
 

 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 

Curso: ENGENHARIA MECÂNICA 
Ano: 
Período: 4º 
Disciplina: USINAGEM DOS MATERIAIS 

Aulas Teóricas: 40 h 
Aulas Práticas: 20 h 
Carga Horária: 60 h 
Docente:  

 

 

 
EMENTA DA DISCIPLINA 

 

 Introdução aos processos de fabricação em geral.  

 Movimentos e grandezas nos processos de corte.  

 Geometria da cunha de corte.  

 Mecanismos de formação de cavaco.  

 Forças e potências de corte.  

 Avarias, desgaste e vida de ferramentas.  

 Análise das condições econômicas de usinagem.  

 Introdução aos processos de retificação.  

 Especificação e seleção de rebolos.  

 Parâmetro e esforços de corte na retificação. 

 

 
OBJETIVOS DA DISCIPLINA NO CURSO 

 
Objetivos Gerais: 
 

 Compreender os conceitos fundamentais e princípios que regem os processos de usinagem 
dos materiais e suas aplicações.  

 Proporcionar aos discentes uma sólida formação de base em usinagem dos materiais, 
necessária em planejamento, projeto, execução e gestão dos processos de fabricação 
mecânica. 
Promover o desenvolvimento no acadêmico de: 

 Autonomia no estudo, na interpretação e na compreensão, discussão e solução de 
problemas que evolvam a aplicação dos processos de Usinagem; 

 Capacidade de pesquisa de novas tecnologias que envolvem a Usinagem dos Materiais; 

 Identificação da importância dos conceitos de Usinagem para formação técnica do 
Engenheiro Mecânico; 
 

Objetivos Específicos: 
 

 Proporcionar a capacidade de desenvolvimento de processos de fabricação em geral, com 
uma sólida base em usinagem, sob o prisma sócio-econômico, por meio de noções gerais de 
processos de fabricação, e específicas em usinagem. 
Conduzir gradativamente o acadêmico a: 

 Compreender fundamentos, aplicações dos princípios Usinagem e sua importância; 

 Proporcionar ao acadêmico uma visão ampla dos processos de fabricação mecânica;  



 

 

 Discutir a aplicabilidade dos conceitos estudados dentro do conceito profissional. 

 Compreender os métodos de investigação teóricos e práticos operando corretamente o 
instrumento matemático e os equipamentos de Usinagem.  

 Trabalhar o conteúdo dentro de uma perspectiva interdisciplinar adequada a formação de 
um profissional de Engenharia de Mecânica. 

 

 
TEMAS DE ESTUDO 

 
 

 Introdução à Estática – Princípios gerais. 

 Vetores – Escalares e vetores; Operações Vetoriais, Produto escalar. 

 Equilíbrio de uma partícula – Condições de equilíbrio; diagrama de corpo livre; sistemas de 
forças coplanares; sistemas de forças tridimensionais. 

 Sistema de forças equivalentes – Resultante de um sistema de forças. 

 Equilíbrio de um corpo rígido – condições de equilíbrio do corpo rígido, diagramas de corpo 
livre; equações de equilíbrio, membros d duas e três forças, restrições e determinação 
estática. 

 Análise estrutural- Treliça simples; método dos nós; membros de força zero; método de 
seções; treliças espaciais; estruturas e máquinas. 

 Esforços Internos – Forças internas em membros estruturais; equações e diagramas de 
esforço cortante e momento fletor; relações de carga distribuída; cabos. 

 Atrito – Características do atrito seco; calços; atrito em: parafusos, correias, mancais; 
resistência ao rolamento. 

 Centro de gravidade e centroide – centro de gravidade, centro de massa e centroide de um 
corpo; corpos compostos; teorema de Pappus e Guldinus; resultante de um carregamento 
distribuído geral; pressão de fluidos. 

 Momento de inércia de figuras planas – inércia para áreas; teorema dos eixos paralelos; raio 
de geração; círculo de Mohr; momento de inércia de massa. 

 Trabalho virtual – definição de trabalho; Forças conservativas; energia potencial e critérios 
de energia potencial para equilíbrio; estabilidade da configuração de equilíbrio. 

 

 
FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 
Avalição Bimestral. 
Participação semanal ativa no campus virtual (plataforma moodle ) na realização de trabalhos. 
Avaliação interdisciplinar. 
Avaliação por pares e autoavaliação. 
Prototipagem. 

 

 
METODOLOGIA 

 
As aulas serão expositivas, dialógicas e interativas, utilizando-se com frequência dos seguintes 
recursos:  

 Pesquisa dirigida,  

 Estudo de casos,  

 Eventuais trabalhos em grupo ou individual,  



 

 

 Prova escrita,  

 Pesquisa em biblioteca, periódicos e plataformas digitais,  

 Seminários. 

 Aplicação de metodologias ativas de ensino-aprendizagem no contexto interdisciplinar. 
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