de vazão); Simbologias de acordo com as normas ISO;
Dispositivos elétricos e Controlador Lógico Programável (CLP); Comandos pneumáticos e montagem
prática; Comandos eletropneumáticos e montagem prática.
Metodologia de Abordagem:
As aulas serão desenvolvidas de forma expositiva e dialogada, em laboratório, com o auxílio da lousa,
bancadas didáticas de eletropneumática, projetor e/ou máquinas/equipamentos. Os alunos poderão ser
avaliados em provas, relatórios técnicos, atividades práticas, trabalhos teóricos e/ou seminários.
Bibliografia Básica:
FIALHO, Arivelto B. Automação pneumática: projetos, dimensionamento e análise de circuitos. 7. ed. São
Paulo: Érica, 2011.
BONACORSO, Nelso G.; NOLL, Valdir. Automação eletropneumática. 7. ed. São Paulo: Érica, 1997.
Bibliografia Complementar:
TECNOLOGIA pneumática industrial: apostila M1001 BR. Jacareí: Parker Haniifin, 2004.
BOLLMANN, Arno. Fundamentos da automação industrial pneumotrônica. São Paulo: Associação
Brasileira de Hidráulica e Pneumática, 1996.
MEIXNER, H. Introdução à pneumática: P111. 5. ed. São Paulo: Festo Didactic, 1987.

Unidade Curricular: Projeto Integrador I

CH*: 80

Semestre: 2

Objetivos:
• Integrar conhecimentos das diversas unidades curriculares;
• Trabalhar em equipe;
• Conhecer metodologias, técnicas e ferramentas aplicadas em desenvolvimento e gerenciamento de
projetos;
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•
•
•
•

Correlacionar as bases tecnológicas no desenvolvimento do projeto integrador I;
Fabricar um protótipo funcional;
Utilizar recursos de informática;
Elaborar relatórios técnicos.

Conteúdos:
Metodologia de projeto; Ferramentas para o desenvolvimento de produto; Ferramentas para controle e
gerenciamento de projetos; Projeto de máquinas/ferramentas; Dimensionamento e seleção de materiais;
Seleção de processos de fabricação.
Metodologia de Abordagem:
O desenvolvimento desta unidade curricular ocorre com o desenvolvimento de projeto seguindo uma
abordagem sistemática de desenvolvimento de produto a partir de um problema pré-definido até o
desenvolvimento de protótipo funcional. Os conteúdos são abordados sempre com apoio de
demonstrações e exercícios práticos em laboratório. Por se tratar de uma UC que engloba os diversos
temas trabalhados no semestre, o desenvolvimento desta deverá ser articulado com os demais
professores, de modo a compatibilizar o tempo de desenvolvimento do projeto com o andamento das
demais unidades. Cada aula será dividida em dois momentos: uma breve apresentação dos objetivos da
aula e dos conceitos envolvidos; em seguida, uma atividade prática que demande a aplicação dos
conceitos estudados. Esta metodologia permite que as explicações sejam feitas no momento da execução,
tornando a aula mais dinâmica. O desenvolvimento e fabricação de peças permite um momento de
aplicação da teoria estudada e, consequentemente, da verificação da aprendizagem.
Bibliografia Básica:
ROZENFELD, Henrique, et al. Gestão de desenvolvimento de produtos: uma referência para a melhoria
do processo. São Paulo: Saraiva, 2006.
BACK, Nelson. Projeto integrado de produtos: planejamento, concepção e modelagem. Barueri: Manole,
2008.
Bibliografia Complementar:
KAMINSKI, Paulo C. Desenvolvendo produtos com planejamento, criatividade e qualidade. Rio de
Janeiro: LTC, 2000.
PETROSKI, Henry. Inovação: da ideia ao produto. São Paulo: Blücher, 2008.
CARPES JÚNIOR, Widomar P. Introdução ao projeto de produtos. Porto Alegre: Bookman, 2014.

Unidade Curricular: Processos de Transformação de Polímeros

CH*: 40

Semestre: 2

Objetivos:
• Conhecer os materiais poliméricos e os processos de transformação de polímeros;
• Identificar polímeros e conhecer os diferentes processos de reciclagem;
• Preparar, operar e programar equipamentos para transformação de polímeros.
Conteúdos:
Materiais poliméricos; Moldagem por extrusão; Moldagem por injeção; Moldagem por sopro;
Termoformagem; Rotomoldagem; Moldagem de termofixos; Reciclagem de polímeros; Preparação,
programação e operação de equipamentos para transformação de polímeros.
Metodologia de Abordagem:
As aulas serão desenvolvidas de forma expositiva e dialogada, em sala de aula e/ou laboratório, com o
auxílio da lousa, projetor e/ou máquinas/equipamentos para processamento de polímeros. As aulas
práticas utilizarão ferramentas, instrumentos de medição, dispositivos, moldes e equipamentos para
transformação de polímeros. Os alunos poderão ser avaliados em provas, relatórios técnicos, atividades
práticas, trabalhos teóricos e/ou seminários. Nas atividades práticas serão evidenciadas: participação,
organização, segurança, cuidados com ferramentas e equipamentos.
Bibliografia Básica:
CALLISTER JÚNIOR, William D. Ciência e engenharia dos materiais: uma Introdução. 8. ed. Rio de
Janeiro: LTC, 2013.
CANEVAROLO, Sebastião V. Ciência dos polímeros: um texto básico para tecnólogos e engenheiros. 3.
ed. São Paulo: Artliber, 2006.
Bibliografia Complementar:
MANO, Eloisa B.; MENDES, Luís C. Introdução a polímeros. 2. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2004.
CRUZ, Sérgio da. Moldes de injeção: termoplásticos, termofixos, zamak, alumínio, sopro. 2. ed. São
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Paulo: Hemus, 2002.
SOUZA, Wander B. de. Processamento de polímeros por extrusão e injeção: conceitos, equipamentos
e aplicações. São Paulo: Érica: 2015.
HARADA, Júlio. Injeção de termoplásticos: produtividade com qualidade. São Paulo: Artliber, 2012.
MANO, Eloisa B.; PACHECO, Élen B. A.; BONELLI, Cláudia M. C. Meio ambiente, poluição e
reciclagem. São Paulo: Edgar Blücher, 2005.

Unidade Curricular: Elementos de Máquinas

CH*: 40

Semestre: 2

Objetivos:
• Conhecer as diferentes solicitações relacionadas aos esforços de flexão e torção presentes em sistemas
mecânicos;
• Conhecer e especificar os elementos de máquinas mais comuns, como os elementos de fixação,
elásticos, de apoio e de transmissão, visando projetos com custo e qualidade otimizados;
• Ler e interpretar catálogos técnicos, visando empregar a nomenclatura técnica dos elementos de
máquinas.
Conteúdos:
Solicitações mecânicas de flexão e torção; Lei de Hooke; Tipos e especificações de roscas e parafusos,
uniões por pinos, anéis elásticos, estrias e chavetas; Tipos de molas e aplicações; Tipos, aplicações,
utilização e dimensionamento de cabos de aço; Tipos, aplicações e dimensionamento de rolamentos e
mancais; Relação de transmissão; Sistemas de transmissão de movimento: polias e correias, correntes,
acoplamentos, eixos, engrenagens cilíndricas de dentes retos, helicoidais e de parafuso sem-fim.
Metodologia de Abordagem:
As aulas serão desenvolvidas de forma expositiva e dialogada, em sala de aula, com o auxílio da lousa,
projetor e/ou máquinas/equipamentos. Os alunos poderão ser avaliados em provas, relatórios técnicos,
atividades práticas, trabalhos teóricos e/ou seminários.
Bibliografia Básica:
MELCONIAN, Sarkis. Elementos de máquinas. São Paulo: Érica, 2004.
COLLINS, Jack A. Projeto mecânico de elementos de máquinas: uma perspectiva de prevenção da
falha. Rio de Janeiro: LTC, 2006.
Bibliografia Complementar:
SHIGLEY, Joseph E. Elementos de máquinas. Rio de Janeiro: LTC, 1984.
PROVENZA, Francesco. Mecânica aplicada. São Paulo: PRO-TEC, 1986. 3 v.
MELCONIAN, Sarkis. Mecânica técnica e resistência dos materiais. 18. ed. São Paulo: Érica, 2007.

Unidade Curricular: Desenho Assistido por Computador

CH*: 80

Semestre: 2

Objetivos:
• Conhecer os conceitos e aplicações do CAD no desenho e projeto mecânico;
• Avaliar recursos de CAD para projeto e desenho mecânico;
• Aplicar as técnicas de modelamento de peças e montagens;
• Aplicar normas técnicas no detalhamento de projetos mecânicos;
• Desenvolver projetos mecânicos em CAD;
• Desenvolver desenhos técnicos mecânicos em CAD.
Conteúdos:
Introdução aos sistemas CAD para mecânica: histórico, aplicações em desenho e projeto, classificações
dos sistemas CAD, tipos de licenciamento e opções de baixo custo, exigências de hardware; Fundamentos
do modelamento baseado em features: esboços, a árvore de projetos, operações de extrusão e revolução,
operações de acabamento com filetes e chanfros, edição de features, furos padronizados; Introdução aos
sólidos avançados: sólidos por varredura, sólidos de transição de perfis, nervuras, cascas, moldes;
Operações com features e corpos sólidos: padrões de cópias circulares e lineares, espelhamentos;
Modelamento de peças formadas a partir de chapas: Flange base, flange de aresta, bainha, dobra
esboçada, respiradouro, planificação, ferramenta de conformação; Montagens mecânicas:
posicionamentos básicos, estruturação de montagens e submontagens, cópia simples de peças, padrões
de cópias, geração de peças por meio da biblioteca, posicionamentos mecânicos; Modelamento de peças
no contexto da montagem: introdução à técnica de projeto descendente, restrição de localidade,
gerenciamento de referências externas; Representação de desenho em CAD: Folhas de desenho;
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Elementos da legenda; Vistas: simples, parciais, localizadas, deslocadas, auxiliares, com encurtamento da
peça, de detalhes ampliados; Cortes: total, em desvio, rebatido, meio corte, parcial; Omissões de corte;
Seções; Detalhamento de elementos de máquinas: Cotagem básica, cotagem em vistas com meio corte,
cotagem por elemento de referência, cotagem de elementos uniformemente espaçados, tabela de furos,
chamada de furos, indicação de tolerâncias dimensionais e geométricas, indicação do estado da
superfície, indicação de solda; Detalhamento de conjuntos mecânicos: Vista explodida, corte em conjuntos,
identificação de peças, lista de peças.
Metodologia de Abordagem:
As aulas serão desenvolvidas de forma expositiva e dialogada em laboratório com a utilização de software
de CAD específico. O estudo dos conceitos, técnicas e normas será auxiliado por apresentações
multimídia e demonstrações em sistema CAD. Serão propostas atividades que reproduzam situações
práticas de desenho de peças e equipamentos mecânicos. A avaliação do processo será baseada no
acompanhamento da resolução dos exercícios propostos.
Bibliografia Básica:
DASSAULT SYSTEMES. Ajuda online do Solidworks. Disponível em: http://help.solidworks.com. Acesso
em: 23 maio 2019.
LEAKE, James M.; BORGERSON, Jacob L. Manual de desenho técnico para engenharia: desenho,
modelagem e visualização. Rio de Janeiro: LTC, 2013.
Bibliografia Complementar:
FIALHO, A. B. Solidworks Premium 2009: teoria e prática no desenvolvimento de produtos industriais.
São Paulo: Érica, 2011.
SILVA, Arlindo, et al. Desenho técnico moderno. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC. 2006.
SANTANA, F. E.; SILVEIRA, J. M. Meu primeiro livro de Solidworks. Florianópolis: Publicações do IFSC,
2012.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10067: princípios gerais de representação
em desenho técnico. Rio de Janeiro: ABNT, 1995.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10126: cotagem em desenho técnico. Rio de
Janeiro: ABNT, 1995.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6409: tolerâncias geométricas, tolerância de
forma, orientação, posição e batimento. Rio de Janeiro: ABNT, 1997.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 8404: indicação do estado de superfície em
desenho técnico. Rio de Janeiro: ABNT, 1984.

Unidade Curricular: Usinagem 2

CH*: 80

Semestre: 2

Objetivos:
• Conhecer as tecnologias de usinagem por fresagem, retificação e eletroerosão;
• Especificar e aplicar os parâmetros de usinagem na fabricação de componentes mecânicos;
• Executar operações em fresadoras, retificadoras e máquinas de eletroerosão.
Conteúdos:
Usinagem por fresagem: Operações de usinagem com fresadoras convencionais; Ferramentas e
parâmetros de corte para operações de fresagem; Preparação e operação de fresadoras universais e
ferramenteiras; Cabeçote divisor universal; Fabricação de engrenagens; Medição de engrenagens com
micrômetro de pratos e micrômetro de rolos; Programação de calculadora de funções.
Usinagem por retificação: Operações de retificação com retificadoras convencionais; Ferramentas e
parâmetros de corte para operações de retificação; Preparação e operação de retificadoras planas e
cilíndricas; Controle dimensional de peças retificadas.
Usinagem por eletroerosão: Tecnologia do processo de usinagem por eletroerosão; Operações de
usinagem por eletroerosão; Preparação e operação de máquina de eletroerosão por penetração e a fio.
Metodologia de Abordagem:
O desenvolvimento desta unidade curricular ocorre no laboratório de máquinas operatrizes. Os conteúdos
são abordados sempre com apoio de demonstrações e exercícios práticos em laboratório. Por se tratar de
uma UC que está diretamente relacionado com o Projeto Integrador I, cujo desenvolvimento depende da
fabricação de um dispositivo mecânico, será utilizada uma parte da carga horária para fabricação de peças
do Projeto Integrador I. As habilidades necessárias para a fabricação serão desenvolvidas na parte inicial
desta unidade, dividida em três grupos: usinagem por fresagem, usinagem por retificação e usinagem por
eletroerosão, de acordo com a descrição dos conteúdos. Cada aula será dividida em dois momentos: uma
breve apresentação dos objetivos da aula e dos conceitos envolvidos; em seguida, uma atividade prática
Instituto Federal de Santa Catarina – Reitoria
Rua: 14 de julho, 150 | Coqueiros | Florianópolis /SC | CEP: 88.075-010
Fone: (48) 3877-9000 | www.ifsc.edu.br | CNPJ 11.402.887/0001-60

que demande a aplicação dos conceitos estudados. Esta metodologia permite que as explicações sejam
feitas no momento da execução, tornando a aula mais dinâmica. A fabricação de peças para o Projeto
Integrador I permite um momento de aplicação da teoria estudada e, consequentemente, da verificação da
aprendizagem.
Bibliografia Básica:
DINIZ, Anselmo E.; MARCONDES, Francisco C.; COPPINI, Nivaldo L. Tecnologia da usinagem dos
materiais. São Paulo: Artliber, 2006.
WITTE, Horst. Máquinas ferramenta: elementos básicos de máquinas e técnicas de construção: funções,
princípios e técnicas de acionamento em máquinas-ferramenta. São Paulo: Hemus, 1998.
Bibliografia Complementar:
MANUAL prático de máquinas ferramenta. São Paulo: Hemus, 2005.
STEMMER, Caspar E. Ferramentas de corte. 2. ed. Florianópolis: Editora da UFSC, 1989. 2 v.
FREIRE, J. M..Introdução às máquinas ferramenta. 2. ed. Rio de Janeiro: Interciência, 1989.

Unidade Curricular: Tecnologia dos Materiais II

CH*: 40

Semestre: 2

Objetivos:
• Conhecer os materiais metálicos não ferrosos e os não metálicos;
• Realizar ensaios mecânicos e metalográficos.
Conteúdos:
Introdução aos ensaios mecânicos; Ensaios de tração; Ensaios de dureza e impacto; Ensaios
metalográficos; Introdução aos materiais metálicos não ferrosos; Alumínio e suas ligas; Cobre e suas ligas;
Outras ligas metálicas não ferrosas; Materiais cerâmicos e compósitos.
Metodologia de Abordagem:
As aulas serão desenvolvidas de forma expositiva e dialogada, em sala de aula e/ou laboratório, com o
auxílio da lousa, projetor e/ou máquinas/equipamentos. E, também, aulas práticas em laboratório. Os
alunos poderão ser avaliados em provas, relatórios técnicos, atividades práticas, trabalhos teóricos e/ou
seminários.
Bibliografia Básica:
CALLISTER, William D.; RETHWISCH, David G. Ciência e engenharia de materiais: uma introdução. 8.
ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013.
COLPAERT, Hubertus. Metalografia dos produtos siderúrgicos comuns. São Paulo: Edgard Blücher,
2008.
SOUZA, Sérgio A. de. Ensaios mecânicos de materiais metálicos: fundamentos teóricos e práticos. São
Paulo: Edgard Blücher, 1982.
Bibliografia Complementar:
SHACKELFORD, James F. Ciência dos materiais. 6. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008.
ASKELAND, Donald R.; WRIGHT, Wendelin J. Ciência e engenharia dos materiais. São Paulo: Cengage
Learning, 2015.
VAN VLACK, Lawrence H. Princípios de ciência e tecnologia dos materiais. Rio de Janeiro: Elsevier,
1984.
PAVANATI, Henrique C. Introdução à tecnologia dos materiais. Florianópolis: [s. n.], 2010. Disponível
em: http://pavanati.com.br/doc/Apostila_ITM_Henrique_C_Pavanati_%28nov2010%29.pdf. Acesso em: 23
abr. 2019.

Módulo 3:
Unidade Curricular: Soldagem 2

CH*: 40

Semestre: 3

Objetivos:
• Fazer com que o aluno adquira noções gerais relativas aos fundamentos e a evolução dos processos de
soldagem MIG/MAG, TIG e por arco submerso;
• Escolher o processo mais adequado para efetuar uma união soldada observando a melhor seleção das
variáveis e dos parâmetros que resultem nas propriedades desejadas do conjunto soldado;
• Avaliar a qualidade de juntas soldadas;
• Ter contato com algumas soluções de automação dos processos de soldagem.
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Conteúdos:
Conceito de E.P.S (Especificação do Procedimento de Soldagem); Soldagem MIG/MAG (Metal Inert/Active
Gas): Definição, equipamento básico, gases de proteção, vantagens, desvantagens e aplicações, arames
sólidos e tubulares. Modos de transferência metálica; Soldagem TIG (Tungsten Inert Gas): Definição,
equipamento básico, gases de proteção, vantagens, desvantagens e aplicações, classificação de
consumíveis. Eletrodos de tungstênio; Soldagem por arco submerso: Definição, equipamento básico,
vantagens, desvantagens e aplicações. Funções do fluxo protetivo; Certificação da qualidade de juntas
soldadas; Introdução a automação dos processos de soldagem.
Metodologia de Abordagem:
Aulas expositivas e com práticas individuais de soldagem no laboratório. Também serão realizadas aulas
expositivas em sala de aula, promovendo a participação dos alunos na discussão dos assuntos teóricos
apresentados e sua forma de aplicação no ambiente industrial. Os alunos poderão ser avaliados em
provas, relatórios técnicos, atividades práticas, trabalhos teóricos e/ou seminários.
Bibliografia Básica:
WAINER, Emílio; BRANDI, Sérgio D.; MELLO, Fábio D. H. de. Soldagem: processos e metalurgia. São
Paulo: Edgard Blücher, 1992.
SCOTTI, Américo; PONOMAREV, Vladimir. Soldagem MIG / MAG: melhor entendimento, melhor
desempenho. 2. ed. São Paulo: Artliber, 2014.
Bibliografia Complementar:
QUITES, Almir M.; DUTRA, Jair C. Tecnologia da soldagem a arco voltaico. Florianópolis: EDEME,
1979.
OKUMURA, Toshie. Engenharia de soldagem e aplicações. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e
Científicos, 1982.
SANTOS, Carlos E. F. dos. Processos de soldagem: conceitos, equipamentos e normas de segurança.
São Paulo: Érica, 2015.

Unidade Curricular: Sistemas Hidráulicos

CH*: 40

Semestre: 3

Objetivos:
• Conhecer sistemas hidráulicos e eletro-hidráulicos e suas aplicações;
• Ler e interpretar circuitos hidráulicos básicos;
• Instalar e fazer manutenção de circuitos hidráulicos básicos;
• Ler e interpretar catálogos técnicos.
Conteúdos:
Características gerais dos sistemas hidráulicos; Fluidos hidráulicos, filtros, reservatórios e seus acessórios;
Tubulações, bombas, acumuladores, válvulas (de controle direcional, de pressão e de vazão), atuadores
lineares e rotativos; Dispositivos elétricos e Controlador Lógico Programável (CLP); Cálculo de força;
Simbologia de acordo com as normas ISO; Montagem prática de circuitos.
Metodologia de Abordagem:
As aulas serão desenvolvidas de forma expositiva e dialogada, em laboratório, com o auxílio da lousa,
bancadas didáticas de hidráulicas, projetor e/ou máquinas/equipamentos. Os alunos poderão ser avaliados
em provas, relatórios técnicos, atividades práticas, trabalhos teóricos e/ou seminários.
Bibliografia Básica:
TECNOLOGIA hidráulica industrial: apostila M2001-2 BR. Jacareí: Parker Hannifin, Fevereiro 2005.
Disponível em: https://www.parker.com/static_content/Literature/Brazil/M_2001_2.pdf. Acesso em: 22 maio
2019.
Fialho, Arivelto B. Automação hidráulica: projetos, dimensionamento e análise de circuitos. 5. ed. São
Paulo: Érica, 2007.
Bibliografia Complementar:
VICKERS. Manual de hidráulica industrial. São Paulo: Vickers, 1989.
LINSINGEN, Irlan V. Fundamentos de sistemas hidráulicos. Florianópolis: Editora da UFSC, 2013.
BROERING, João B. Sistemas hidráulicos. Florianópolis: ETF/SC, 1983.

Unidade Curricular: Comando Numérico Computadorizado
Objetivos:
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CH*: 80

Semestre: 3

•
•
•
•
•
•

Conhecer o funcionamento básico de máquinas-ferramenta CNC;
Conhecer os processos de programação manual, conversacional e CAD/CAM;
Programar tornos e centros de usinagem;
Realizar a preparação de tornos e centros de usinagem;
Operar máquinas-ferramenta CNC;
Usinar peças.

Conteúdos:
Introdução à tecnologia de Comando Numérico: histórico, aplicações, tipos de máquinas, máquinas de
baixo custo, possibilidades de empreender na área de CNC; Funcionamento básico de centros de
usinagem e de tornos CNC: Partes principais da máquina, eixos coordenados, eixos árvore, trocadores
automáticos de ferramenta; Fundamentos da programação de centros de usinagem e tornos CNC:
Sistemas de coordenadas; funções preparatórias, especiais, tecnológicas e miscelâneas; Interpolações
lineares e circulares; compensação do comprimento da ferramenta; compensação do raio da ferramenta;
ciclos fixos; programação conversacional; processo de simulação em computador; Fundamentos da
programação CAD/CAM de centros de usinagem e tornos CNC: conceitos, sequência do processo,
preparação da geometria, reconhecimento de padrões geométricos (features), operações de fresamento
2,5 e 3 eixos, operações de furação, operações de torneamento e roscamento, recursos de simulação,
pós-processamento; Operação de centros de usinagem e tornos CNC: Modos de operação, segurança em
máquinas CNC, edição de programas, preparação de ferramentas, determinação do zero-peça,
carregamento de programas, testes na máquina, execução de programas em modo automático e DNC,
parada no meio do programa e reinício; Práticas de usinagens de peças: procedimentos para execução
segura, gerenciamento do desgaste de ferramentas, monitoramento da usinagem e procedimentos básicos
de manutenção dos módulos da máquina.
Metodologia de Abordagem:
O desenvolvimento das aulas de comando numérico computadorizado compreende a exposição e
discussão de conteúdos, demonstrações práticas, resolução de problemas de programação e atividades
práticas em máquinas CNC. As aulas de programação serão realizadas em laboratório com suporte de
projeção multimídia, computadores, internet, manuais, tutoriais e softwares de simulação e programação
CAD/CAM. As aulas práticas em máquinas-ferramenta CNC contarão com o suporte de ferramental de
usinagem, instrumentos de medição, dispositivos, acessórios, centros de usinagem e tornos CNC de
classe industrial. A avaliação será baseada em atividades que revelam o conhecimento do aluno nas áreas
de funcionamento, operação e programação de máquinas CNC. Os seguintes instrumentos de avaliação
serão aplicados: acompanhamento do aluno na resolução de exercícios, provas de programação CNC,
acompanhamento do aluno nas aulas práticas em máquinas CNC. Nas atividades práticas serão
evidenciadas: participação, organização, segurança, cuidados com ferramentas e equipamentos.
Bibliografia Básica:
SILVA, Sidnei D. da. CNC: programação de comandos numéricos computadorizados: torneamento. 8. ed.
São Paulo: Érica, 2010.
ROMI. Manual de programação e operação: linha ROMI D: CNC FANUC 0i-MC. Santa Bárbara d’Oeste:
[s. n.], 2011. (CD-Rom).
Bibliografia Complementar:
MACHADO, Aryoldo. Comando numérico aplicado às máquinas-ferramenta. São Paulo: Ícone, 1989.
SOUZA, Adriano F. de; ULBRICH Cristiane B. L. Engenharia integrada por computador e sistemas
CAD/CAM/CNC: princípios e aplicações. 2. ed. São Paulo: Artliber, 2013.
ROMI. Manual de programação e operação: linha G / GL / GLM CNC FANUC 0I-TD. Santa Bárbara
d’Oeste: [s. n.], 2011. (CD-Rom).

Unidade Curricular: Metrologia 2

CH*: 40

Semestre: 3

Objetivos:
• Conhecer e especificar sistemas de medição para o controle dimensional na produção;
• Selecionar e operar sistemas de medição para controle dimensional de peças na produção.
Conteúdos:
Tolerâncias geométricas; Dispositivos de controle para produção seriada; Comparadores industriais;
Medição de forma; Medição de rugosidade; Medição por coordenadas; Metrologia óptica; Calibração de
instrumentos de medição; Padrões dimensionais.
Metodologia de Abordagem:
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A metodologia de ensino consiste em aulas expositivas e práticas em laboratório de metrologia. Deste
modo é possível realizar práticas de medição com diferentes instrumentos e sistemas de medição. Em
momentos oportunos os conteúdos programáticos serão abordados na resolução de algum problema
proposto, ou mesmo na análise de peças fabricadas para o projeto integrador.
Bibliografia Básica:
LIRA, Francisco A. de. Metrologia na indústria. 9. ed. São Paulo: Érica, 2013.
ALBERTAZZI, Armando; SOUSA, André R. de. Fundamentos de metrologia científica e industrial.
Barueri: Manole, 2008.
Bibliografia Complementar:
GONZÁLEZ, Carlos G.; VÁZQUEZ, Ramón Z. Metrologia dimensional. [S.l.]: McGraw-Hill, 2000.
GUIMARÃES, Vagner A. Controle dimensional e geométrico. Passo Fundo: UPF, 1999.
YOSHIDA, Américo. Manual do ajustador. São Paulo: Ed. Brasília, 1976.

Unidade Curricular: Gestão da Produção e Qualidade

CH*: 40

Semestre: 3

Objetivos:
• Conhecer os sistemas de gestão da produção;
• Conhecer os processos de medição de tempos e PCP;
• Dominar as ferramentas da qualidade e suas aplicações;
• Ter noções básicas de inovação e empreendedorismo;
• Conhecer as normas ISO 9001 e TS;
• Montar uma pequena empresa dos dias atuais.
Conteúdos:
Gerenciamento industrial, etapas do processo de produção, seleção de fornecedores, custos de produção;
Determinar os métodos e tempos dos processos produtivos; Organizar os sistemas produtivos conforme as
técnicas de controle; Sistemas de movimentação e fluxo de materiais em processo; As ferramentas da
qualidade e suas aplicações. Análise de resultados através da aplicação de ferramentas da qualidade e
suporte na tomada de decisões; Definição de itens da qualidade; As normas ISO 9001 e TS; Noções de
inovação e empreendedorismo: negócio inovador, diferença entre start ups e empresas convencionais,
plano de negócios, linhas de financiamento, cálculo da margem de lucro de um produto, e/ou negócio;
Como montar uma empresa de pequeno porte; Inovação como diretriz de um negócio; Manual de Oslo.
Metodologia de Abordagem:
O desenvolvimento das aulas de gestão da produção e qualidade compreende a exposição e discussão de
conteúdos, demonstrações práticas, resolução de problemas e atividades práticas em gestão da produção
e qualidade; As aulas de qualidade apresentaram ferramentas atuais e de uso na indústria para melhoria
contínua da qualidade. Estas ferramentas têm a característica de ensinar o aluno a tomar decisões mais
adequadas na solução de problemas enfrentados no dia a dia das empresas; As aulas serão expositivas
com exercícios de aplicação de ferramentas de apoio aos processos produtivos; As aulas de
empreendedorismo terão como característica a inovação e o empreendedorismo. A montagem de um
plano de negócio resumido e a montagem de uma empresa fictícia para fixação de conhecimentos será
proposta; A avaliação será baseada em atividades que revelam o conhecimento do aluno nas áreas de
empreendedorismo, gestão da qualidade e métodos e processos. Os seguintes instrumentos de avaliação
serão aplicados: acompanhamento do aluno na resolução de exercícios, provas escritas, e atividades
desenvolvidas em sala de aula. Nas atividades práticas serão evidenciadas: participação, organização,
segurança, cuidados com ferramentas e equipamentos.
Bibliografia Básica:
SLACK, Nigel; JOHNSTON, Robert; BRANDON-JONES, Alistair. Administração da produção. São Paulo:
Atlas, 2018.
PALADINI, Edson P. Gestão da qualidade: teoria e prática. São Paulo: Atlas, 2000.
Bibliografia Complementar:
MELLO, Carlos H. P. (Org.). Gestão da qualidade. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013.
LABEGALINI, Paulo R. Administração do tempo para a melhoria da qualidade do serviço. 3. ed.
Aparecida: Idéias & Letras, 2006.
CAMPOS, Vicente F. Gerenciamento da rotina do trabalho do dia-a-dia. 9. ed. Nova Lima: Falconi,
2013.
DORNELAS, José C. A. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. 5. ed. São Paulo: Atlas,
2014.
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GUILLEBEAU, Chris. A startup de $100: abra o negócio dos seus sonhos e reinvente sua forma de
ganhar a vida. São Paulo: Saraiva, 2013.

Unidade Curricular: Gestão da Manutenção

CH*: 40

Semestre: 3

Objetivos:
• Conhecer e aplicar os diferentes tipos e estratégias de manutenção em equipamentos industriais;
• Conhecer as principais ferramentas de gestão da manutenção mecânica;
• Dominar os princípios do planejamento e controle de manutenção.
Conteúdos:
Tipos e estratégias de manutenção em equipamentos industriais; Aplicação de planilhas eletrônicas à
gestão em geral, ao FMEA e ao planejamento e controle de manutenção; Aplicação de software de gestão
(planejamento e controle) de manutenção.
Metodologia de Abordagem:
Aulas expositivas em sala ou laboratório, com a utilização de lousa, computador e projetor multimídia.
Demonstrações práticas em sala e laboratório. Análise de instalações e máquinas dos laboratórios.
Avaliação das competências através de atividades teóricas e práticas.
Bibliografia Básica:
PINTO, Alan K.; XAVIER, Júlio A. N. Manutenção: função estratégica. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2013.
MORO, Norberto; AURAS, André P. Introdução à gestão da manutenção. Florianópolis: [s. n.], 2007.
(Apostila). Disponível em: http://norbertocefetsc.pro.br/elm/wp-content/uploads/2014/12/ manutencao.pdf.
Acesso em: 27 maio 2019.
Bibliografia Complementar:
MARTELLI, Richard; BARROS, Maria S. M. de. Excel 2016 avançado. São Paulo: Senac, 2016.
BRANCO FILHO, Gil. A organização, o planejamento e o controle da manutenção. Rio de Janeiro:
Ciência Moderna, 2008.
BRANCO FILHO, Gil. Indicadores e índices de manutenção. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2006.
NEPOMUCENO, Lauro X. (Org.). Técnicas de manutenção preditiva. São Paulo: Edgard Blücher, 1989.
SANTOS, Valdir A. dos. Manual prático da manutenção industrial. 4. ed. São Paulo: Ícone, 2013.

Unidade Curricular: Projeto Integrador II

CH*: 80

Semestre: 3

Objetivos:
• Desenvolver as capacidades de trabalhar em equipe;
• Correlacionar as bases tecnológicas da análise e solução de falhas em sistemas mecânicos com as
demais disciplinas do curso;
• Realizar a manutenção de uma máquina industrial.
Conteúdos:
Diagnóstico de defeitos em sistemas mecânicos e identificação de suas causas; Substituição de
componentes defeituosos, procurando similares catálogos (eletrônicos) de fabricantes ou fabricando-os;
Identificação de atividades de manutenção preventiva que evitem paradas não planejadas de
equipamentos mecânicos; Uso de software de planejamento e controle de manutenção.
Metodologia de Abordagem:
Principalmente aulas práticas em laboratório, mas também algumas aulas expositivas em laboratório, com
uso de lousa, computador e projetor. A avaliação das competências será feita através das seguintes
atividades: acompanhamento dos alunos durante as aulas (participação, interesse, evolução); trabalhos e/
ou exercícios desenvolvidos nas aulas e/ou extraclasse; atividades práticas para desenvolvimento do
Projeto Integrador. Caso necessária, a recuperação será realizada obedecendo aos seguintes critérios: o
professor disponibilizará horários de atendimento extraclasse para auxiliar nas dúvidas podendo sugerir
atividades extras de reforço para os alunos com dificuldades; todas as avaliações poderão ser recuperadas
em momento agendado pelo professor e alunos, observando a disponibilidade de local e horário.
Bibliografia Básica:
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS E INSPEÇÃO – ABENDI. Apostilas.
Disponível em: http://www.abendi.org.br/abendi/default.aspx?mn=943&c=481&s=&friendly=. Acesso em: 22
maio 2019.
BONACORSO, Nelso G.; NOLL, Valdir. Eletricidade Industrial. Florianópolis: IFSC, 2016.
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Bibliografia Complementar:
SANTOS, Valdir A. dos. Manual prático da manutenção industrial. 4. ed. São Paulo: Ícone, 2013.
RAMANATHAN, Lalgudi V. Corrosão e seu controle. São Paulo: Hemus, 2006.
BRANCO FILHO, Gil. A organização, o planejamento e o controle da manutenção. Rio de Janeiro:
Ciência Moderna, 2008.

Unidade Curricular: Princípios da Manutenção Eletroeletrônica

CH*: 40

Semestre: 3

Objetivos:
• Conhecer componentes eletromecânicos, eletroeletrônicos e circuitos elétricos em máquinas,
equipamentos e instalações industriais.
Conteúdos:
Identificar e distinguir circuitos elétricos em instalações industriais; Identificar, compreender o
funcionamento e inspecionar componentes eletromecânicos e eletroeletrônicos em máquinas e
equipamentos; Desmontar, montar e testar componentes; Prevenir acidentes com eletricidade em
atividades de manutenção.
Metodologia de Abordagem:
Aulas expositivas, com a utilização de bancadas didáticas, lousa, computador e projetor multimídia.
Atividades práticas em laboratório. Análise de instalações e máquinas dos laboratórios. Avaliação das
competências através de atividades teóricas e práticas.
Bibliografia Básica:
CAVALIN, Geraldo; CERVELIN, Severino. Instalações elétricas prediais: conforme norma NBR
5410:2004. 22. ed. São Paulo: Érica, 2014.
THOMAZINI, Daniel; ALBUQUERQUE, Pedro U. B. de. Sensores industriais: fundamentos e aplicações.
8. ed. São Paulo: Érica, 2011.
Bibliografia Complementar:
PETRUZELLA, Frank D. Motores elétricos e acionamentos. Porto Alegre: AMGH, 2013.
BONACORSO, Nelso G.; NOLL, Valdir. Automação eletropneumática. 7. ed. São Paulo: Érica, 1997.
CAPUANO, Francisco G.; MARINO, Maria A. M. Laboratório de eletricidade e eletrônica. 24. ed. São
Paulo: Érica, 2011.
BONACORSO, Nelso G.; NOLL, Valdir. Eletricidade Industrial. Florianópolis: IFSC, 2016.

32. Estágio curricular supervisionado:
Estágio não obrigatório.
Será oportunizado ao estudante o estágio de forma opcional de 240 horas. O mesmo deverá ser
realizado no prazo máximo de integralização do curso, enquanto mantiver vínculo com a instituição, antes
de receber seu certificado de conclusão. Será acompanhado por docente do curso e um supervisor da
instituição onde a vaga está sendo ofertada. Para exercer a função de supervisor, é necessário que o
profissional tenha formação mínima de técnico em nível médio na área.

VI – METODOLOGIA E AVALIAÇÃO
33. Avaliação da aprendizagem:
A avaliação da aprendizagem terá como parâmetro os documentos norteadores do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina – IFSC, em especial o cumprimento do Regimento
Didático Pedagógico, art. 96, aprovado pela resolução CONSUP Nº 20 de 2018 (IFSC) além das
orientações e concepções descritas no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), 2015 - 2019.
Em acordo com a concepção de avaliação da instituição (PDI), considera-se que o processo de
verificação da aprendizagem é um período privilegiado para a educação, onde pode-se identificar avanços,
dificuldades e especificidades na ação educativa, assim garantindo aos docentes um momento de reflexão
quanto à sua prática. É necessário que os meios de verificação da aprendizagem contemplem e respeitem a
diversidade humana. Como princípio metodológico considera-se a avaliação diagnóstica como meio para a
promoção da aprendizagem de maneira que busca projetar o desempenho do aluno com vistas ao processo
de aquisição e construção do conhecimento através da mediação docente. Sabendo que a aprendizagem
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não se dá de forma linear, torna-se indispensável articular os conceitos de cada unidade curricular com os
conhecimentos prévios dos estudantes. Assim subsidiando o docente a repensar suas práticas de sala de
aula buscando alternativas para a efetiva aprendizagem dos estudantes.
Conforme o Art. 96 do Regulamento Didático Pedagógico, os instrumentos para verificação da
aprendizagem, serão diversificados e deverão constar no plano de ensino do componente curricular. Os
instrumentos de avaliação poderão ser através de: observação diária dos alunos pelos professores,
considerando a participação e empenho nas diversas atividades presenciais ou atividades encaminhadas
pelo professor; trabalhos de pesquisa individual, duplas ou grupos, orientados; testes e provas escritos, com
ou sem consulta; entrevistas, arguições, debates e seminários; resoluções de exercícios; planejamento ou
execução de experimentos ou projetos; elaboração de relatórios referentes aos trabalhos, experimentos,
simulações e/ou visitas técnicas; atividades práticas; realização de atividades abertas à comunidade;
autoavaliação descritiva, individual e/ou coletiva a fim de promover a reflexão e ação dos estudantes além
de outros instrumentos que a prática pedagógica indicar para a especificidade da matéria ou assunto
apresentado.
O processo de verificação contínua de aprendizagem busca contemplar os aspectos qualitativos.
Compreende-se que os processos de ensino-aprendizagem visam a construção do conhecimento
estimulando o aluno a: pesquisa, reflexão, iniciativa, criatividade, laboralidade e cidadania.
Ao longo do desenvolvimento de cada semestre letivo serão realizadas duas reuniões de avaliação
participativas (200h e 400h), com a presença de todos os alunos e professores. Também estará presente o
professor articulador que tem como função manter os alunos e os professores corretamente informados e
direcionados para o desenvolvimento das competências de cada módulo.

34. Atendimento ao Discente:
Em relação ao atendimento aos discentes, são ofertados diversos mecanismos para atendimento
com foco no aperfeiçoamento do processo de ensino e aprendizagem e na permanência e êxito do aluno,
incluindo:
•
Assistência estudantil para alunos em situação de vulnerabilidade social;
•
Acolhimento e acompanhamento pedagógico para alunos com especificidades no desempenho de
aprendizagem;
•
Acolhimento e encaminhamento para alunos com necessidade de acompanhamentos psicológicos;
•
Disponibilização de horários de atendimento extraclasse conforme horários pré-determinados pelos
docentes, em conformidade, quando possível, com a disponibilidade de horário dos discentes.
O campus Florianópolis contribui na implementação de políticas de acesso, permanência e
conclusão com êxito dos estudantes com necessidades específicas. Por meio da Direção de Ensino
(DIREN) realiza o Atendimento Educacional Especializado (AEE) e outros atendimentos, sendo estes
ofertados pela Coordenadoria de Inclusão em articulação com a Coordenadoria Pedagógica, Setor de
Saúde e demais Coordenações de Curso.
Quanto a inclusão e a acessibilidade temos como determinação o previsto nas leis 7.853/19891,
10.098/2000 e 10.048/2000 que são complementadas pelo Decreto 3.298/1999 pela Lei 10.436/2002, pelo
Decreto 5.626/2005 e pela NBR 9050. São considerados estudantes com necessidades específicas as
pessoas com deficiência (PCD´s) e com transtornos diversos. Pessoas com deficiência (PCD´s) são
pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida, que possuem limitação ou incapacidade para o
desempenho de atividades e que se enquadram nas seguintes categorias: deficiência física, deficiência
auditiva, deficiência visual, deficiência mental, deficiência múltipla - associação de duas ou mais
deficiências. Pessoas com transtornos diversos seriam as com altas habilidades/superdotação, dislexia,
discalculia, disgrafia e distúrbios psiquiátricos/psicológicos.
O Atendimento Educacional Especializado (AEE) tem como função complementar ou suplementar a
formação do aluno por meio da disponibilização de serviços, recursos de acessibilidade e estratégias que
eliminem as barreiras para sua plena participação na sociedade e desenvolvimento de sua aprendizagem.
Consideram-se recursos de acessibilidade na educação aqueles que asseguram condições de acesso ao
currículo dos alunos com deficiência ou mobilidade reduzida, promovendo a utilização dos materiais
didáticos e pedagógicos, dos espaços, dos mobiliários e equipamentos, dos sistemas de comunicação e
informação, dos transportes e dos demais serviços.
Outro elemento do Atendimento Educacional Especializado é a promoção da acessibilidade das
pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida por meio da supressão de barreiras e de obstáculos
nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios e nos meios de
transporte e de comunicação.
Fluxo e Etapas do Atendimento Educacional Especializado (AEE):
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a) Notificação na Matrícula:
Primeiro contato com o(a) aluno(a), pais ou responsáveis: Neste contato conhecemos o aluno,
reconhecemos a deficiência e verificamos possíveis adaptações.
Para a continuidade do Atendimento Educacional Especializado realizamos algumas reuniões com
o Coordenador do curso, Coordenação Pedagógica, professores e demais setores envolvidos para planejar
e construir o plano de AEE e os recursos pedagógicos e de acessibilidade necessários ao estudante.
b) Plano AEE:
• Identificação das necessidades educacionais específicas do estudante;
• Definição de recursos necessários;
• Atividades a serem desenvolvidas.
c) Ao longo do semestre e do curso monitoramos a situação e verificamos novas necessidades em conjunto
com a coordenação pedagógicas, professores e coordenadores de curso.

35. Metodologia:
As componentes curriculares do curso serão organizadas com o objetivo de construir um conjunto
específico de competências, independente do regime de matrícula, da forma de oferta ou da modalidade, ou
seja, em módulo didático (RDP, 2018).
O curso técnico em mecânica será composto de 3 módulos, a saber:
• Módulo 1 (Introdução à mecânica). Visa desenvolver os conhecimentos básicos a fim de preparar o
aluno para os módulos seguintes.
• Módulo 2 (Projetos e fabricação mecânica). Visa desenvolver os conhecimentos relacionados com o
desenvolvimento de projetos e fabricação mecânica.
• Módulo 3 (Manutenção e produção mecânica). Visa desenvolver os conhecimentos relacionados ao
planejamento e execução de manutenção mecânica dentro do contexto de uma produção industrial.
Com o objetivo de proporcionar a interdisciplinaridade dos temas desenvolvidos durante o curso, a
partir dos módulos 2 e 3 serão utilizados Projetos Integradores como estratégia de ensino. Conforme a RDP
(2018), os projetos integradores visam a superação da fragmentação de conhecimentos e de segmentação
da organização curricular.
As atividades didático-pedagógicas desenvolvidas nos Projetos Integradores serão realizadas em
diferentes ambientes e situações de aprendizagem, buscando a mobilização de conhecimentos e o
desenvolvimento de habilidades motoras e cognitivas, envolvendo estudos de caso, oficinas, palestras,
problematização, seminários, visitas técnicas, entre outros.
Além disso, durante a execução de um projeto integrador são desenvolvidos temas transversais e
habilidades comportamentais, assuntos que estão envolvidos na vida profissional de um técnico e que não
possuem uma unidade curricular específica para a sua inserção, os quais são trabalhados de maneira direta
ou indireta pelos professores do módulo. Entre estes temas e habilidades pode-se citar como exemplo:
questões ambientais, criatividade, trabalho em equipe, autonomia e responsabilidade.
A seguir estão descritos os projetos integradores:
Projeto Integrador I: Os conhecimentos desenvolvidos no módulo II estão relacionados com Projeto de
Produto e Fabricação Industrial Mecânica. Desta forma, o projeto integrador neste módulo visa o
desenvolvimento de um protótipo funcional, seguindo os conceitos de Metodologia de Projeto. Por sua vez,
a construção do protótipo será conforme os conhecimentos relacionados aos processos de fabricação
mecânica como usinagem, soldagem e injeção de polímeros.
O protótipo deve apresentar, obrigatoriamente, mecanismo de transmissão de movimento por
engrenagem. São exemplos de equipamentos, a garapeira e o esmeril manual – ambos acionados por
alavanca e com redução ou ampliação de velocidades por engrenagem. Ainda podem ser desenvolvidos
outros projetos, desde que sua temática e fabricação sejam compatíveis com o módulo.
O Projeto Integrador I deve ser organizado de tal forma que, no início do semestre seja apresentada
a proposta de projeto e a divisão das equipes de trabalho. As equipes serão compostas por 4 a 6 alunos.
Tão logo seja definido o projeto, o professor orientará a elaboração do projeto mecânico. O resultado desta
primeira etapa (primeiras 200 horas do semestre) será a documentação de projeto, contendo os desenhos
técnicos para a fabricação, a lista de materiais e as sequências de operações para cada peça. Assim que o
projeto mecânico estiver concluído, inicia-se a fabricação do protótipo. A etapa de fabricação deve contar
com a participação do professor de Usinagem II, que desenvolverá parte da fabricação nas aulas de
Usinagem II, além das aulas de Projeto Integrador 1. Na fabricação serão realizadas operações de
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usinagem (torneamento, fresagem, furação, eletroerosão e retificação), podendo acrescentar operações de
soldagem e utilização de um componente fabricado por injeção de polímero.
A conclusão do Projeto Integrador I ocorre com a apresentação do trabalho pela equipe ao grupo de
professores do módulo e a entrega de um relatório de atividades. Neste relatório são apresentadas as
etapas do desenvolvimento do projeto, uma breve análise sobre os resultados obtidos, os problemas
encontrados e as sugestões para melhorias. Devem constar em anexo os desenhos técnicos, a lista de
materiais e as sequências de operações.
Projeto Integrador II: Desenvolvido no módulo III, tem por característica a integração entre as áreas de
manutenção e produção. O arranjo produtivo local, na região da Grande Florianópolis, apresenta maior
demanda por técnicos em mecânica que atuem na área de manutenção. Porém é necessário destacar que,
mesmo tendo atuação na manutenção, o técnico em mecânica deve entender o contexto em que a empresa
atua e quais as metodologias de produção que adota. A manutenção deve ser apoiada em métodos de
planejamento que gerem o menor impacto (custo) possível na produção.
O Projeto Integrador II é baseado na manutenção de uma máquina industrial que apresente partes
móveis e um sistema elétrico de acionamento. Esta máquina pode ser do IFSC ou de outra instituição,
porém deverá ficar disponível pelo período de um semestre, para sofrer todas as intervenções necessárias.
No início do projeto a equipe de professores do módulo define qual máquina deve ser utilizada e
busca a disponibilização da mesma ao curso. Para integrar os conhecimentos com a área da produção,
deve-se definir o contexto de produção em que a máquina é utilizada (tipo de fábrica, layout, etc.) para se
fazer o posterior planejamento da manutenção. A partir das definições iniciais, a turma é organizada em
equipes, de modo a atender a quantidade de trabalho requerida para a manutenção da máquina. As equipes
avaliam, em conjunto com os professores da área de manutenção, as intervenções necessárias e definem o
cronograma de trabalho.
A análise de defeitos da máquina é feita a partir da desmontagem completa da mesma, para que
cada peça possa ser avaliada individualmente. As peças que apresentem defeitos devem ser recuperadas
ou substituídas. De acordo com a disponibilidade de recursos, estas peças podem ser adquiridas por
compra ou fabricadas nos laboratórios do IFSC. Eventualmente pode ser realizada a recuperação e
tratamento de superfícies (pintura), desde que haja tempo disponível. Sempre que necessário, o sistema
elétrico deve ser inteiramente reformado para atender normas de segurança. Após a montagem da
máquina, devem ser realizados testes de funcionamento e, quando necessário, avaliação geométrica.
A conclusão do Projeto Integrador II ocorre com a apresentação do trabalho pela equipe ao grupo
de professores do módulo, a entrega de um relatório de atividades e do plano de manutenção. No relatório
são apresentadas as etapas do desenvolvimento do projeto, uma breve análise sobre os resultados obtidos,
os problemas encontrados e as sugestões para melhorias.

Parte 3 – Autorização da Oferta
VII – OFERTA NO CAMPUS
36. Justificativa da Oferta do Curso no Campus:
Pode-se entender a área metalmecânica como uma área de conhecimento relacionada à
transformação de materiais em produtos. Essa transformação envolve a concepção, produção e
manutenção de produtos, levando em consideração que em cada uma destas fases estão inseridas uma
grande diversidade de subáreas, tais como: desenho, tecnologia dos materiais, metrologia, processos de
fabricação, mecânica dos sólidos, sistemas de produção, manutenção mecânica, máquinas, entre outras. A
metalmecânica é uma das mais importantes áreas da indústria, presente em vários segmentos, não
somente na indústria metalúrgica. Sempre que houver produção de bens de consumo a metal mecânica
estará presente, pois a fabricação exige meios de produção que envolvem, necessariamente, esta área.
Assim sendo, o profissional atuante nesta área é requerido pelas empresas produtoras de bens de
consumo, setores de pesquisa e desenvolvimento, setor comercial e de prestação de serviços. Estes
setores encontram-se em expansão na Grande Florianópolis, necessitando de profissionais capacitados na
área de metalmecânica.
O IFSC vem atuando no contexto da metalmecânica desde sua fundação, em 1910, como Escola de
Aprendizes Artífices de Santa Catarina. As qualificações em Ferraria e Serralheria fizeram parte de uma
restrita lista de cursos oferecidos por esta instituição. No período em que se denominava Liceu Industrial de
Santa Catarina, a instituição oferecia cursos de Mecânica de Máquinas, Fundição e Serralheria. Em 1962
com a implantação dos cursos técnicos, a instituição passou a oferecer cursos de Máquinas e Motores,
além do curso de Desenho Técnico. Em 1968, constituída como Escola Técnica Federal de Santa Catarina
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(ETF-SC), os cursos de Desenho Técnico e de Máquinas e Motores deram lugar ao Curso técnico em
mecânica. Nesse ano foi regulamentada profissão de Técnico, por meio da Lei 5.524. No ano 2000 todos os
cursos técnicos integrados foram extintos, por intermédio da Reforma da Educação Profissional e, em 2001,
foram reestruturados e transformados em Cursos Técnicos Subsequentes ao Ensino Médio sendo
organizados por módulos e com avaliação por competências. Nesse período a instituição passou a ser
denominada Centro Federal de Educação Tecnológica de Santa Catarina (CEFET-SC) e os cursos técnicos
oferecidos na área metalmecânica eram o de Mecânica Industrial e o de Automobilística. Em 2008 a
instituição passa por nova mudança de nomenclatura com a lei de criação dos institutos federais, tornandose Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), os cursos da área passam por nova reestruturação para
adequação com o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (2008) e atualmente são chamados Curso
Técnico em Mecânica e Curso Técnico em Manutenção Automotiva.
Desse modo, o IFSC/Câmpus Florianópolis possui, acima de tudo, tradição na área metalmecânica,
sendo reconhecido pela comunidade como formador de cidadãos profissionais com elevado nível de
qualificação nesta área.
A relevância para a oferta pode ser constatada visto que Santa Catarina é um estado que apresenta
uma matriz econômica fundamentada em diversas atividades fabris, serviços, entre outras. O PIB
catarinense, em 2016, foi de aproximadamente R$ 257 bilhões (FIESC, 2019) 1 e um dos destaques são as
atividades do setor industrial, que conta com uma parcela de 27,1 %, (Figura 1).

Figura 1- Distribuição do valor adicionado bruto em 2016 (FIESC, 2019).

Em 2017, o estado de Santa Catarina contabilizou 50.031 estabelecimentos industriais e contou
com 747.937 empregos, conforme Figura 2. A maior parte dos empregos está nas indústrias de
transformação, que corresponde a 84,0%, seguido pelo setor de construção com 12,0%.

1

Disponível em:< http://fiesc.com.br/setores-industriais>. Acessado em: abril 2019.
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Figura 2 - Número de estabelecimentos industriais e empregos (FIESC, 2019).

Outros aspectos que demonstram a disseminação da atividade industrial no estado são: a
diversidade de atividades, a quantidade de pessoas ocupadas nesse setor e a predominância de empresas
de pequeno e médio porte. Os pólos industriais nos setores: plástico, alimentício, têxtil, metalmecânico,
cerâmico e moveleiro garantem a maior ocupação de mão de obra quando comparada a outras atividades e,
em quase todos os setores industriais, as unidades fabris que mais empregam situam-se na faixa de 100 a
499 empregados, com uma forte presença de profissionais técnicos atuando nos setores de Projetos,
Manutenção e Operação de sistemas produtivos.
Além dessas características, o perfil fundamentalmente exportador das indústrias do Estado é outro
aspecto que caracteriza a economia industrial catarinense. A pauta de exportação é bastante diversificada,
contando com itens como: motores elétricos, compressores de refrigeração, tecidos, artefatos cerâmicos e
alimentos, dentre outros. Esse perfil exportador e a inserção no contexto da globalização e competição
internacionais têm feito com que as indústrias catarinenses venham empreendendo uma forte modernização
em seus parques fabris e nos métodos de produção. A Federação das Indústrias do Estado credita esse
investimento à busca das empresas por aumento na produtividade dos processos de fabricação e
desenvolvimento tecnológico dos produtos como forma de aumentar o valor agregado dos mesmos e a sua
competitividade no mercado externo.
Fundamentado na realidade econômica do estado de Santa Catarina e suas necessidades, em
sintonia com as novas tendências para o mercado de trabalho na área industrial, e em adequação com a
reforma da Educação Profissional empreendida pela Lei de diretrizes e bases da Educação Nacional (Lei
9.394/96) e decreto 2.208/97, e ao novo Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, estruturou-se a
reformulação do Curso Técnico em Mecânica de modo a adequar o perfil dos técnicos formados pelo
Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Florianópolis.
A reestruturação do curso tem como eixo principal a adequação da estrutura curricular em módulos
que permitam uma formação generalista e abrangente, levando em consideração as áreas de manutenção,
produção e projetos. Para que se possa atender esta necessidade adequadamente será necessário ofertar
o curso em três módulos (semestres). A estrutura apresentada está em conformidade com o CNCT, 2016, 3ª
ed e com as orientações do Regulamento Didático Pedagógico (RDP - Resolução CONSUP Nº 20, de 25 de
Junho de 2018). Além de permanecer em uma área de formação que se justifica pela ampla e diversa oferta
de produtividade na grande Florianópolis e região.

37. Itinerário formativo no Contexto da Oferta do Campus:
O candidato deve proceder a inscrição do processo seletivo, de acordo com os editais divulgados
pelo Departamento de Ingresso e se, contemplado no processo seletivo, o mesmo deve comparecer ao
Registro Acadêmico para entrega da documentação e efetivação da matrícula.
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Ao ingressar no curso, sua matrícula seguirá o RDP vigente. Ao integralizar os dois primeiros
módulos o aluno receberá a certificação intermediária de “Desenhista Mecânico” e também o de “Torneiro
Mecânico”. Na integralização do curso, o aluno será certificado com o diploma de “Técnico em Mecânica”.
Em relação a possibilidade de continuidade de estudos, o egresso no curso Técnico de Nível Médio
em Mecânica poderá ampliar sua formação ingressando nos outros cursos oferecidos no Departamento
Acadêmico de Metal Mecânica (DAMM). Para uma formação de nível técnico, há a possibilidade de fazer o
curso técnico subsequente de Manutenção Automotiva. Em relação aos cursos superiores, o departamento
oferece o Curso de Bacharelado de Engenharia Mecatrônica e o Curso Tecnologia em Design de Produto.

38. Público-alvo na Cidade ou Região:
Jovens e adultos com Ensino Médio completo que desejam atuar como Técnico em Mecânica,
desenvolvendo ações de projeto, instalação, operação, manutenção, controle e otimização de processos
industriais, atuando de forma ética, crítica, criativa, cooperativa e com consciência de seu papel social.
Poderá atuar, também, no setor de serviços, bem como em instituições de ensino e pesquisa.

39. Instalações e Equipamentos:
Para o desenvolvimento das atividades propostas nesse Projeto Pedagógico de Curso, além de
salas de aula, mobiliário, acervo bibliográfico, insumos de consumo, etc, os seguintes laboratórios e
equipamentos são necessários:
Laboratório : Máquinas Operatrizes 1
Equipamentos
Tornos mecânicos ferramenteiros
Tornos mecânicos universais
Fresadora ferramenteira
Fresadora universal
Retificadora cilíndrica universal
Retificadora plana tangencial
Serra mecânica alternativa
Serra mecânica tipo fita
Guilhotina hidráulica
Afiadora de ferramentas
Moto esmeril

Horário de funcionamento : Integral
Quantidade
02
12
03
03
01
01
01
01
01
01
02

Laboratório : Máquinas Operatrizes 2
Equipamentos
Furadeira de bancada
Prensa hidráulica
Máquina de usinagem por eletroerosão por penetração
Máquina de usinagem por eletroerosão a fio
Furadeira radial de bancada
Furadeira radial de coluna
Furadeira fresadora
Curvadora de tubos
Dobradeira de tubos
Máquina injetora de polímeros
Máquina de termoformagem de polímeros
Pórtico para troca de moldes
Moldes para injeção de termoplásticos
Granulador de polímeros
Bancadas para ajustagem
Bancadas para manutenção de moldes

Horário de funcionamento : Integral
Quantidade
03
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
03
01
03
01

Laboratório : Automação Hidráulica e Pneumática
Horário de funcionamento : Integral
Equipamentos
Quantidade
Bancada didática FESTO eletropneumática
04
Bancada didática mista FESTO de eletropneumática e eletrohidráulica
02
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Bancada didática VICKERS de hidráulica e eletro-hidráulica
Projetor multimídia
Laboratório : Computação Gráfica
Equipamentos
Microcomputador
Projetor multimídia

01
01

Horário de funcionamento : Integral
Quantidade
20
01

Laboratório : Materiais

Horário de funcionamento : Integral
Equipamentos
Quantidade
Máquina universal de ensaios mecânicos
01
Equipamento para ensaio de impacto Charpy/Izod
01
Durômetros Rockwell
04
Durômetros Shore
02
Microdurômetro Vickers/Knoop
01
Equipamento para corte de amostra metalográfica
01
Equipamento para embutimento de amostra metalográfica
02
Lixadeiras Metalográficas
04
Politrizes Metalográficas
04
Politriz Eletrolítica
01
Microscópio ótico metalográfico
02
Estereomicroscópio
01
Estufa
01
Forno de mufla para tratamento térmico
02
Máquina de ensaio de corrosão em névoa salina
01
Ultrassom para ensaio não destrutivo
01
Ultrassom para limpeza de peças
01
Equipamento para ensaio não destrutivo por partículas magnéticas
01
Forno industrial de revenimento
01
Laboratório : Metrologia
Equipamentos
Projetor de perfil
Microscópio de medição
Régua graduada
Relógio comparador
Micrometro para medidas externas
Paquímetro universal
Máquina de medição por coordenadas
Braço de medição
Máquina de medir formas CNC (circularímetro)
Rugosímetro
Desempeno
Padrões de calibração (jogos)
Projetor multimídia
Microcomputador
Laboratório : Manutenção
Equipamentos
Lixadeira orbital
Microrretífica
Projetor multimídia
Câmara de pintura
Pistola de pintura
Torquímetro Tork
Decibelímetro
Tacômetro
Prensa hidráulica manual
Engraxadeira manual
Tanque para limpeza de peças

Horário de funcionamento : Integral
Quantidade
01
01
12
04
24
24
01
01
01
01
02
04
01
05
Horário de funcionamento : Integral
Quantidade
02
02
01
01
03
01
01
01
01
01
01
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Laboratório : Soldagem
Equipamentos
Equipamento para soldagem MIG/MAG
Equipamento para soldagem TIG
Equipamentos para soldagem com eletrodo revestido
Estação de solda oxi-acetilênica com 12 postos de solda
Maçarico para corte oxi-acetilênico
Equipamento para corte a plasma
Mesa CNC de oxi-corte
Braço robotizado para solda MIG/MAG

Horário de funcionamento : Integral
Quantidade
03
03
04
01
01
01
01
01

Laboratório : Projetos e Protótipos
Equipamentos
Microcomputador
Projetor multimídia

Horário de funcionamento : Integral
Quantidade
20
01

Laboratório : Automação da Manufatura
Equipamentos
Torno CNC
Centro de usinagem CNC
Projetor multimídia
Microcomputador

Horário de funcionamento : Integral
Quantidade
02
02
01
13

40. Corpo Docente e Técnico-administrativo:
DOCENTE
Nome

Área de Formação

Titulação

Regime de
Trabalho

André Roberto de Sousa

Engenharia Mecânica

Doutor

DE

Aurélio da Costa Sabino Netto

Engenharia de Produção Mecânica

Doutor

DE

Diovani Castoldi Lencina

Engenharia Mecânica

Doutor

DE

Eduardo Antônio Linck

Engenharia Industrial Mecânica

Mestre

DE

Eduardo Yuji Sakurada

Engenharia Mecânica

Doutor

DE

Erwin Werner Teichmann

Engenharia Mecânica

Doutor

DE

Felício José Gesser

Engenharia de Produção Mecânica

Mestre

DE

Fernando Jose Fernandes Gonçalves

Engenharia de Produção Mecânica

Doutor

DE

Gabriel Costa Sousa

Tecnologia em Automação Industrial

Mestre

DE

Henrique Cezar Pavanati

Engenharia Mecânica

Doutor

DE

Ivan Luiz Hubert

Engenharia Mecânica

Mestre

DE

João Batista Broering

Engenharia de Produção Mecânica /
Licenciatura Plena

Especialista

DE

Josemar Stahelin

Educação Artística – Habilitação em
Desenho

Especialista

DE

Luciano Amaury dos Santos

Engenharia Mecânica

Doutor

DE

Luiz Fernando Segalin de Andrade

Engenharia Mecânica

Doutor

DE

Marcelo Niehues Schlickmann

Engenharia Mecânica

Doutor

DE

Marlus Dec

Tecnologia em Manutenção Industrial
Eletromecânica

Mestre

DE

Engenharia Mecânica / Licenciatura

Mestre

DE

Norberto Moro
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Plena
Taylor Soares Rosa

Engenharia Mecânica

Mestre

TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO
Nome

Cargo

Anderson de Oliveira

Assistente em Administração

Carlos Rafael Garcia

Técnico em Mecânica

Charles Nuernberg da Silva

Técnico em Mecânica

Fagney José da Cunha

Técnico em Mecânica

Flavia Schmitt da Silveira

Assistente em Administração

Giovani Camara

Técnico em Mecânica

José Augusto Pereira Ribeiro

Assistente em Administração

Márcia Cemin da Luz

Assistente em Administração

Marlucilene Stela Pereira

Assistente em Administração

Rogério Pereira

Assistente em Administração

41. Anexos:
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DE

41.1. Pareceres dos Laboratórios do DAMM – Capacidade máxima de alunos.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE METAL MECÂNICA

DECLARAÇÃO

Declaro que os Laboratórios de Soldagem Elétrica e Soldagem Oxiacetilênica, estão aptos a
receber um número máximo de 14 alunos por ambiente para as aulas práticas, tendo em vista a
disponibilidade de espaço físico e limite de equipamentos. Ademais, ainda que o aluno faça uso de
EPI (Equipamento de Proteção Individual), um número reduzido de alunos é recomendado por
questões de segurança.

_______________________________
Prof. Erwin Werner Teichmann
(Coordenador do Laboratório de Soldagem)

Florianópolis, 25 de abril de 2019.

Av. Mauro Ramos, 950
Centro - 88020-300 – Florianópolis/SC
Fone: (48) 3221-0575
www.ifsc.edu.br
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41.2. Aprovação no Colegiado do Campus Florianópolis.
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