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Plano analítico da disciplina 
Oficinas Gerais 

 
Ano: 1o  Semestre: 2o 

Horas: total - 48 h (3 h/semana); aulas teóricas - 12 h;  
aulas praticas - 36 h x Nsubturmas. 

 
1. Aula teórica - 3 h. 
- Apresentação, organização de aulas (lista de presença, criação de subturmas), plano e 

metodologia da disciplina, literatura recomendada. 
- Noção de qualidade de artigo; parâmetros de qualidade: técnicos, tecnológicos, 

ergonómicos e económicos. 
- Noções de precisão de artigo: precisão de dimensões, forma, disposição das superfícies, 

parâmetros físico-químicos e físico-mecânicos. 
- Noções de qualidade de precisão das dimensões lineares, precisão baixa, normal, elevada 

e alta, recomendações da escolha de qualidade de precisão, dimensões nominais, desvios 
superiores e inferiores, tolerâncias, dimensões admissíveis máximas e mínimas, 
dimensões externas, internas, unilaterais, bilaterais, diametrais. 

- Noções de ajustamento e seus tipos (com folga, com aperto e incertos), campos de 
desvios, recomendações da escolha de ajustamentos, determinação de desvios, cálculo das 
dimensões admissíveis. 

- Designação da precisão de dimensões lineares, ajustamentos e desvios na documentação 
técnica e tecnológica. 

2. Aula teórico-prática - 3 h. 
- Treino da escolha de qualidade de precisão e ajustamento, determinação de desvios 

limites, cálculo das dimensões admissíveis. 
- Avaliação e designação de precisão de forma, disposição das superfícies e de parâmetros 

físico-químico e físico-mecânicos. 
- Noções de qualidade de superfícies, seus parâmetros principais Rz e Ra, recomendações 

da escolha de rugosidade de superfície, critérios de avaliação aproximada da rugosidade 
da superfície, designação na documentação técnica e tecnológica. 

- Medidores das dimensões lineares e seu campo de uso, construção do paquímetro, 
exemplos de medição, regra e treino de leitura de dimensões do paquímetro. 

3. Aula teórica - 3 h. 
- Formas de materiais em venda (chapas, varões, tubos, perfis laminados, lingotes, etc.) e 

seu campo de uso, noções da peca bruta, sua forma, sobrespessuras. 
- Métodos de obtenção das pecas brutas por meio de corte (em tesouras manuais, 

mecânicas, de disco, guilhotinas, serras de lamina manuais, mecânicas, de disco, desvios 
abrasivos, corte a gás, etc.), essência, campo de uso, possibilidades. 

- Métodos de fundição (em areia, moldes metálicos, em casca, em cera perdida, sob 
pressão, centrifuga, etc.), essência, campo de uso, possibilidades. 

- Métodos de tratamento sob pressão (laminagem, trifilação, extrusão, forjadura, 
estampagem a frio e a quente), essência, campo de uso, possibilidades. 

- Métodos principais de usinagem (torneamento, fresagem, furação, serralharia, 
rectificação, polimento), essência, campo de uso, possibilidades. 
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4. Teste – 1,5 h , aula teórica – 1,5 h. 
- Teste sobre a matéria dada nas primeiras aulas. 
- Métodos electro-químicos de tratamento (de electro-errosão, electro-químicos, de anódio 

mecânico, ultra-sónico, com raios electrónicos, de laser, por plasma, jacto de agua, etc.), 
essência, campo de uso. 

- Métodos de tratamento térmicos e químico-térmicos (recozimento, tempera e 
revenimento, normalização, envelhecimento, cementação, nitruração, etc.), essência, 
campo de uso. 

- Tipos de junção das pecas (moveis, imóveis, desmontáveis, não desmontáveis, com folga, 
com aperto, de rebites, de parafuso e porca, de soldadura, de cola, de chaveta, de pino, de 
estrias, de trocos, etc.), essência, campo de uso. 

- Métodos de soldadura por pressão e por fusão, essência, campo de uso. 
5 – 16. Aulas práticas - 3 h/semana. 
Na 5 semana faz-se divisão de subturnos em grupos de 3-4 pessoas para trabalhos práticos. A 
seguir cada grupo trabalha segundo seu horário apresentado no fim do Guia de Oficinas 
Gerais. Dentro de horário estão previstos 2 dias para soldadura, 5 dias para torneamento e 
fresagem, 4 dias para serralharia e 1 dia de fundição. No futuro estão previsto em vez de um 
dia de serralharia realizar o trabalho de estampagem. 
No principio de cada tipo de trabalho dá-se a explicação de tarefa, regras de técnica de 
segurança, sequência e regimes de tratamento, órgãos de controle de máquina-ferramenta 
correspondente, exigências a qualidade de tratamento, realiza-se demonstração 
correspondente. 
Durante o trabalho realizam-se consultas e vigilância. 
Durante as aulas de soldadura cada um grupo fabrica um fogão de carvão. Durante as aulas de 
torneamento e fresagem cada um estudante fabrica parafuso e porca metálicos e cabeça e cabo 
de martelo para bater carne de madeira. Durante as aulas de serralharia cada um estudante 
fabrica 2 símbolos metálicos para marcar portas (cifras e letras). Durante as aulas de fundição 
cada grupo prepara e faz fundição em molde de areia e metálica. 
Nos últimos dias de cada tipo de trabalho realizam-se defesas correspondentes da parte teórica 
e pratica. Defesas são individuais e orais. 
 
Sistema de avaliação: 
A nota de frequência calcula-se através da nota do Teste inicial e 4 notas de defesas de 4 
temas pela fórmula: 
 

NFr = 0,25 ⋅ Nteste + 0,1 ⋅ Nfund + 0,2 ⋅ Nser + 0,3 ⋅ Nt/fr + 0,15 ⋅ Nsold 
 
onde Nteste – nota do teste inicial; Nfund – nota final das defesas do tema de Fundição; Nser – 
nota final das defesas do tema de Serralharia; Nt/fr – nota final das defesas dos temas de 
Torneamento e Fresagem; Nsold – nota final das defesas do tema de Soldadura. 
 
Literatura recomendada: 
 
1. A. Kourbatov. Guia de Oficinas Gerais. Maputo, UEM, 2004. 
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Plano analítico da disciplina 
Materiais I 

 
Ano: 2o  Semestre: 3o 

Horas: total - 80 h (5 h/semana); aulas teóricas - 52 h;  
aulas práticas - 14 h; trabalhos laboratoriais – 14 h 

 
1. Aula teórica – 2 h. 
Apresentação, plano e metodologia da disciplina, literatura. Noções de materiais, ciências que 
estudam materiais e utilizam informação sobre materiais. Classificação química dos materiais 
(elementos, compostos, misturas), suas características. Classificação dos materiais em 
engenharia mecânica (orgânicos, inorgânicos, metálicos, não metálicos, ligas escuras, 
coloridas, tipos de aços, ferros fundidos, ligas de alumínio, cobre, magnésio, titânio, cerâmica, 
vidro, plásticos, tecido, madeira, borracha, couro, etc). 
2. Aula teórica – 3 h. 
Noções de propriedades de materiais (físicos, químicos, mecânicos, tecnológicos, 
económicos). Metodologia da escolha do material. Estrutura atómica dos elementos químicos 
(electrões, protões, neutrões, suas dimensões, massa, energia, números quânticos – n, l, m, s, 
distribuição dos electrões pelos níveis).  
3. Aula teórico-prática – 2 h. 
Prática de determinação da estrutura atómica dos elementos químicos. Tipos de ligação dos 
átomos. Estados físicos (agregados), condições de transformação física, forças atracção e 
repulsão. Estrutura cristalina e amorfa dos sólidos (tipos de redes, suas dimensões, número de 
coordenação, compacidade, anisotropia, polimorfismo, grãos, seus fragmentos, blocos). 
4. Aula teórica – 3 h. 
Defeitos das redes cristalinas (pontuais, lineares, superficiais), suas dimensões, influência na 
estrutura cristalina, propriedades, sua origem e seu deslocamento. 
5. Aula teórica – 2 h. 
Cristalização - geração e crescimento de grãos, suas velocidades, grau de resfriamento, 
energia interna, entalpia, entropia, temperatura de cristalização teórica e real, tamanho 
mínimo dos embriões, forma e dimensões dos cristais, sua regulação, modificadores, 
dendrites, liquação, estrutura do lingote. 
6. Aula teórica – 3 h. 
Transformações alotrópicas, cristalinas, deformação dos grãos, recristalização primária, 
secundária, temperatura de cristalização, transformação polimorfa, histerese, transformações 
magnéticas. 
7. Trabalho laboratorial / visita dum laboratório – 2 h. 
Métodos de estudo da estrutura: macrografia, micrografia (preparação de microsecções, 
reactivos químicos, equipamento), radiografia, espectrografia química, fractografia 
electrónica. 
8. Aula teórica – 3 h. 
Deformações dos materiais elásticos, plásticos, tensões, módulo de elasticidade, limites de 
proporcionalidade, elasticidade, escoamento, resistência, deformação de tracção, de 
compressão. Encruamento, recristalização. Destruição dos materiais frágil, dúctil, seu 
desenvolvimento, aspecto, dependência de velocidade de carregamento, temperatura, 
plasticidade do material, rede cristalina, pureza do material, defeitos, tensões, dimensões dos 
grãos, geração, crescimento, desenvolvimento das microgretas, concentração das tensões, 
fragilidade a frio. 
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9. Trabalho laboratorial / visita dum laboratório – 2 h. 
Tipos de ensaio das propriedades mecânicas e tecnológicas dos materiais (estáticos, 
dinâmicos, duradouros, seriais). Ensaios estáticos das propriedades mecânicas dos materiais: a 
tracção (modulo de elasticidade, limite de resistência, alongamento relativo, constrição 
relativa, limite de escoamento); dureza (Brinel, Rockwell, Vickers). Ensaios dinâmicos das 
propriedades dos materiais (resistência de choque, desenvolvimento das fissuras, atrito); 
10. Teste 1 – 2 h. 
11. Aula teórica – 3 h. 
Ensaios duradouros das propriedades dos materiais (resistência à fadiga, fluência, desgaste, 
resistência ao contacto). Ensaios seriais com diferentes temperaturas altas e baixas 
(resistências ao rubro, fragilidade a frio, etc.). Ensaio das propriedades tecnológicas 
qualitativas e quantitativas: para fundição (fluidez, gasificação, contracção, temperatura de 
fusão, limites de espessura, furos, etc.); para tratamento sob pressão (plasticidade, temperatura 
de processamento, grau de deformação,); para soldadura (regimes, fundentes, resistência de 
cordão, criação de fendas, etc.); para usinagem (regimes, aparas, encolhimento, escrescência, 
etc.) 
12. Aula teórica – 2 h. 
Noções de liga, componentes, sistema de ligas, ligas metálicas, binárias, de componentes 
múltiplos, fases. Tipos de misturas mecânicas, compostos químicos, soluções sólidas, suas 
características, condições de criação, componentes, estrutura, propriedades, etc. 
13. Aula teórica – 3 h. 
Teoria de ligas. Noções gerais sobre diagramas de estado: essência, destino, métodos de 
construção, curvas de arrefecimento, equipamento, linhas de líquidos e sólidos, regra de fases, 
diagramas binários. Diagrama de estado de mistura mecânica, regras de determinação de fases 
(canoide), sua composição química, quantidade (regra de segmentos). 
14. Aula teórico-prática – 2 h. 
Resolução de problemas estruturais qualitativas e quantitativas das misturas mecânicas. 
Diagrama de estado de soluções sólidas com solubilidade ilimitada, variação de composição 
química, liquação. 
15. Aula teórico-prática – 3 h. 
Diagramas de estado de soluções sólidas com diferentes variações de solubilidade limitada 
dos componentes (não depende de temperatura, aumenta-se, diminui-se com aumento da 
temperatura, dissolvem-se ambos os componentes um noutro ou não). Diagramas de estado 
das soluções sólidas com peritéctica. 
16. Aula teórica – 2 h. 
Diagramas de estado das ligas que criam compostos químicos estáveis, instáveis, com 
solubilidade limitada. Diagramas de estado das ligas com transformações alotrópicas. 
Diagramas de estado desequilibrado das ligas. 
17. Aula teórica – 3 h. 
Ligação entre o tipo de diagrama de estado e propriedades das ligas. Diagramas de estado das 
ligas com componentes múltiplos. Diagramas de estado ternários (triângulo de concentração, 
construção de diagramas, diagramas de misturas mecânicas, soluções sólidas com 
solubilidade ilimitada, vistas de cima com isotermas, determinação de fases). 
18. Aula teórico-prática – 2 h. 
Preparação para teste, perguntas e respostas, resolução dos problemas. 
19. Aula teórico-prática – 2 h. 
Preparação para teste, perguntas e respostas, resolução dos problemas. 
20. Teste 2 – 2 h. 
21. Aula teórico-prática – 3 h. 
Ligas Fe – C. Parâmetros dos componentes: Fe, C, Mn, Si, S, P, soluções sólidas, compostos.  
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Construção do diagrama Fe – Fe3C, pontos caracteres, determinação de fases, processos de 
transformação peritéctica, eutéctica, ledeburite, eutectóide, perlite. 
22. Aula teórico-prática – 2 h. 
Determinação de fases, sua composição, quantidade, microestrutura para diferentes 
temperaturas e composições de ligas Fe – C. Mecanismo de formação de perlite. 
23. Aula teórico-prática – 3 h. 
Diagrama Fe – C, condições de cristalização de grafite (de velocidade, teor de C + Si, 
espessura da peça). Tipos, estruturas do ferro fundido com base metálica de ferrite, perlite, 
ferrite e perlite, com grafite lamelar (cinzento), flocada (maleável), globular (de alta 
resistência). Elementos de metalurgia do ferro fundido, construção e processos em alto-forno 
e cubilote. 
24. Aula teórica – 2 h. 
Elementos de metalurgia de aços, construção e processos em conversores, fornos Martin-
Siemence, fornos eléctricos de arco voltaico e de indução. Equipamento de vazamento do aço. 
25. Aula teórica – 3 h. 
Dependência das propriedades dos aços do teor de carbono, manganês, silício, fósforo, 
enxofre e outras impurezas (hidrogénio, nitrogénio, oxigénio). Dependência da qualidade dos 
aços do método de produção e do tipo da desoxidação; 
26. Aula teórica – 2 h. 
Designação, marcas, composição, propriedades e campo de uso dos aços ao carbono de 
qualidade normal. Designação, marcas, composição, propriedades e campo de uso dos aços de 
corte fácil. 
27. Aula teórica – 3 h. 
Elementos da tecnologia de produção do ferro fundido cinzento, maleável e de alta 
resistência. Designação, marcas, composição, propriedades e campo de uso do ferro fundido 
cinzento, maleável e de alta resistência. 
28. Aula teórica – 2 h. 
Influência dos elementos de liga nas propriedades dos aços (crómio, níquel, manganês, silício, 
molibdénio, vanádio, tungsténio, etc.). Classificação e sistemas de designação dos aços com 
liga. Designação, marcas, composição, propriedades e campo de uso dos aços de baixo e 
médio teor de carbono. 
29. Aula teórica – 3 h. 
Designação, marcas, composição, propriedades e campo de uso dos aços de alta resistência, 
para molas, para rolamentos, dos aços inoxidáveis, refractários e termoresistentes. 
30. Teste 3 – 2 h. 
31. Aula teórica – 3 h. 
Designação, marcas, composição, propriedades e campo de uso dos aços para ferramentas: ao 
carbono; com liga e aços rápidos. 
32. Aula teórica – 2 h. 
Resumo breve da matéria, perguntas e respostas, resolução dos problemas. 
 
Sistema de avaliação: 
A nota de frequência calcula-se através de notas de 3 testes e notas de defesas de 2 trabalhos 
laboratoriais pela fórmula: NFr = 0,3⋅(Nteste1+Nteste2+Nteste3) + 0,1⋅Ntr.1ab 
 
Literatura recomendada: 
1. Apontamentos da disciplina. 
2. A.P.Guláev. Metais e suas ligas. Em 2 tomos. Moscovo: Editora Mir, 1981. 
3. Materiais didácticos da disciplina. 
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Plano analítico da disciplina 
Materiais II 

 
Ano: 2o  Semestre: 4o 

Horas: total - 80 h (5 h/semana); aulas teóricas - 52 h;  
aulas práticas - 16 h; trabalhos laboratoriais – 12 h 

 
1. Aula teórica – 3 h. 
Introdução, plano e metodologia da disciplina, literatura. Classificação dos métodos de 
variação da estrutura, propriedades dos materiais, sua essência, objectivo, esquemas, etapas, 
noções de regimes de tratamento térmico. 
2. Aula teórica – 2 h. 
Meios de aquecimento e arrefecimento (gasosos, líquidos, soluções, fusões dos sais, metais), 
suas propriedades. Métodos de aquecimento e arrefecimento (lento, rápido, contínuo, 
escalonado, em um, alguns meios). Cálculo do tempo de aquecimento e arrefecimento. 
Variação das temperaturas no meio do metal durante aquecimento e arrefecimento. 
3. Aula teórica – 3 h. 
Transformações dos aços durante aquecimento, diagrama TT (temperatura to – tempo τ) de 
transformação da perlite para austenite, curva cinética (QA - τ). Crescimento dos grãos da 
austenite, herança das dimensões dos grãos, sua influência nas propriedades dos materiais. 
Métodos de determinação do tamanho dos grãos da austenite. Processos químicos às altas 
temperaturas (oxidação, descarbonação). 
4. Aula teórica – 2 h. 
Transformações dos aços durante aquecimento, diagramas isotérmica e termocinética TT de 
transformação da austenite para perlite, sorbite, troostite, martencite, curva cinética (QP - τ). 
Estrutura e propriedades da perlite, sorbite, troostite, martencite. 
5. Aula teórico – prática – 3 h. 
Diagrama TTC (temperatura – teor de carbono) de transformação da austenite. Diagramas de 
variação do teor da de austenite resíduo, da dureza HRC, da velocidade critica de formação da 
martencite - do teor de carbono. Dependência das propriedades do material em função da 
variação da temperatura no meio do material, das dimensões da peça, da velocidade critica. 
Noção do diâmetro critico, metodologia da determinação do diâmetro critico. 
6. Aula teórico – prática - 2 h. 
Tensões internas de I, II e III género, sua influência nas propriedades dos materiais, métodos 
da sua diminuição. Defeitos que aparecem durante tratamento térmico, métodos da sua 
diminuição. Transformações da martencite e austenite resíduo durante aquecimento 
(revenimento) depois de têmpera. Variação e determinação das propriedades dos aços ao 
carbono em função da temperatura de revenimento. Noção de fragilidade do I género.  
7. Aula teórico – prática – 3 h. 
Transformações depois de têmpera com temperaturas baixas (envelhecimento), com 
temperaturas negativas. Classificação dos métodos de tratamento propriamente térmico. 
Métodos de recozimento, seus regimes, objectivos, campo de uso, esquemas TT. 
8. Aula teórico – prática – 2 h. 
Normalização, seus regimes, objectivos, campo de uso. Métodos de têmpera volumétrica, seus 
regimes, objectivos, campo de uso. 
9. Aula teórico – prática – 3 h. 
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Métodos de têmpera superficial, seus regimes, objectivos, campo de uso. Métodos de 
revenimento, seus regimes, objectivos, campo de uso. Preparação para teste, perguntas e 
respostas, resolução dos problemas. 
10. Teste 1 – 2 h. 
11. Aula teórico – prática – 3 h. 
Particularidades de tratamento térmico dos aços com liga, influência dos elementos de liga 
nas temperaturas de transformações, próprias transformações, diâmetro crítico e propriedades 
dos aços. Noção de fragilidade do II género e métodos da sua eliminação. 
12. Trabalho laboratorial 1 – 2 h. 
Realização dos métodos diferentes de tratamento térmico dos aços. 
13. Aula teórico – prática – 3 h. 
Métodos, regimes de tratamento térmico, propriedades dos aços de construção depois de 
diferentes métodos de tratamento térmico (aços ao carbono, para cementação, melhoráveis, 
para molas, para rolamentos). 
14. Trabalho laboratorial 2 – 2 h. 
Ensaio da microestrutura e das propriedades mecânicas dos aços depois de diferentes métodos 
de tratamento térmico.  
15. Aula teórico – prática – 3 h. 
Métodos, regimes de tratamento térmico, propriedades dos aços para ferramentas (medidores, 
ferramentas cortantes, estampas a frio e a quente, moldes metálicas, dos aços rápidos), aços 
inoxidáveis, refractários depois de diferentes métodos de tratamento térmico. 
16. Aula teórica – 2 h. 
Métodos mecânico-térmicos: prévio, de altas temperaturas, de baixas temperaturas. Métodos 
químico-térmicos (cementação, nitruração). 
17. Aula teórica – 3 h. 
Métodos químico-térmicos (continuação –cianuração, aluminagem, cromagem, boragem, 
silicagem). 
18. Aula teórica – 2 h. 
Tratamento térmico dos ferros fundidos, métodos, regimes, objectivos, campo de uso. 
19. Aula teórico – prática - 3 h. 
Preparação para teste, perguntas e respostas, resolução dos problemas. 
20. Teste 2 – 2 h. 
21. Aula teórico – prática - 3 h. 
Alumínio, suas propriedades e etapas de produção. Tipos de alumínio puro, seu campo e 
exemplos de uso. Elementos de liga principais e sua influência nas propriedades e 
transformações das ligas de alumínio. Sistema da designação ISO e GOST das ligas de 
alumínio. Ligas de alumínio deformáveis (não endurecíveis, endurecíveis de alta plasticidade, 
de construção, de alta resistência, maleáveis, termoresistentes), sua designação, nível de 
propriedades mecânicas e tecnológicas, campo e exemplos de uso. 
22. Aula teórico – prática - 2 h. 
Ligas de alumínio para  fundição (silumínios, magnálios, termoresistentes, silumínios de Zn), 
sua designação, nível de propriedades mecânicas e tecnológicas, campo e exemplos de uso. 
Tratamento térmico das ligas de alumínio, particularidades, métodos e regimes (recozimento, 
têmpera e envelhecimento). 
23. Aula teórico – prática - 3 h. 
Cobre, suas propriedades e etapas de produção. Tipos de cobre puro, seu campo e exemplos 
de uso. Elementos de liga principais e sua influência nas propriedades e transformações das 
ligas de cobre. Sistema da designação ISO e GOST das ligas de cobre. Latões simples e 
especiais, deformáveis e para fundição, sua designação, nível de propriedades mecânicas e 
tecnológicas, campo e exemplos de uso. 
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24. Aula teórico – prática - 2 h. 
Bronzes de Sn, de Al, de Pb, de Si, de Be, sua designação, nível de propriedades mecânicas e 
tecnológicas, campo e exemplos de uso. Tratamento térmico das ligas de cobre, métodos e 
regimes. Materiais de antifricção (babbit de Sn, de Pb, com base de Cu, Al, Zn, ferro fundido 
de antifricção, pó de Fe, etc.). 
25. Aula teórico – prática - 3 h. 
Magnésio, suas propriedades e etapas de produção. Tipos de magnésio puro, seu campo e 
exemplos de uso. Elementos de liga principais e sua influência nas propriedades e 
transformações das ligas de magnésio. Sistema da designação ISO e GOST das ligas de 
magnésio. Ligas de magnésio deformáveis e para  fundição, sua designação, nível de 
propriedades mecânicas e tecnológicas, campo e exemplos de uso. Particularidades de 
tratamento térmico das ligas de magnésio, métodos e regimes. 
26. Aula teórica - 2 h. 
Titânio, suas propriedades e etapas de produção. Tipos de titânio puro, seu campo e exemplos 
de uso. Elementos de liga principais e sua influência nas propriedades e transformações das 
ligas de titânio. Sistema da designação ISO e GOST das ligas de titânio. Ligas de titânio da 
estrutura α, α+β, β, sua designação, nível de propriedades mecânicas e tecnológicas, campo e 
exemplos de uso. Particularidades de tratamento térmico das ligas de titânio, métodos e 
regimes. 
27. Aula teórica - 3 h. 
Materiais não ferrosos para ferramentas (ligas duras, cerâmica mineral, materiais abrasivos), 
sua designação, nível de propriedades, campo e exemplos de uso. Tecnologia de pó. 
Compósitos com carga de pós, fibras, camadas de Al, Be, Mg, Ni, Co, W, etc., nível de 
propriedades, campo e exemplos de uso. 
28. Aula teórica - 2 h. 
Polímeros, sua estrutura e transformações, relaxação e envelhecimento. Plásticos, seus 
componentes (cargas, plastificadores, estabilizadores, corantes, aceleradores, inibidores, 
aditivos, solventes). Termoplásticos (polietileno, polipropileno, polistireno, plásticos 
fluorados, policloreto de vinil, poliamidos, poliuretano, poliacrilato, poliacetato, celulóide), 
nível de propriedades, campo e exemplos de uso. 
29. Aula teórico – prática - 3 h. 
Preparação para teste, perguntas e respostas, resolução dos problemas. 
30. Teste 3 – 2 h. 
31. Aula teórico – 3 h. 
Reactoplásticos com carga de pó, fibras, tecido (fibrolite, asbofibrolite, vidrofibrolite, micarta, 
textolite, textolite de asbesto, de tela de vidro), nível de propriedades, campo e exemplos de 
uso. Laminado de madeira, plásticos espumosos, esponjas, plásticos alveolares. Elastómeros 
(caucho, borrachas). Vidro inorgânico e orgânico, seus tipos, nível de propriedades, campo e 
exemplos de uso. 
32. Aula teórico-prática – 2 h. 
Resumo breve da matéria, perguntas e respostas, resolução dos problemas. 
 
Sistema de avaliação: 
A nota de frequência calcula-se através de notas de 3 testes e notas de defesas de 2 trabalhos 
laboratoriais pela fórmula: NFr = 0,3⋅(Nteste1+Nteste2+Nteste3) + 0,1⋅Ntr.1ab 
 
Literatura recomendada: 
1. Apontamentos da disciplina. 
2. A.P.Guláev. Metais e suas ligas. Em 2 tomos. Moscovo: Editora Mir, 1981. 
3. Materiais didácticos da disciplina. 
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Plano analítico da disciplina 
Desenho Assistido por Computador 

 
Ano: 2o  Semestre: 3o 

Horas: total - 48 h (3 h/semana); aulas teóricas - 36 h;  
aulas práticas - 12 h x Nsubturmas;  

 
1. Aula teórica – 3 h. 
- Apresentação, plano da disciplina, metodologia de ensino, literatura. 
- Introdução, métodos de apresentação da imagem, vantagens de uso dos programas CAD, 

equipamento necessário. 
- Métodos de arranque do Auto-CAD, elementos de janela, métodos de arranque de 

comandos, menus e configuração do Auto-CAD (comandos View – Toolbars; Tools – 
Options, Help).  

- Preparação duma folha/protótipo, modos de trabalho, variáveis (comandos Limits, Zoom - 
All, Grid, F7, Snap, F9, Ortho F8, LTScale, Linetype). 

2. Aula teórico-prática – 2 h + 1 h x Nsubturmas 
- Organização do desenho, planeamento de folha. 
- Métodos de introdução das coordenadas dos pontos do desenho. 
- Comandos de base: de desenho (Pline), do tipo de linha (Linetype, Color), de visualização 

(Zoom, Redraw), de edição (Erase, Oops). 
3. Aula teórico-prática – 2 h + 1 h x Nsubturmas 
- Pormenores (opções) dos comandos Pline, Zoom e de selecção. Modo Osnap. 
- Destino, funcionamento e possibilidades (opções) dos comandos de desenho: Line, Circle, 

Donut, Arc, Ellipse, Polygon, Spline. 
4. Aula teórico-prática – 2 h + 1 h x Nsubturmas 

Destino, funcionamento e possibilidades (opções) dos comandos de modificação do 
desenho: Copy, Move, Offset, Rotate, Scale, Mirror, Array. Modo Grips. 

5. Aula teórico-prática – 2 h + 1 h x Nsubturmas 
Destino, funcionamento e possibilidades (opções) dos comandos de alteração dos 
objectos: Explode, Fillet, Extend, Trim, Break, Stretch. 

6. Aula teórico-prática – 2 h + 1 h x Nsubturmas 
- Destino, funcionamento e possibilidades (opções) dos comandos de edição da polylinha 

Pedit.  
- Destino, funcionamento e possibilidades (opções) dos comandos de hachuramento Hatch e 

Bhatch. 
7. Aula teórico-prática – 2 h + 1 h x Nsubturmas 
- Destino, funcionamento e possibilidades (opções) dos comandos de tratamento dos textos: 

Style, Dtext, Mtext, Qtext, Ddedit. 
- Destino, funcionamento e possibilidades (opções) dos comandos de tratamento das 

camadas Layer. 
8. Teste 1 - teórico – 3 h. 
9. Aula teórico-prática – 2 h + 1 h x Nsubturmas 
- Destino, funcionamento e possibilidades (opções) dos comandos de tratamento dos 

blocos: Block, Wblock, Insert, Minsert. 
- Destino, funcionamento e possibilidades (opções) dos comandos de alteração das 

propriedades dos objectos Change e Chprop. 
- Correcção do teste 1. 
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10. Aula teórico-prática – 2 h + 1 h x Nsubturmas 
- Destino e parâmetros das variáveis de dimensionamento: Dimasz, Dimcen, Dimdli, 

Dimexe, Dimexo, Dimfit, Dimgap, Dimlfac, Dimtad, Dimtih, Dimtofl, Dimtoh, Dimtol, 
Dimtp, Dimtn, Dimtxt, comando Dimstyle. 

- Destino, funcionamento e possibilidades (opções) dos comandos de dimensionamento 
Dimlinear, Dimaligned, Dimrotate, Dimbaseline, Dimcontinue, Dimdiametr, Dimradius, 
Dimangular, Center, Dimtolerance. 

11. Aula teórico-prática – 2 h + 1 h x Nsubturmas 
- Métodos de impressão e implantação dos desenhos. Destino, funcionamento e 

possibilidades (opções) dos comandos File – Print, Edit – Copy (AutoCAD); Edit – Past, 
View – Toolbars – Picture – Crops (MS Word, etc.). 

- Destino, funcionamento e possibilidades (opções) dos comandos de desenho das linhas no 
espaço Line e 3dpoly, e das imagens com paredes perpendiculares ao plano XY: Elev, 
Thickness, Properties, Chprop e comandos Line, Pline, Poligon, Rectang, Arc, Circle.. 

- Destino, funcionamento e possibilidades (opções) dos comandos de visualização -View, 
View, Hide, Shade, 3Dorbit, Vports, das variáveis Surftab1, Surftab2, Isolines. 

12. Aula teórico-prática – 2 h + 1 h x Nsubturmas 
- Destino, funcionamento e possibilidades (opções) dos comandos de desenho das imagens 

tridimensionais com superfícies no espaço: 3D, Revsurf, Tabsurf, Rulsurf. 
- Destino, funcionamento e possibilidades (opções) dos comandos de desenho das imagens 

tridimensionais com volumes sólidos: Extrude, Revolve, Box, Cylinder, Cone, Torus, 
Wedge, Sphere. 

13. Aula teórico-prática – 2 h + 1 h x Nsubturmas 
- Destino, funcionamento e possibilidades (opções) dos comandos de trabalho com 

variação dos sistemas de coordenadas UCS e Ucsman. 
- Metodologia de criação dos modelos realísticos dos sólidos 3D. Destino, funcionamento e 

possibilidades (opções) dos comandos Union, Sutract, Slice, 3darray, Mirror3d, Rotate3d 
Render. 

14. Teste 2 – 2 h parte teórica + 1 h x Nsubturmas parte prática. 
15. Aula teórico-prática – 2 h + 1 h x Nsubturmas 
- Metodologia e exemplo de execução dos desenhos através dos modelos 3D. Destino, 

funcionamento e possibilidades (opções) dos comandos Solview, Soldraw, Solprof 
16. Aula teórico-prática – 2 h + 1 h x Nsubturmas 
- Correcção do teste 2. 
- Consulta e exemplos de execução dos modelos 3D e desenhos através deles. 
 
Sistema de avaliação: 
Cada estudante recebe o trabalho de casa individual: desenho e modelo 3D duma peça. O 
trabalho há de entregar na 14 semana em forma de uma impressão e 2 ficheiros. 
A nota de frequência calcula-se através de notas de 2 testes e nota dum trabalho de casa pela 
fórmula: 

NFr = 0,35⋅(Nteste1+Nteste2) + 0,3 Ntr.casa 
 
Literatura recomendada: 
 
1. Apontamentos da disciplina. 
2. Diversos manuais do AutoCAD 2000, 2002, etc. 
3. A.Kourbatov. Desenho Assistido por computador. (AutoCAD). Maputo, UEM, 2007. 
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Plano analítico da disciplina 
Processos de Fabricação II 

 
Ano: 3o  Semestre: 6o 

Horas: total - 96 h (6 h/semana); aulas teóricas - 51 h;  
aulas práticas - 31 h; trabalhos laboratoriais – 14 h 

 
I Parte – Tratamento sob Pressão  
 
II Parte – Usinagem 
 
13. Aula teórica – 3 h. 
Noções de corte, movimentos de corte (principais, de avanço, montáveis e auxiliares, seus 
tipos), esquema de tratamento, superfícies da peça a cortar. 
Tipos de superfícies trabalhadas(externas, internas, reversíveis, irreversíveis), suas formas (de 
revolução - cilíndricas, cónicas, helicoidais, ranhuras, perfiladas, etc.; raiadas - planas, 
banquetas, ranhuras, etc.), sua representação através de geratrizes e directrizes.  
Métodos de formação das superfícies das peças (de cópia, de traços, de contacto, de 
envolvimento), sua essência, exemplos. 
14. Aula teórica – 3 h. 
Noções de elementos do regime de corte (profundidade de corte, avanços e seus tipos, 
velocidade de corte, tempo de corte), exemplos de formulas para sua determinação. 
Geometria de camada a cortar (área nominal de secção transversal, área real, residual). 
Elementos da ferramenta de torno: partes (cabeça, corpo); superfícies (de ataque, dorsos 
principal e auxiliar), arestas cortantes (principal, auxiliar); bico. 
Parâmetros geométricos da ferramenta: planos fundamental, de corte, secantes; ângulos de 
cunha cortante (α, β, γ, δ); de posição (ϕ, ϕ1, ε); de inclinação da aresta cortante principal λ, 
raio de bico. 
15. Aula teórica – 3 h. 
Fenómenos físicos que acompanham o processo de corte:  
- criação de apara (deformações elásticas, plásticas, de cisalhamento, ângulos de 

cisalhamento, de deformação dos grãos de apara);  
- tipos de apara (de esvaziamento, de cisalhamento, de fractura, essência, condições de 

criação) e sua influência no processo de corte;  
- encolhimento (essência, coeficiente de encolhimento);  
- forças e trabalho de corte (parcelas - de deformação elástica e plástica, de atrito sobre 

dorso e superfície de ataque; decomposição em componentes Px, Py e Pz; relações entre 
componentes; exemplo de formulas de seu cálculo);  

- excrescência (essência, condições de criação, dependências); 
- consolidação da superfície trabalhada (essência, condições de criação, dependências); 
16. Aula teórica – 3 h. 
Fenómenos físicos que acompanham o processo de corte (continuação):  
- fenómenos térmicos (fontes de calor, sua distribuição, equação do balanço térmico, 

dependências); 
- desgaste da ferramenta (essência, tipos de desgaste – por atrito, abrasivo, desgaste 

térmico, por adesão; zonas e parâmetros de desgaste: pelo dorso - largura da fita brilhante; 
superfície de ataque – largura do dique, largura e profundidade da ranhura; em ambas as 
zonas; critérios do desgaste: largura da fita brilhante no dorso, período de resistência, 
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qualidade da superfície trabalhada, aumento brusco da força de corte, da temperatura na 
zona de corte, dependências correspondentes); 

- vibrações em corte (forçadas: por corte descontínuo, por desequilíbrio das massas 
giratórias, das outras máquinas, etc.; autosustentadas: por formação da excrescência, por 
mudança da rigidez, da profundidade de corte, etc.). 

Dependência dos parâmetros geométricos da ferramenta: da sua instalação na máquina; do 
valor de avanço; por causa da excrescência, por causa de desgaste. 
17. Aula teórica – 3 h. 
Materiais para ferramentas (recordação de marcas, suas propriedades, possibilidades e campo 
de uso): aços (ao carbono para ferramentas; de liga para ferramentas; aços rápidos); ligas 
duras (de carbonetos de tungsténio; tungsténio + titânio; tungsténio + titânio + tântalo); 
materiais cerâmicos com e sem elementos ligantes; materiais abrasivos (electrocoríndon, 
carborundo, carbonetos e nitridos do boro, diamantes, etc.) e seus parâmetros (marca, 
granulosidade, dureza, agentes ligantes, estrutura, forma, dimensões). 
18. Aula teórica – 3 h.  
Métodos de aumento das propriedades de corte das ferramentas de aço: refrigerantes de 
usinagem, seus tipos e campo de uso (soluções aquosas dos electrólitos minerais, emulsões 
aquosas; óleos minerais, animais, vegetais), métodos do seu fornecimento (sob pressão à 
superfície de saída, por jacto fino, neblina ao dorso, através dos furos na ferramenta); métodos 
de tratamento químico-térmico (têmpera e revenimento, cementação, nitruração, cianuretação, 
têmpera com laser, tratamento em nitrogénio líquido, etc.); métodos electro-físicos 
(tratamento ultra-sónico no revenimento, tratamento no campo magnético, etc.); revestimento 
(com cobalto, nióbio, nitretos, carbonetos, cianuretos do tungsténio, titânio e sua 
combinação), métodos de revestimento (electro-errosão com eléctrodos, iônico-plasmática, 
precipitação reactiva com raios electrónico- plasmáticos). 
19. Aula teórica – 3 h. 
Noção da máquina-ferramenta, seu destino. Classificação das máquinas-ferramentas pelos 
processos tecnológicos a realizar, pela precisão, especialização, grau de automatização. 
Elementos principais de máquinas-ferramentas (equipamento mecânico, eléctrico, hidráulico, 
símbolos condicionais dos seus elementos). Cinemática das máquinas-ferramentas (elementos 
dos accionamentos de movimentos principais e de avanços, equações do seu balanço 
cinemático) 
20. Aula teórico-prática – 3 h. 
Estudo dos esquemas cinemáticos das máquinas-ferramentas principais: tornos, furadoras, 
fresadoras. 
21. Trabalho laboratorial – 3 h. 
Estudo da construção e cinemática dum torno paralelo. 
22. Aula teórica – 3 h. 
Torneamento: destino, possibilidades, esquemas de tratamento, construção das ferramentas, 
metodologia da escolha da ferramenta, seus parâmetros e determinação dos regimes de corte. 
23. Aula prática – 3 h. 
Exemplo da escolha da ferramenta, dos seus parâmetros e determinação dos regimes de corte 
para cilindragem ou facejamento. 
24. Aula prática – 3 h. 
Exemplo da escolha da ferramenta, dos seus parâmetros e determinação dos regimes de corte 
para sangramento ou ranhuramento. 
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25. Trabalho laboratorial – 3 h. 
Estudo das construções dos tornos diversos (tornos revolveres, automáticos, de ferramentas 
múltiplas, carroceis), do seu campo de uso e do equipamento (dispositivos de aperto e apoio 
das peças, ferramentas, portas ferramentas, dispositivos de alargamento do campo de uso das 
máquinas). 
26. Teste 2 – 3 h. 
27. Aula teórica – 3 h. 
Furamento (brocagem, alargamento, mandrilagem, escareamento, etc.): destino, 
possibilidades, esquemas de tratamento, construção das ferramentas, metodologia da escolha 
da ferramenta, seus parâmetros e determinação dos regimes de corte. 
28. Aula prática – 3 h. 
Exemplo da escolha da ferramenta, dos seus parâmetros e determinação dos regimes de corte 
para brocagem. 
29. Aula teórica – 3 h. 
Fresagem: destino, possibilidades, esquemas de tratamento, construção das ferramentas, 
metodologia da escolha da ferramenta, seus parâmetros e determinação dos regimes de corte. 
30. Aula prática – 3 h. 
Exemplo da escolha da ferramenta, dos seus parâmetros e determinação dos regimes de corte 
para fresagem dum plano, duma banqueta ou duma ranhura. 
31. Trabalho laboratorial – 3 h. 
Estudo das construções de furadoras e fresadoras diversas (furadoras verticais, radiais, 
horizontais; fresadoras verticais, horizontais, universais), do seu campo de uso e do 
equipamento (dispositivos de aperto e apoio das peças, ferramentas, portas ferramentas, 
cabeçotes divisoras, dispositivos de alargamento do campo de uso das máquinas). 
32. Teste 3 – 3 h. 
 
Sistema de avaliação: 
 
A nota de frequência calcula-se através de notas de 3 testes e notas de defesas de 5 trabalhos 
laboratoriais pela fórmula: 
 

NFr = 0,35⋅Nteste1 + 0,25⋅(Nteste2+Nteste3) + 0,05⋅(Ntr.1ab1+Ntr.1ab2 +Ntr.1ab3) 
 
Literatura recomendada: 
 
1. Apontamentos da disciplina. 
2. A. Kourbatov. Escolha da máquina, da ferramenta e do regime de corte. Metodologia e 

dados tabelados. Maputo, UEM, 2004. 
3. N.Makienko. Manual de serralheiro. Moscovo, 
4. P.Denijni e outros. Manual de torneiro. Moscovo, 1982. 
5. F.Barbachov. Manual de fresador. Moscovo, 1981. 
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Plano analítico da disciplina 
Complementos de Tecnologia Mecânica 

 
Ano: 4o  Semestre: 7o 

Horas: total - 80 h (5 h/semana); aulas teóricas - 45 h;  
aulas práticas – 29 h; trabalhos laboratoriais – 6 h. 

 
1. Aula teórica – 3 h. 
Apresentação, plano e metodologia da disciplina, literatura. 
Introdução. Sequência da preparação construtiva e tecnológica de fabrico de um produto. 
Análise construtiva de um produto: destino de produto e suas superfícies; argumentação da 
sua precisão e rugosidade; análise do dimensionamento, dos valores das dimensões, da sua 
normalização; análise das condições de funcionamento (tensões; temperatura, atrito, meio 
ambiente); argumentação da escolha do material. 
2. Aula teórica – 2 h. 
Análise tecnológica de um produto: parâmetros qualitativos de tecnologibilidade 
(complexidade da forma; simetria, rigidez do produto; existência das bases tecnológicas; 
complexidade de trajectórias das ferramentas; existência de entradas e saídas livres das 
ferramentas; existência das superfícies que podem ser não trabalhadas por usinagem; 
existência de raios transitórios e inclinações das superfícies das peças fundidas e estampadas; 
ausência das superfícies quebradas de separação; possibilidade de tratamento simultâneo de 
algumas superfícies, etc.) e parâmetros quantitativos (tempo de fabrico do produto; preço de 
custo; coeficientes de normalização e unificação das superfícies; coeficientes de precisão das 
dimensões e da rugosidade de superfícies, coeficiente de uso do material, etc.). 
3. Aula prática – 3 h. 
Exemplo de análise construtiva e tecnológica de uma peça. 
4. Aula teórica – 2 h. 
Tipos de produção (unitária, de série pequena, média e grande, em massa) e suas 
características (tipo de máquinas-ferramentas, equipamento, ferramentas utilizados, tipo de 
organização da produção, etc.). 
Metodologia da escolha do tipo de produção através de programa de produção, dimensões e 
complexidade de produto (pelas tabelas) e através de coeficiente de reajustamento de 
máquinas. 
Metodologia da escolha do método de trabalho (sem cadeia ou em cadeia) e suas 
características (disposição do equipamento, trajectória do deslocamento do produto em 
oficinas, vantagens e desvantagens). 
Metodologia da escolha do tipo de peça bruta (laminada, estampada, fundida, soldada, etc. em 
função das propriedades do material de peça), sua forma e método de obtenção (em função do 
tipo de produção, através de coeficiente de uso do material, produtividade, preço de custo de 
produção). 
5. Aula teórico-prática – 3 h. 
Noções de bases construtivas, de montagem, de medição, tecnológicas, trabalhadas e não 
trabalhadas, iniciais, intermediárias e finais. 
Essência de graus de liberdade de peça na máquina, regra de 6 pontos e exemplos de 
determinação de graus de liberdade a eliminar e bases tecnológicas a usar. 
Essência do princípio de coincidência das bases tecnológicas com de medição, do defeito de 
posicionamento e exemplos da escolha das bases tecnológicas e do cálculo dos defeitos de 
posicionamento. 
Essência do princípio de constância das bases tecnológicas e suas vantagens. 
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Essência dos defeitos de aperto, de dispositivo e de colocação, sua determinação, diminuição 
e eliminação. 
6. Aula prática – 2 h. 
Escolha das bases tecnológicas e cálculo dos defeitos de posicionamento, de aperto, de 
dispositivo e de colocação. 
7. Aula teórico-prática – 3 h. 
Metodologia e exemplos da escolha dos métodos e da sequência de tratamento das 
superfícies. Metodologia da elaboração da rota de tratamento da peça. 
8. Aula teórico-prática – 2 h. 
Metodologia e exemplo de cálculo das sobrespessuras e cotas intermediárias para as 
dimensões externas. 
9. Aula teórico-prática – 3 h. 
Metodologia e exemplo de cálculo das sobrespessuras e cotas intermediárias para as 
dimensões diametrais externas (continuação). 
10. Aula teórico-prática – 2 h. 
Exemplo de cálculo das sobrespessuras e cotas intermediárias para as dimensões diametrais 
internas. 
11. Aula teórico-prática – 3 h. 
Exemplo de cálculo das sobrespessuras e cotas intermediárias para as dimensões lineares. 
12. Teste 1 – 3 h. 
13. Aula teórica – 2 h. 
Metodologia da elaboração das fases: escolha da máquina-ferramenta, dispositivos de aperto 
da peça e da ferramenta na máquina, medidores, ferramentas cortantes e seus parâmetros, 
sequência da execução de passagens, determinação dos regimes e tempo de tratamento. 
Exemplos de preenchimento do formulário de cartão de fase. 
14. Aula teórico-prática – 3 h. 
Métodos estatísticos de avaliação da precisão de tratamento (método de curvas de 
distribuição, métodos de diagramas de pontos e de precisão). 
15. Aula teórico-prática – 2 h. 
Metodologia e exemplo de cálculo analítico da precisão de tratamento esperada: fórmulas e 
exemplos de cálculo de defeitos de deformações elásticas do sistema tecnológico, de 
ajustamento da máquina, de defeitos de ferramenta, defeitos térmicos do sistema tecnológico, 
defeitos geométricos de máquina, defeitos de dimensão, de forma e de disposição. 
16. Trabalho laboratorial – 3 h. 
Avaliação da precisão de tratamento através dos métodos estatísticos. 
17. Aula teórico– 2 h. 
Classificação e elementos principais dos dispositivos de aperto das peças a trabalhar nas 
máquinas-ferramentas (de instalação, de aperto, de guia, de ajustamento, de divisão, de 
accionamento, auxiliares, de corpo). 
18. Aula teórico-prática – 3 h. 
Elementos principais dos dispositivos de aperto das peças a trabalhar nas máquinas-
ferramentas – continuação. 
19. Aula teórico-prática – 2 h. 
Sequência de projecção dos dispositivos de aperto das peças a trabalhar nas máquinas-
ferramentas. 
Metodologia e exemplos de cálculo da força de aperto das peças a trabalhar. 
20. Aula teórico-prática – 3 h. 
Metodologia e exemplos de cálculo dos mecanismos e accionamentos de aperto (de parafuso e 
porca, de alavanca, de cunha, de excêntrico, de pinça, cilindros pneumáticos e hidráulicos, de 
vácuo, etc.). 
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21. Aula teórico-prática – 2 h. 
Metodologia e exemplos de cálculo dos mecanismos e accionamentos de aperto – 
continuação. 
22. Teste 2 – 3 h. 
23. Aula teórica – 2 h. 
Sequência e metodologia de elaboração de um programa de tratamento de uma peça numa 
máquina-ferramenta de comando programado. 
Elementos de línguas ISO-7bit e DynaMyte. 
24. Aula teórico-prática – 3 h. 
Exemplo de elaboração de um programa de tratamento de uma peça em língua DynaMyte. 
25. Aula prática – 2 h. 
Elaboração de um programa de tratamento de uma peça em língua DynaMyte. 
26. Aula teórico-prática – 3 h. 
Metodologia de introdução no computador e verificação de um programa de tratamento de 
uma peça por meio de programa DynaMyte. 
Metodologia de preparação de uma máquina de comando programado para tratamento: 
instalação e calibração das ferramentas, transferência de programa do computador para 
controlador da máquina, verificação do funcionamento de programa na máquina, correcção do 
programa. 
27. Trabalho laboratorial – 2 h. 
Introdução no computador e verificação de um programa de tratamento de uma peça por meio 
de programa DynaMyte. Preparação de máquina de comando programado para tratamento. 
28. Aula teórica – 3 h. 
Exemplos dos processos tecnológicos de produção dos veios. 
29. Aula teórica – 2 h. 
Exemplos dos processos tecnológicos de produção dos corpos. 
30. Aula teórica – 3 h. 
Exemplos dos processos tecnológicos de produção das buchas e alavancas. 
31. Aula teórico-prática – 2 h. 
Documentação tecnológica e exemplos do seu preenchimento.  
32. Teste 3 – 3 h. 
 
Sistema de avaliação: 
A nota de frequência calcula-se através de notas de 2 testes e notas de defesas de 2 trabalhos 
laboratoriais pela fórmula: 

NFr = 0,3⋅(Nteste1+Nteste2+Nteste3) + 0,1⋅(Ntr.1ab1+Ntr.1ab2) 
 
Literatura recomendada: 
1. Apontamentos da disciplina. 
2. Materiais didácticos da disciplina. 
3. A. Kourbatov. Escolha da ferramenta, da máquina e do regime de corte. Metodologia e 

dados tabelados. Maputo, UEM, 2004 
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Plano analítico da disciplina 
Produção Integrada por Computador 

 
Ano: 5o  Semestre: 9o 

Horas: total - 32 h (2 h/semana); aulas teóricas - 24 h; aulas práticas – 8 h 
 

1. Aula teórica – 2 h. 
Introdução, plano e metodologia da disciplina, literatura. Noções gerais: Produção Integrada 
por Computador (CIM), Gestão do Ciclo de Vida do Produto (PLM), Aquisição Contínua e 
Suporte do Ciclo de Vida do Produto (CALS). Etapas do ciclo de vida dum produto. 
2. Aula teórica – 2 h. 
Etapas do desenvolvimento da informatização da produção. Noções gerais: maquinas CNC, 
sensores, Controladores Lógicos Programáveis (PLC), robôs, Desenho Assistido por 
Competador (CAD), Engenharia Assistida por Computador (CAE), Planeamento dos 
Processos de Fabricação (CAPP), Fabricação Assistida por Computador (CAM), Sistema 
Flexível de Fabricação (FMS), Sistema de Supervisão de Controle e Aquisição dos Dados 
(SCADA), Sistema de Execução da Fabricação (MES), Planeamento da Requisição dos 
Materiais (MRP), Planeamento dos Recursos de Fabricação (MRP II), Planeamento dos 
Recursos da Empresa (ERP), Gestão dos Dados de Produtos (PDM), CSRP (Planeamento dos 
Recursos de Serviço dos Clientes) e BI (Negócio Inteligente). 
3. Aula teórica – 2 h. 
Estrutura contemporânea dum sistema CIM/PLM/CALS. Os princípios de criação dos 
sistemas CIM/PLM/CALS. As normas principais de criação dos sistemas CIM/PLM/CALS. 
Os objectivos e exemplos de informatização de todas as etapas do ciclo da vida dos produtos. 
4. Aula teórica – 2 h. 
Descrição breve dos sistemas contemporâneas CAD, CAM, CAE, CAPP e PDM integrados e 
separados, das suas funções e possibilidades. 
5. Aula teórica – 2 h. 
Apresentações da interface homem - máquina de alguns sistemas contemporâneas CAD, 
CAM, CAE, CAPP e PDM integrados e separados: NX UGS (UNIGRAFICS), SolidEdge, 
CATIA, SolidWork, Pro/Engineer, T-Flex, etc. 
6. Aula teórica – 2 h. 
Descrição breve dos sistemas contemporâneos MRP II, ERP, CSRP e BI, das suas funções e 
possibilidades. 
7. Aula teórica – 2 h. 
Apresentações da interface homem - máquina de alguns sistemas contemporâneos MRP II, 
ERP, CSRP e BI: SAP R/3, SAP Business One, MySAP, etc. 
8. Aula teórica – 2 h. 
Componentes dos sistemas de produção automatizada: máquinas automáticas, máquinas CNC, 
robôs, transportadores, elevadores, armazéns automatizados, sensores, PLC’s, linhas, oficinas, 
empresas automatizadas reais e virtuais. 
9. Aula teórica – 2 h. 
Descrição breve dos sistemas contemporâneos SCADA e DCS, das suas funções, 
possibilidades e apresentações da interface. 
10. Aula teórica – 2 h. 
Descrição breve dos sistemas contemporâneos MES, das suas funções, possibilidades e 
apresentações da interface. 
11. Aula teórica – 2 h. 
Bases de redes informáticas, Internet, Intranet. 
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12. Aula prática – 2 h. 
Visita da Mozal. 
13. Aula teórica – 2 h. 
Princípios da escolha e implementação dos sistemas informáticos. Elaboração do plano e 
nomeação da equipa. Identificação dos sistemas informáticos e vendedores potenciais. 
Avaliação detalhada dos sistemas informáticos e vendedores potenciais. Selecção final dos 
sistemas e vendedores. Implementação dos sistemas Informáticos. 
14. Aula prática – 2 h. 
Apresentações dos trabalhos para casa. 
15. Aula prática – 2 h. 
Apresentações dos trabalhos para casa. 
16. Aula prática – 2 h. 
Teste 
 
Sistema de avaliação. 
Cada estudante recebe uma tarefa para casa e no fim do semestre tem que apresentar um 
relatório em forma sólida e electrónica, e fazer uma apresentação. 

A nota de frequência calcula-se através das notas do teste e do trabalho para casa pela fórmula 
seguinte: 

NFr = 0,7⋅Nteste + 0,3⋅NTPC 
 
Literatura recomendada: 
 
1. A. Kourbatov. Produção Integrada por Computador. Maputo, UEM, 2007 
 


