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PLANO DE ENSINO – 2020/3 

 

 

I. IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA 

Código Nome da disciplina Créditos  Período 

EMC1003000 Fundamentos e Aplicações de Cerâmicas Celulares 3 3 

 

II. PROFESSOR MINISTRANTE 

Prof. Carlos Renato Rambo 

 

III. TUTOR 

N.A. 

 

IV.CURSO E PÚBLICO-ALVO 

Curso: Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais (PGMAT). Público-alvo: 

Pós-graduandos em engenharia de materiais e áreas afins (física, química, engenharias, etc.).  

 

 

V. EMENTA 

Mesma do plano de ensino presencial: 

Sólidos celulares, espumas e honeycombs. Cerâmicas microcelulares. Espumas de vidro e vitrocerâmicas. 

Concreto celular. Caracterização morfológica. Propriedades mecânicas térmicas e acústicas de cerâmicas 

celulares. Permeabilidade. Queimadores porosos. Biocerâmicas celulares. 

 

 

VI. OBJETIVOS 

Os mesmos do plano de ensino presencial: 

Ao final do curso, o aluno deverá estar apto a compreender os diferentes processos de fabricação e as 

técnicas de caracterização de cerâmicas celulares, os conceitos de célula e porosidade, bem como os 

modelos que descrevem o comportamento das diversas propriedades desses materiais. 

 

 

VII. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Mantidas as mesmas características do plano de ensino original (Art.15.1). 

A abordagem do curso é multidisciplinar, envolvendo conhecimentos e profissionais das áreas de 

Engenharia de Materiais, Física, Química, Biologia e outras engenharias, incluindo Engenharia de 

Tecidos. 

A disciplina é dividida em duas partes: 

- Sólidos celulares (30%) 

- Cerâmicas celulares (70%) 

Sólidos celulares 

Definições. Estrutura de sólidos celulares. Propriedades dependentes da morfologia celular. Espumas. 

Honeycombs. Estruturas tridimensionais periódicas. Propriedades mecânicas de honeycombs. 

Caracterização da estrutura e Morfologia. Relação estrutura-propriedade em materiais celulares. 

Cerâmicas celulares 

Processamento 
Precursores de espumas cerâmicas. Método da réplica. Infiltração-oxidação. Líquidos (metais, 
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suspensões cerâmicas). Infiltração de gases. Processo sol-gel. Dip-coating. Infiltração/reação (nitretação, 

reaction bonding).  

Classes 

Fibras conectadas. Cerâmicas microcelulares. Cerâmicas biomórficas.  Espumas de vidro e 

vitrocerâmicas. Concreto celular. Aerogéis. 

Propriedades 

Propriedades mecânicas de cerâmicas celulares. Permeabilidade. Propriedades térmicas e acústicas.  

Aplicações 

Queimadores porosos. Bombas capilares. Biocerâmicas com estrutura celular. 

 

 

VIII. METODOLOGIA DE ENSINO / FORMA DE TRABALHO 

Conjunto das ações a serem desenvolvidas pelo professor e pelos alunos para definir a forma de 

desenvolvimento do conteúdo programático. A Metodologia empregada deverá estimular a participação 

efetiva dos alunos no desenvolvimento da disciplina. 

Legislação: Não será permitido gravar, fotografar ou copiar as aulas disponibilizadas no Moodle. O uso não autorizado de 

material original retirado das aulas constitui contrafação – violação de direitos autorais – conforme a Lei nº 9.610/98 –Lei de 

Direitos Autorais. 

A disciplina será ministrada em regimes de aulas síncronas e assíncronas, de acordo com a seguinte 

metodologia: 

1 Aulas assíncronas 

Preparação e disponibilização de aulas gravadas. Todos terão acesso às aulas em qualquer horário que 

queiram assistir, (com links disponibilizados no Moodle). 

Disponibilização dos materiais de aula (slides, vídeos de apoio). 

Os materiais serão disponibilizados exclusivamente no Moodle. 

2. Aulas síncronas. 

Neste caso, teremos videoconferências (via Webconf ou Google Meet), nos horários normais da aula 

teórica (quintas, das 14 h às 18h), para ministrar conteúdo (não disponibilizado em vídeo), para elucidar 

os pontos não discutidos nas aulas gravadas, tirar dúvidas e conversar sobre a matéria. Eventualmente, 

durante esta aula, também será avaliada a situação da disciplina no modo virtual. 

 

 

IX. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

AVALIAÇÕES 

As avaliações serão realizadas via Moodle, através da função “Questionário”. Serão elaboradas questões 

de múltipla escolha, descritivas e de verdadeiro ou falso. Todas as avaliações deverão ser realizadas em 

horário de aula e com tempo limitado, tanto para acesso ao questionário, quanto para a realização deste. 

O tempo de acesso será limitado ao horário das aulas síncronas (quintas, das 14 h às 18 h) e o tempo de 

resposta às avaliações será de 2 horas. Desta forma, se o aluno acessar as questões às 17:55 h, ele terá 

somente 5 min para respondê-las. Serão duas avaliações (P1 e P2), sem consulta, compreendendo o 

conteúdo da disciplina dado até a respectiva avaliação. Uma prova de recuperação (aos que ficaram com 

média final maior ou igual a 3,0 e menor que 6,0. A avaliação será realizada através da média aritmética 

(MP) das duas provas:  

MP = (P1 + P2)/2 

 

Além das duas provas, o aluno deverá entregar individualmente, ao final da disciplina, um trabalho 

escrito, cujo tema será apresentado em aula síncrona no início. O tema de cada aluno deverá ser 

escolhido de acordo com os tópicos do conteúdo programático. 

Avaliação do trabalho:  

Será avaliado como o modo que o aluno inseriu no trabalho os conhecimentos teóricos fundamentais 

http://www.assespro-rj.org.br/publique/media/lei961098.pdf
http://www.assespro-rj.org.br/publique/media/lei961098.pdf
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adquiridos de materiais celulares, bem como a apresentação do texto em si (clareza e coerência). Será 

atribuída uma nota (MT), que será a nota do trabalho. 

 

MÉDIA FINAL 

A Média Final (MF) do aluno será dado por: 

MF = 0,6MP + 0,4MT  

 

RECUPERAÇÃO 

Alunos com conceito entre 3,0 e 6,0 e, ainda, freqüência mínima nas aulas de 75%, terão direito à 

realização de uma prova de recuperação (REC), com conceito final dado por: 

MRec = (MF + REC)/2 

Os alunos com conceito maior ou igual a 6,0 e freqüência mínima nas aulas de 75% serão aprovados. 

NOTA: A parte prática é indissociável da parte teórica. Alunos que não cursarem a parte prática ou 

obtiverem nota zero nessa parte serão reprovados, mesmo que atingirem média final (MF) superior a 6,0 

apenas com a parte teórica. 

 

CONTROLE DE FREQUÊNCIA 

A participação em atividades síncronas, acesso ao AVA-Moodle, acesso e postagem das atividades 

serão computadas na frequência do aluno, através da ferramenta “Presença” no Moodle. 

 

FLEXIBILIZAÇÃO 

Flexibilização de prazos para realização de avaliações (Art. 15, § 4º).  

Em caso de perda de sinal (sinal intermitente, quedas de energia ou indisponibilidade do sistema 

Moodle) durante uma avaliação, um novo horário de avaliação será disponibilizado, serão consideradas 

as questões respondidas até o instante da queda do sinal. A nova avaliação será realizada com questões 

diferentes da original, com número de questões complementares às já respondidas. Assim, se um aluno 

respondeu 3, de 5 questões, a nova avaliação consistirá de 2 questões diferentes das que faltaram na 

avaliação original. Os eventos de interrupção serão tratados caso a caso. 

 

 

X. BIBLIOGRAFIA  
Resolução Normativa de 21 de julho de 2020 Art.14, §2o A bibliografia principal das disciplinas deverá ser pensada a partir 

do acervo digital disponível na Biblioteca Universitária, como forma de garantir o acesso aos estudantes, ou, em caso de 

indisponibilidade naqueles meios, deverão os professores disponibilizar versões digitais dos materiais exigidos no momento 

de apresentação dos projetos de atividades aos departamentos e colegiados de curso. 

Nenhum material será disponibilizado sem autorização do autor. 

Bibliografia básica 

Ciência dos Materiais: (http://www.cienciadosmateriais.org/index.php?acao=projeto) 

Artigos de periódicos indexados com acesso pela UFSC/VPN. 

Lorna J. Gibson and Michael F. Ashby. Cellular Solids: Structure and properties. Cambridge University 

Press, Second Edition, 1997. (não disponível) 

Cellular Ceramics - Structure, Manufacturing, Properties and Applications. Ed. by P. Colombo and M. 

Scheffler, Wiley VCH Verlag GmbH, Weinheim/Germany, 2005. (não disponível) 

Bibliografia complementar 

Notas de aula (slides), apostilas e material de apoio da internet (links de acesso livre) 

 

 

http://www.cienciadosmateriais.org/index.php?acao=projeto

