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DEPARTAMENTO: Tecnologia Industrial 

 

DISCIPLINA: Transferência de Calor SIGLA: 7TCA003 

 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 54 h TEORIA: 54 h PRÁTICA: 00h 

 

CURSO:  Engenharia de Produção - Habilitação Mecânica 

 

PRÉ-REQUISITOS: 3FGE203 

 

EMENTA: Condução de Calor em Regime Permanente. Condução de Calor em 
Regime Transitório. Convecção Forçada. Convecção Natural. Trocadores de 
Calor. Radiação. 

 
 

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

OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA: Apresentar noções básicas sobre os 
diferentes modos de transmissão de calor, condução, convecção e radiação, 
capacitando alunos a identificar problemas e propor soluções técnicas na área. 

 

Objetivos Específicos: 
1. Abordar os princípios básicos de transferência de calor em todos os 
modos apresentados; 
2. Apresentar diversos exemplos do mundo real, para mostrar aos 
estudantes como a transferência de calor é aplicada na prática da 
engenharia; 
3. Desenvolver uma compreensão intuitiva da transferência de calor, 
enfatizando a física e os argumentos físicos. 

 
Cronograma de Atividades 

C.H. CONTEÚDOS PROGRAMATICOS  AVALIAÇÃO  

2h 0. Introdução 
0.1. Apresentação da disciplina 
0.2. Metodologia de ensino utilizada 
0.3. Avaliação 

 

16h 2. Introdução 

2.1Conceitos e definições fundamentais. 

2.2Relação entre a transferência de calor e a 

termodinâmica 

2.3Relevância da Transferência de calor 

2.4Metodologia de resolução de problemas 

em transferência de calor. 

2.5Mecanismos de transferência de calor 

Avaliação escrita, 
individual e sem 
consulta para os 
conteúdos: 2 e 3 
(peso 40%) 
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3. Condução de Calor Unidimensional em 

Regime Permanente 

3.1Equação da taxa de condução (Lei de 

Fourier) 

3.2Condução de calor em uma parede plana 

3.3Analogia entre resistência térmica e 

resistência elétrica 

3.4Associação de paredes planas em série 

3.5Associação de paredes planas em 

paralelo 

3.6Condução de calor através de 

configurações cilíndricas 

3.7Condução de calor através de uma 

configuração esférica. 

15h 4. Condução de Calor em Regime 
Transitório 
4.1Análise Global do Sistema 
4.2Condução de calor transiente em grandes 
paredes planas, longos cilindros e esferas 
com efeitos especiais. 
5. Convecção Forçada e Natural 
5.1Lei básica para convecção 
5.2Camada limite 
5.3Determinação do coeficiente de película 
(h) 
5.4Resistência térmica na convecção 
5.5Mecanismos combinados de transferência 
de calor (condução e convecção) 

Avaliação escrita, 
individual e sem 
consulta, para os 
conteúdos 4 e 
5(peso 30%). 

21h 6. Princípios da Radiação Térmica 
6.1Noções e fundamentos 
6.2Corpo Negro e corpo cinzento 
6.3Lei Stefan-Boltzmann 
6.4Fator forma 
6.5Efeito combinado condução-convecção 
radiação 
7. Aletas 
7.1Definição 
7.2Cálculo do fluxo de calor em aletas de 
seção uniforme 
7.3Tipos de aletas 
7.4Eficiência de uma aleta 
8. Trocadores de Calor 
7.1 Tipos de Trocadores de calor 
7.2 Média logarítmica das diferenças de 
temperatura 
7.3 Balanço térmico em trocadores de calor 
7.4 Coeficiente global de transferência de 

Avaliação escrita, 
individual e sem 
consulta, para os 
conteúdos: 6, 7 e 8 
(peso 30%). 
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calor 
7.5 Fator de fuligem (incrustação) 
7.6 Fluxo de calor para trocadores com mais 
de um passe. 

54h* CH Total Teórico-Prática – 54h*  
 
 

Metodologia Proposta:  
Os conteúdos pragmáticos serão desenvolvidos através de: 
- Aulas expositivas (teóricas), onde se utilizará quadro branco e canetão, com 
auxilio de recursos áudio visuais (data-show); 
Resolução de exercícios, como atividade em sala e extra-classe; 
- Atendimento extra classe pelo professor da disciplina (sexta-feira das 14:20 h 
às 15:20 h ) 
- Inclusão de questões no formato do ENADE nas provas 

 

Avaliação do Aluno: A qualidade do desempenho do aluno será avaliada com 
base no desenvolvimento das seguintes atividades e com os seguintes critérios: 
Serão realizadas três avaliações individuais e escritas no decorrer do semestre, 
sendo que estas avaliações: 
1ª Avaliação para os conteúdos 2 e 3: data à definir, com peso de 40%; 
2ª Avaliação para os conteúdos 4 e 5: data à definir, com peso de 30%; 
3ª Avaliação para os conteúdos 6, 7 e 8: data à definir, com peso de 30%. 
Exame: data à definir. 
A média final será a somatória da três avaliações com seus respectivos pesos. 

 
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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