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PROFESSOR (ES) RESPONSÁVEL (EIS)
Erlon Rabelo Cordeiro

TITULAÇÃO
Doutor

EMENTA
Roscas, pinos, rebites e molas. Ajustagem Mecânica: ferramentas manuais, traçado, sistemas de fixação e verificação e controle.
Máquinas de Serrar e Furar. Máquinas-Ferramentas: generalidades, velocidade de corte, potência e tempo de usinagem. Noções
de Processos de Soldagem. Laboratórios: usinagem de peças.
OBJETIVOS
- Apresentar as principais ferramentas e máquinas que viabilizam os processos de fabricação básicos desenvolvidos no universo
da mecânica industrial;
- Explicar a importância e influência das normas regulamentadoras, como nas tecnologias de fabricação;
- Mostrar, através de atividades práticas em oficina, os critérios adequados e seguros para operação de máquinas e ferramentas
de construção mecânica;
- Apresentar as noções básicas de tecnologia de soldagem: teoria e prática.
METODOLOGIA (recursos, materiais e procedimentos)
As aulas serão divididas em duas partes: teórica, com 30 horas, e prática, também com 30 horas. Na parte teórica, as aulas
seguirão a metodologia da exposição dialogada com o auxílio de lousa, notas de aula, e equipamento de projeção visual. As
aulas práticas acontecerão no Laboratório de Usinagem da UNIVASF, onde atividades de fabricação manual e em máquinasferramenta serão desenvolvidas pelos discentes.
FORMAS DE AVALIAÇÃO
Serão realizadas 3 (três) avaliações parciais escritas, duas abordando os assuntos das aulas teóricas e uma das aulas práticas.
Também será exigido a elaboração de 1 (um) Plano de Fabricação por cada discente, que irá compor a quarta nota. Das quatro
notas propostas, as três maiores servirão para compor a nota final da disciplina, obtendo-a através da média ponderada simples
destas três notas. As regras para aprovação, recuperação e/ou reprovação nessa disciplina seguirão as normas utilizadas pela
UNIVASF.
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TEMAS ABORDADOS/DETALHAMENTO DA EMENTA
Elementos de Máquinas: Roscas, pinos, rebites e molas;
Ajustagem Mecânica: Ferramentas manuais, sistemas de fixação e calibradores;
Máquinas de Serrar e Furar: Generalidades, tipos e cálculos de usinagem;
Torneamento – principais operações, teoria geral de corte, cálculos de operações e tipos de tornos;
1ª Avaliação Parcial;
Fresamento – operações de fresar, tipos de fresas, cálculos de operações, classificação das fresadoras e uso do
aparelho divisor;
Retificação – teoria dos processos abrasivos, classificação dos rebolos e tipos de retificadoras;
Aspectos gerais de usinagem por tecnologia CNC;
Noções de Processos de Soldagem: Definições básicas, componentes de uma soldagem e principais processos de
soldagem;
2ª Avaliação Parcial;
Prática em Oficina Mecânica: Atividades em metrologia, ajustagem, furadeiras, tornos, fresadoras, retificadoras,
máquinas-ferramenta CNC’s e soldagem;
Avaliação Parcial Prática;
Avaliação Final.
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