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Componente Curricular: ENSAIOS TECNOLÓGICOS DOS MATERIAIS - GRUPO A

Módulo: 2º MÓDULO - A C. H. Semanal: 2,5

Professor: PAULO AFONSO PEREIRA

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação profissional, que justificam o
desenvolvimento das competências previstas nesse componente curricular.

➢ ATRIBUIÇÕES:

➢ Especificar características físicas e mecânicas de materiais e equipamentos.

➢ C - Especificar elementos normalizados e padronizados consultando catálogos técnicos, manuais de fabricantes e normas
técnicas.

➢ ATIVIDADES

➢ Realizar cálculos de dimensionamento para especificar material.

➢ A - Dimensionar material com a efetivação de cálculos e ensaios.

➢ C - Realizar ensaios tecnológicos

➢ A - Especificar elementos normalizados e padronizados.

➢ C - Interpretar resultados de ensaios

➢ C - Elaborar relatórios
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular

Componente Curricular: ENSAIOS TECNOLÓGICOS DOS MATERIAIS - GRUPO A Módulo: 2º MÓDULO

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas
1. Analisar o comportamento dos materiais utilizados na

construção mecânica, quando submetidos às solicitações
e demais demandas características dos processos de
fabricação e aplicação

1.1 Identificar as solicitações mecânicas em que estão
submetidos os materiais utilizados nas construções
mecânicas

1. Introdução aos Ensaios Mecânicos de Materiais

2. Analisar os ensaios tecnológicos dos materiais suas
aplicações, metodologias e procedimentos, interpretando
os resultados, comparando com padrões, avaliando as
características e aplicações dos materiais ensaiados.

1.2 Indicar as propriedades mecânicas relativas aos tipos de
solicitações mecânicas.

2. E n s a i o s  d e s t r u t i v o s  d e
materiais:Tração;Compressão;Cisalhamento;Dureza;Impa
cto;Flexão;Dobramento;Embutimento;Fadiga

1.3 Identificar os defeitos e descontinuidades dos materiais,
gerados pelos processos de fabricação e aplicações.

3. Ensa ios  não des t ru t ivos  de mater ia is :L íqu ido
penetrante;Partículas magnéticas;Raio x ;Ultrassom

2.1 Selecionar os ensaios mecânicos adequados à definição
das propriedades mecânicas exigidas na aplicação.

4. Relatórios técnicos de ensaios mecânicos de materiais

2.2 Executar os ensaios mecânicos em conformidade com as
normas e procedimentos técnicos.

5. Ordenamento técnico e materiais de apoio:Normas
técnicas;Manuais e catálogos de fabricantes

2.3 Comparar os resultados dos ensaios com padrões e
normas técnicas.

2.4 Efetuar cálculos de capacidade de carga e tensões.

2.5 Elaborar relatórios técnicos e especificar materiais.
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

Componente Curricular: ENSAIOS TECNOLÓGICOS DOS MATERIAIS - GRUPO A Módulo: 2º MÓDULO

Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia
e Mês

➢ 1.1 Identificar as solicitações mecânicas em que estão
submetidos os materiais utilizados nas construções
mecânicas

➢ 1. Introdução aos Ensaios Mecânicos de Materiais ➢ aula expositiva
05/02 a 15/02

➢ 1.2 Indicar as propriedades mecânicas relativas aos
tipos de solicitações mecânicas.

➢ 1. Introdução aos Ensaios Mecânicos de Materiais ➢ aula expositiva 18/02 a 01/03

➢ 1.2 Indicar as propriedades mecânicas relativas aos
tipos de solicitações mecânicas.

➢ 2. Ensaios destrutivos de
materiais:Tração;Compressão;Cisalhamento;Dureza;Impac
to;Flexão;Dobramento;Embutimento;Fadiga

➢ Aula prática do ensaio de tração
07/03 a 15/03

➢ 1.2 Indicar as propriedades mecânicas relativas aos
tipos de solicitações mecânicas.

➢ 2. Ensaios destrutivos de
materiais:Tração;Compressão;Cisalhamento;Dureza;Impac
to;Flexão;Dobramento;Embutimento;Fadiga

➢ Aula Expositiva com Resolução de exercícios
18/03 a 29/03

➢ 1.3 Identificar os defeitos e descontinuidades dos
materiais, gerados pelos processos de fabricação e
aplicações.

➢ 3. Ensaios não destrutivos de materiais:Líquido
penetrante;Partículas magnéticas;Raio x ;Ultrassom

➢ aula expositiva
01/04 a 12/04

➢ 1.3 Identificar os defeitos e descontinuidades dos
materiais, gerados pelos processos de fabricação e
aplicações.

➢ 3. Ensaios não destrutivos de materiais:Líquido
penetrante;Partículas magnéticas;Raio x ;Ultrassom

➢ aula expositiva
15/04 a 26/04

➢ 2.1 Selecionar os ensaios mecânicos adequados à
definição das propriedades mecânicas exigidas na
aplicação.

➢ 4. Relatórios técnicos de ensaios mecânicos de
materiais

➢ Aula Expositiva com Resolução de exercícios
29/04 a 10/05

➢ 2.2 Executar os ensaios mecânicos em conformidade
com as normas e procedimentos técnicos.

➢ 5. Ordenamento técnico e materiais de apoio:Normas
técnicas;Manuais e catálogos de fabricantes

➢ aula expositiva 13/05 a 24/05

➢ 2.3 Comparar os resultados dos ensaios com padrões e
normas técnicas.

➢ 5. Ordenamento técnico e materiais de apoio:Normas
técnicas;Manuais e catálogos de fabricantes

➢ Aula dialogada 27/05 a 07/06

➢ 2.4 Efetuar cálculos de capacidade de carga e tensões. ➢ 4. Relatórios técnicos de ensaios mecânicos de
materiais

➢ Resolução de exercícios 10/06 a 19/06

➢ 2.5 Elaborar relatórios técnicos e especificar materiais. ➢ 4. Relatórios técnicos de ensaios mecânicos de
materiais

➢ Resolução de exercícios 24/06 a 28/06

➢ 2.5 Elaborar relatórios técnicos e especificar materiais. ➢ 4. Relatórios técnicos de ensaios mecânicos de
materiais

➢ Revisão dos conceitos com aula expositiva e resolução
de exercícios

01/07 a 02/07
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IV - Plano de Avaliação de Competências

Componente Curricular: ENSAIOS TECNOLÓGICOS DOS MATERIAIS - GRUPO A Módulo: 2º MÓDULO

Competências Instrumento(s) e Procedimentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho

➢ 1. Analisar o comportamento dos materiais
utilizados na construção mecânica, quando
submetidos às solicitações e demais demandas
características dos processos de fabricação e
aplicação

➢ Trabalho prático (em grupo)

➢ Trabalho em Equipe

➢ Construção de Conceito

➢ Compreensão,

➢ O Aluno deverá gerar relatórios técnicos das
atividades práticas desenvolvidas nos ensaios
laboratoriais.

➢ 2. Analisar os ensaios tecnológicos dos
materiais suas aplicações, metodologias e
procedimentos, interpretando os resultados,
comparando com padrões, aval iando as
características e aplicações dos materiais
ensaiados.

➢ Trabalho prático (em grupo)

➢ Construção de Conceito

➢ Trabalho em Equipe

➢ Destreza,

➢ O aluno terá a competência para saber qual
ensaio deve ser realizado e evidenciar motivos
de falhas nos materiais. Também deverá
conhecer a propriedade dos materiais.
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V – Plano de atividades docentes

Componente Curricular: ENSAIOS TECNOLÓGICOS DOS MATERIAIS - GRUPO A Módulo: 2º MÓDULO

Atividades Previstas Projetos e Ações voltados à
redução da Evasão Escolar

Atendimento a alunos por
meio de ações e/ou projetos

voltados à superação de
defasagens de aprendizado

ou em processo de
Progressão Parcial

Preparo e correção de
avaliações Preparo de material didático

Participação em reuniões com
Coordenador de Curso e/ou

previstas em Calendário
Escolar

FEVEREIRO Organização das palestras com
ex-alunos, recepção aos alunos Preparação de material de aulas Reunião Planejamento

MARÇO Palestra Motivacional Preparação de material de aulas Reunião Pedagógica

ABRIL
A c o m p a n h a m e n t o  d a s
Frequências e alertas aos
alunos faltantes

Organização e correção do
Projeto desenvolvido nas aulas Preparação de material de aulas

C o n s e l h o  d e  C l a s s e
Intermediário e Reunião de
Curso

MAIO Palestra Motivacional: Onde o
aluno pretende chegar?

Ava l iação  dos  Re la tó r ios
Técnicos. Feed back aos alunos
s o b r e  o  d e s e m p e n h o  e
participação nas aulas práticas

Preparação de material de aulas
Reunião Pedagógica Semana
Paulo Freire e Semana de
Enfermagem

JUNHO Avaliação dos Relatórios em
grupo e Exercícios individuais

Atualização e contextualização
do material a ser aplicado Reunião de Curso

JULHO Apl icação de processo de
recuperação

Organização e correção do
Projeto desenvolvido nas aulas Preparação de material de aulas Conselho de Classe Final
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
Telecurso 2000 – Ensaios Tecnológicos

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Após ensaio de tração realizado na oficina, na aula de ETM, os alunos coletarão dos ensaios os dados gerados no sistema da
máquina de ensaio universal. Com os dados os alunos divididos em grupos farão a dedução e cálculos matemáticos, na aula de RM.

Integração com a disciplina Resistência dos Materiais

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
•Revisão dos conteúdos ministrados, utilizando-se de situações motivadoras, associadas a experiências reais produtivas e
gratificantes, de preferência que fazem parte do cotidiano do discente, possibilitando-lhe um maior entusiasmo no processo
sistemático da construção do conhecimento.

•Reutilização de critérios diferenciados de avaliação que possibilitem verificar em que medida as estratégias de recuperação
adotadas pelo docente tiveram êxito, a partir das competências e habilidades evidenciadas pelo discente a partir de então.

IX – Identificação:
Nome do Professor: PAULO AFONSO PEREIRA

Assinatura: Data:____/____/________

X – Parecer do Coordenador de Curso:

O planejamento deste componente curricular apresenta metodologias de ensino diversificadas, trabalhando a teoria e a prática,
contextualizando os conceitos com o dia a dia do aluno e valorizando o trabalho em equipe. Os instrumentos e critérios de avaliação,
bem como de recuperação, possibilitam que o aluno possa ser avaliado de maneira holística e de maneira contínua. Também está
em consonância com o projeto pedagógico dessa Unidade Escolar através de propostas de integração e/ou interdisciplinares. Diante
do exposto, manifesto-me favorável a execução desse plano de trabalho.

Nome do Coordenador: ANA CLAUDIA CÂMARA PEREIRA

Assinatura: Data:____/____/________

Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI– Replanejamento:


