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DEPARTAMENTO: Tecnologia Industrial 

 

DISCIPLINA: Máquinas e Ferramentas II SIGLA: 5MAF203 

 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 54h TEORIA: 36h PRÁTICA: 18h 

 

CURSO:  Engenharia de Produção - Habilitação Mecânica 

 

PRÉ-REQUISITOS: 4MAF103 

 

EMENTA: Elementos de Máquinas e equipamentos auxiliares. Máquinas para 
pré-corte. Corte/esquadrejamento. Torneamento. Colagem. Fresamento. 
Furação. Lixação. Pintura. Montagem. Embalagem. Prática de Oficina. 

 

P L A NO   D E   E N S I N O  -  Semestre 2019/1 

 

OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA: Desenvolver nos acadêmicos a 
habilidade de reconhecer, classificar, selecionar máquinas operatrizes, bem 
como reconhecer os elementos de máquinas, proporcionando a base para 
identificação dos tipos e aplicações dos processos de usinagem, comumente 
utilizados na indústria. 

 

Objetivos Específicos: 
- Conhecer os diversos elementos de máquinas e assessórios e suas 
classificações e aplicações; 
- Desenvolver a habilidade de reconhecer os tipos de máquinas operatrizes, 
acessórios, ferramentas, atualizados nos processos de usinagem; 
- Desenvolver a habilidade de operação em processos de usinagem. 

 
Cronograma de Atividades 

C.H. CONTEÚDOS PROGRAMATICOS  AVALIAÇÃO  

2h 1. Introdução 
1.1. Apresentação da disciplina 
1.2. Metodologia de ensino utilizada 
1.3. Avaliação 

- 

8h 2-Elementos de Máquinas e equipamentos auxiliares 
2.1 - Parafusos, porcas, arruelas e rosca 
2.2 - Engrenagens, Correias, Polias e Correntes 
2.2.1 - Transmissão por engrenagens 
2.2.2 - Transmissão por polias e correias 
2.2.3 - Transmissão por correntes 
2.3 - Mancais de Rolamento e Deslizamento 
2.3.1 - Mancais de Rolamento 
2.3.2 - Mancais de deslizamento 
2.4 - Acoplamentos 
2.5 - Elementos de Vedação 
2.6- Travas, Chaveta, Anel elástico, Pinos e Freios 

TB01 – 
Trabalho de 
pesquisa e 
apresentação. 
 
P2 - Prova 
Individual sem 
consulta 
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2h 3 -Máquinas para pré-corte 
3.1 - Serra fita; 
3.2 - Oxi-corte; 

P1 - Prova 
Individual sem 
consulta 

2h 4 - Corte/esquadrejamento 
4.1 - Definição e aplicação 

P1 - Prova 
Individual sem 
consulta 

7h 5 - Torneamento. 
5.1 - A importância do torneamento no contexto dos 
processos mecânicos de usinagem; 
5.2- Movimentos principais; 
5.3 - Tipos de tornos; 
5.4 - Equipamentos e acessórios; 
5.5 - Tipos de ferramentas para tornear; 

P1 - Prova 
Individual sem 
consulta 

7h 6 - Fresamento 
A importância do fresamento no contexto dos 
processos mecânicos de usinagem; 
6.2- Movimentos principais; 
6.3 - Tipos de fresadoras; 
6.4 - Equipamentos e acessórios; 
6.5 - Tipos de ferramentas para fresar; 

P2 - Prova 
Individual sem 
consulta 

2h 7 - Colagem. 
7.1 - Tipos de colagem e aplicações 

P2 - Prova 
Individual sem 
consulta 

2h 8 - Furação 
8.1 - Tipos de maquinas e acessórios 

P1 - Prova 
Individual sem 
consulta 

2h 9 - Lixação; Pintura. 
9.1- Tipos de processos 

P2 - Prova 
Individual sem 
consulta 

2h 10 - Montagem. 
Noções de ferramentaria e montagem 
Embalagem 

P2 - Prova 
Individual sem 
consulta 

18h 11 - Prática de Oficina 
Projeto Mecânico Aplicado / Visitas Técnicas / Usinar 
dispositivos 

Projeto 
Mecânico 
Aplicado 

54h CH Total Teórico-Prática – 54h 
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Metodologia Proposta:  
O conteúdo programático será desenvolvido através de: 
- Aulas expositivas e dialogadas, onde o professor se utilizará de quadro e giz; 
slides com o uso de projetor e vídeos sobre o tema; 
- Aplicação de exercícios como atividade em sala e/ou extra-classe; 
- Nas Provas serão abordadas questões do ENADE; 
- Atividades de pesquisa individual ou em grupo, com exposição dos trabalhos 
pesquisados; 
- Prática de Oficina (Projeto Mecânico Aplicado / Visitas Técnicas / Usinar 
dispositivos com acompanhamento). 
- As atividades abordarão competências presentes em disciplinas da 1ª, 2ª, 3ª e 
4ª fases do curso; 
- O docente estará disponível quartas-feiras após as 19h para atendimento ao 
aluno. 

 

Avaliação do Aluno: 
A qualidade do desempenho do aluno será avaliada com base no 
desenvolvimento das seguintes atividades e com os seguintes critérios: 
 
Media Final = (P1*0,25) + (P2*0,25) + (TB01 *0,15) + (Projeto Mecânico 
Aplicado * 0,35). 
 
Avaliações Datas previstas de realização: 
P1- Prova individual sem consulta– 8ª Semana de Aula 
P2 - Prova Individual sem consulta – 15ª Semana de Aula 
TB01 – Trabalho de pesquisa e apresentação - Conforme cronograma 
apresentado em sala e disponibilizados no sistema Moodle. 
Projeto Mecânico Aplicado – Conforme atividades e prazos apresentados em 
sala e disponibilizados no sistema Moodle. 

 
Informações sobre realização de Prova de 2ª Chamada 
A Resolução nº 039/2015-CONSEPE regulamenta o processo de realização de provas de segunda chamada. Segundo esta normativa, O 
acadêmico regularmente matriculado que deixar de comparecer a qualquer das avaliações nas datas fixadas pelo professor, poderá 
solicitar segunda chamada desta avaliação através de requerimento por ele assinado, ou por seu representante legal, entregue na 
Secretaria de Ensino de Graduação e/ou Secretaria do Departamento, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de 
realização da avaliação, sendo aceitos pedidos, devidamente comprovados e que se enquadrem em um das seguintes situações: I - 
problema de saúde do aluno ou parente de 1º grau, devidamente comprovado, que justifique a ausência; II - ter sido vítima de ação 
involuntária provocada por terceiros, comprovada por Boletim de Ocorrência ou documento equivalente; III - manobras ou exercícios 
militares comprovados por documento da respectiva unidade militar; IV - luto, comprovado pelo respectivo atestado de óbito, por parentes 
em linha reta (pais, avós, filhos e netos), colaterais até o segundo grau (irmãos e tios), cônjuge ou companheiro (a), com prazo de até 5 
(cinco) dias úteis após o óbito; V - convocação, coincidente em horário, para depoimento judicial ou policial, ou para eleições em 
entidades oficiais, devidamente comprovada por declaração da autoridade competente; VI - impedimentos gerados por atividades 
previstas e autorizadas pela Chefia de Departamento do respectivo curso ou instância hierárquica superior, comprovada através de 
declaração ou documento equivalente; VII - direitos outorgados por lei; VIII - coincidência de horário de outras avaliações do próprio 
curso, comprovada por declaração da chefia de departamento; IX – convocação para competições oficiais representando a UDESC, o 
Município, o Estado ou o País; X – convocação pelo chefe imediato, no caso de acadêmico que trabalhe, em documento devidamente 
assinado e carimbado, contendo CNPJ da empresa ou equivalente, acompanhado de documento anexo que comprove o vínculo 
empregatício, como cópia da carteira de trabalho ou do contrato ou de documento equivalente. Importante: O requerimento deverá 
explicitar a razão que impediu o acadêmico de realizar a avaliação. 
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