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convocação para contratação, será iniciada a segunda etapa de 
avaliações, convocando-se para as provas, caso haja, os candi-
datos portadores do título de Mestre.

5.5. Na segunda etapa de avaliações, proceder-se-á de 
acordo com o disposto no item 5.2.

5.6. Não havendo inscritos portadores do título de Doutor, 
a primeira etapa de avaliações será realizada com os candidatos 
portadores do título de Mestre.

6. As provas, em cada etapa, serão realizadas em uma única 
fase, na seguinte conformidade:

I. Prova Escrita (peso 2)
II. Prova Didática (peso 4)
6.1. A prova escrita, que versará sobre o programa base do 

processo seletivo, será realizada de acordo com o disposto no 
artigo 139 e seu parágrafo único do Regimento Geral da USP.

6.1.1. A Comissão de Seleção organizará uma lista de dez 
pontos, com base no programa do processo seletivo, e dela dará 
conhecimento aos candidatos, vinte e quatro horas antes do 
sorteio do ponto.

6.1.2. Sorteado o ponto, inicia-se o prazo improrrogável de 
cinco horas de duração da prova.

6.1.3. Durante sessenta minutos, após o sorteio, será 
permitida a consulta a livros, periódicos e outros documentos 
bibliográficos de uso público, não em meio eletrônico, que o 
candidato tiver levado para o local da prova, do qual não lhe 
será permitido ausentar-se durante esse período.

6.1.4. As anotações efetuadas durante o período de consulta 
poderão ser utilizadas no decorrer da prova, devendo ser feitas em 
papel rubricado pela Comissão de Seleção e anexadas ao texto final.

6.1.5. A prova, que será lida em sessão pública pelo candi-
dato, deverá ser reproduzida em cópias que serão entregues aos 
membros da comissão julgadora, ao se abrir a sessão;

6.1.6. Cada prova será avaliada pelos membros da Comis-
são de Seleção, individualmente.

6.2. A prova didática será pública, com a duração mínima 
de 40 (quarenta) e máxima de 60 (sessenta) minutos, e versará 
sobre o programa base do processo seletivo, nos termos do art. 
137, do Regimento Geral da USP.

6.2.1. O sorteio do ponto será feito 24 (vinte e quatro) horas 
antes da realização da prova didática;

6.2.2. O candidato poderá utilizar o material didático que 
julgar necessário.

6.2.3. O candidato poderá propor substituição dos pontos, 
imediatamente após tomar conhecimento de seus enunciados, 
se entender que não pertencem ao programa do processo sele-
tivo, cabendo à Comissão de Seleção decidir, de plano, sobre a 
procedência da alegação.

6.2.4. Os candidatos que se apresentarem depois do horário 
estabelecido não poderão realizar as provas.

6.2.5. Se o número de candidatos o exigir, eles serão 
divididos em grupos de no máximo três, observada a ordem de 
inscrição, para fins de sorteio e realização da prova.

6.2.6. As notas da prova didática serão atribuídas após o 
término das provas de todos os candidatos.

7. Os pesos das provas são os mesmos estabelecidos no 
Regimento da EESC e, para o cálculo da média individual, a 
soma dos pesos será o quociente de divisão.

8. Serão considerados habilitados os candidatos que alcan-
çarem, da maioria dos examinadores, nota mínima sete.

9. O programa base do processo seletivo será o seguinte:
- - Barras carregadas axialmente (barras simples ou de 

treliça): Tensão normal, deformação linear longitudinal, resposta 
elástica linear (Lei de Hooke), efeito de Poisson, cálculo de des-
locamentos, problemas estaticamente indeterminados, efeitos 
térmicos, tensão admissível e tensão de ruptura.

- - Torção de eixos com seção circular e de parede fina: Dis-
torção, tensão de cisalhamento, resposta elástica linear, cálculo 
de giros relativos, problemas estaticamente indeterminados, 
torção de barras circulares vazadas e torção não-uniforme.

- - Hipóteses da torção livre: analogia da membrana, seções 
celulares e abertas de parede fina.

- - Revisão de solicitações em vigas e pórticos: Cargas e 
reações, esforços internos, diagramas de força cortante e de 
momento fletor.

- - Flexão de vigas prismáticas simétricas: Revisão sobre 
propriedades geométricas das seções, curvatura de viga sob 
flexão pura, deformação longitudinal, tensão normal no regime 
elástico-linear, tensão de cisalhamento em viga com seção 
transversal simétrica, flexão oblíqua e composta.

- - Cisalhamento de vigas de paredes finas: Fluxo de cisa-
lhamento, centro de cisalhamento de seções de paredes finas 
abertas simétricas.

- - Flexão geral: Eixos principais de inércia, cálculo das 
tensões normais e seções compostas.

- - Estudo das tensões: Estado de tensão em um ponto, 
equações de equilíbrio, estado plano de tensão, tensões sobre 
planos inclinados, tensões principais, círculo de Mohr.

- - Estudo das deformações: Deformação em um ponto, 
estado plano de deformação, deformações principais, círculo de 
Mohr, extensometria.

- - Elasticidade Linear: Princípio da superposição, Lei de 
Hooke generalizada, noções de anisotropia.

- - Critérios de resistência: Conceito de falha do material, 
critérios clássicos para sólidos isotrópicos.

- - Deslocamentos transversais em vigas de seção simétrica: 
Equação da linha elástica, cálculo de deslocamentos por integra-
ção, método da superposição, vigas estaticamente indeterminadas.

- - Noções de estabilidade: flambagem de barras prismáti-
cas, hipérbole de Euler, flexo-compressão.

- - Noções sobre Métodos Energéticos: Energia de deforma-
ção, Potencial de forças externas, Energia cinética. Conservação 
da energia potencial total.

10. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento 
do andamento do processo seletivo, por meio de acesso ao link 
https://uspdigital.usp.br/gr/admissao, à página institucional da 
EESC e às publicações no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

11. O não comparecimento do candidato às provas programa-
das implicará automaticamente sua desistência do processo seletivo.

12. O relatório da Comissão de Seleção será apreciado pelo 
CTA da EESC, para fins de homologação, após exame formal.

13. A contratação será por prazo determinado e vigorará 
pelo prazo de 6 (seis) meses, a partir da data do exercício, nos 
termos estabelecidos na Resolução nº 5.872/10 e alterações 
posteriores, bem como na Resolução nº 7.354/17. A prorrogação 
do prazo de vigência da contratação, por mais 6 (seis) meses, 
dependerá de análise, pela Pró-Reitoria de Graduação, das infor-
mações sobre o andamento da produção do livro didático pelo 
docente da EESC-USP participante do Programa de Incentivo à 
Produção de Livros Didáticos para o Ensino de Graduação – Edi-
tal PRG-EDUSP/2016-PIPLDE, na categoria “Produção”.

14. O docente contratado por prazo determinado ficará 
submetido ao Estatuto dos Servidores da Universidade de São 
Paulo e vinculado ao Regime Geral da Previdência Social – RGPS.

15. São condições de admissão:
I. Estar apto no exame médico pré-admissional realizado 

pela USP;
II. Ser autorizada a acumulação, caso o candidato exerça 

outro cargo, emprego ou função pública;
III. No caso de candidato estrangeiro aprovado no pro-

cesso seletivo e convocado para contratação, apresentar visto 
temporário ou permanente que faculte o exercício de atividade 
remunerada no Brasil.

Informações adicionais, bem como as normas pertinentes 
ao processo seletivo, encontram-se à disposição dos interes-
sados no Serviço de Assistência aos Colegiados da Escola de 
Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, sito 
à Avenida Trabalhador São-carlense, 400, bloco E-1, 1º andar, 
São Carlos – SP, CEP 13566-590 ou pelo e-mail colegiados@
eesc.usp.br.

VI. - cada prova será avaliada pelos membros da Comissão 
Julgadora, individualmente.

Parágrafo único: O candidato poderá propor a substituição 
de pontos, imediatamente após tomar conhecimento de seus 
enunciados, se entender que não pertencem ao programa do 
concurso, cabendo à Comissão Julgadora decidir, de plano, sobre 
a procedência da alegação.

5. Na defesa pública de tese ou de texto elaborado, os 
examinadores levarão em conta o valor intrínseco do trabalho, o 
domínio do assunto abordado, bem como a contribuição original 
do candidato na área de conhecimento pertinente.

6. Na defesa pública de tese ou de texto serão obedecidas 
as seguintes normas:

I. - a tese ou texto será enviado a cada membro da Comissão 
Julgadora, pelo menos trinta dias antes da realização da prova;

II. - a duração da arguição não excederá de trinta minutos por 
examinador, cabendo ao candidato igual prazo para a resposta;

III. - havendo concordância entre o examinador e o candi-
dato, poderá ser estabelecido o diálogo entre ambos, observado 
o prazo global de sessenta minutos.

7. O julgamento do memorial e a avaliação da prova pública 
de arguição serão expressos mediante nota global, atribuída 
após a arguição de todos os candidatos, devendo refletir o 
desempenho na arguição, bem como o mérito dos candidatos.

§ 1º - O mérito dos candidatos será julgado com base no 
conjunto de suas atividades, que poderão compreender:

I. - produção científica, literária, filosófica ou artística;
II. - atividade didática;
III. - atividades de formação e orientação de discípulos;
IV. - atividades relacionadas à prestação de serviços à 

comunidade;
V. - atividades profissionais, ou outras, quando for o caso;
VI. - diplomas e outras dignidades universitárias.
§ 2º - A Comissão Julgadora considerará, de preferência, os 

títulos obtidos, os trabalhos e demais atividades realizadas após 
a obtenção do grau de doutor.

8. A prova de avaliação didática destina-se a verificar a 
capacidade de organização, a produção ou o desempenho 
didático do candidato. Deverá ser realizada de acordo com o 
programa publicado no edital.

§ 1º - Compete à Comissão Julgadora decidir se o tema 
escolhido pelo candidato é pertinente ao programa.

§ 2º - A prova de avaliação didática será pública e constará 
de aula, em nível de pós-graduação.

§ 3º - O candidato, em sua exposição, não poderá exceder 
a sessenta minutos.

§ 4º - Ao final da apresentação, cada membro da Comissão 
Julgadora poderá solicitar esclarecimentos ao candidato, não 
podendo o tempo máximo, entre perguntas e respostas, superar 
sessenta minutos.

§ 5º - As notas da prova de avaliação didática serão atribuí-
das após o término das provas de todos os candidatos.

9. Ao término da apreciação das provas, cada examinador 
atribuirá, a cada candidato, uma nota final que será a média 
ponderada das notas parciais por ele conferidas.

10. Findo o julgamento do concurso, a Comissão Julgadora 
elaborará Relatório circunstanciado sobre o desempenho dos can-
didatos, justificando as notas, o qual, posteriormente, deverá ser 
apreciado pela Congregação, para fins de homologação. O resulta-
do será proclamado imediatamente pela Comissão Julgadora, em 
sessão pública, sendo considerados habilitados os candidatos que 
alcançarem, da maioria dos examinadores, nota final mínima sete.

Informações adicionais, bem como as normas pertinentes 
ao concurso, encontram-se à disposição dos interessados no 
Serviço de Assistência aos Colegiados da Escola de Engenharia 
de São Carlos da Universidade de São Paulo no endereço retro-
citado ou pelo e-mail colegiados@eesc.usp.br.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
EDITAL ATAc-32/2017
ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO
O Diretor da Escola de Engenharia de São Carlos da Univer-

sidade de São Paulo torna público a todos os interessados que, 
conforme aprovação “ad referendum” do Conselho Técnico-
-Administrativo, estarão abertas por 20 (vinte) dias, no período 
das 8h30min do dia 19/7/2017 às 17h00min do dia 7/8/2017 
(horário oficial de Brasília-DF), as inscrições para o processo 
seletivo para a contratação de 1 (um) docente por prazo 
determinado, como Professor Contratado III (MS-3.1, para os 
contratados com título de Doutor), com salário de R$ 1.233,11, 
ou como Professor Contratado II (MS-2, para os contratados 
com título de Mestre), com salário de R$ 881,61, referente ao 
mês de julho de 2017, com jornada de 8 (oito) horas semanais 
de trabalho, no Departamento de Engenharia de Estruturas, nos 
termos da Resolução nº 5.872/10 e alterações posteriores, bem 
como da Resolução nº 7.354/17 e tendo em vista a participação 
de docentes da EESC-USP no Programa de Incentivo à Produção 
de Livros Didáticos para o Ensino de Graduação – Edital PRG-
-EDUSP/2016-PIPLDE, na categoria “Produção”.

1. Os membros da Comissão de Seleção serão indicados 
pelo CTA da EESC após o término do período de inscrições e de 
acordo com os termos da Resolução nº 7.354/17.

2. Os pedidos de inscrição deverão ser feitos, exclusiva-
mente, por meio do link https://uspdigital.usp.br/gr/admissao, 
no período acima indicado, devendo o candidato apresentar 
requerimento dirigido ao Diretor da EESC (modelo disponível em 
www.eesc.usp.br/requerimentotemp), contendo dados pessoais, 
acompanhado dos seguintes documentos:

I. Documento de identificação (RG, RNE ou passaporte);
II. CPF (para candidatos brasileiros);
III. Prova de que é portador do titulo de Doutor (para Pro-

fessor Contratado III) ou Mestre (para Professor Contratado II), 
outorgado ou reconhecido pela USP ou de validade nacional;

2.1. Não serão recebidas inscrições pelo correio, e-mail, fax, 
ou qualquer outro meio.

2.2. No requerimento de inscrição, os candidatos portadores 
de necessidades especiais deverão apresentar solicitação para 
que se providenciem as condições necessárias para a realização 
das provas.

3. O processo seletivo terá validade imediata, exaurindo-se 
com a eventual contratação do aprovado.

4. Atribuição da função: o candidato aprovado, ao ser con-
tratado, deverá ministrar as seguintes disciplinas:

I. SET0183 – Mecânica dos Sólidos I
II. SET0184 – Mecânica dos Sólidos II
5. O processo seletivo será processado por meio de ava-

liações sucessivas de candidatos, agrupados em conformidade 
com sua titulação.

5.1. Na primeira etapa de avaliações, serão convocados para 
as provas, caso haja, os candidatos portadores do título de Doutor.

5.2. Encerrada a primeira etapa de avaliações, os candidatos 
habilitados serão classificados, da seguinte forma:

I. O primeiro colocado será o candidato que obtiver o maior 
número de indicações, de acordo com as notas conferidas pelos 
examinadores;

II. O segundo colocado será o candidato que obteria o maior 
número de indicações, de acordo com as notas conferidas, caso o 
primeiro colocado não tivesse participado das avaliações;

III. Os demais candidatos serão classificados, sucessivamen-
te, seguindo o mesmo método previsto no inciso II.

IV. Em caso de empate, a Comissão de Seleção procederá 
ao desempate com base na média global obtida por cada 
candidato.

5.3. Classificados os candidatos, serão feitas as convoca-
ções para a contratação, até, caso necessário, esgotar-se a lista 
de habilitados.

5.4. Na hipótese de não haver habilitados na primeira 
etapa, ou caso nenhum dos candidatos habilitados atenda à 

- Modelos Mecanísticos de formação de cavacos.
- Princípios da Modelagem por Elementos Finitos (FEM).
- Princípios matemáticos.
- Aplicação simples.
- Dados de Entrada em um software de FEM.
- Modelo de material.
- Modelo físico.
- Modelos de interações entre superfícies.
- Método de Solução do Software.
- Modelos possíveis.
- Seleção do modelo apropriado.
- Máquinas e Ferramentas de Usinagem.
- Evolução das máquinas de usinagem.
- Conceitos modernos de máquinas-ferramentas.
- Evolução das ferramentas de usinagem.
- Conceitos modernos de ferramentas de usinagem.
- Materiais para Ferramentas de Usinagem.
- Evolução dos materiais para ferramentas de usinagem.
- Coberturas para materiais de ferramentas de usinagem.
- Usinagem com Altas Velocidades de Corte.
- Conceitos básicos da tecnologia (HSM).
- Máquinas e Ferramentas para HSM.
- Seleção de Condições de Corte para Usinagem.
-Seleção de materiais para ferramentas de corte.
- Seleção de velocidade de corte e avanço.
- Máquinas e Ferramentas para Operações de Conformação.
- Principais máquinas para conformação maciça e de chapas.
- Materiais para ferramentas de conformação.
- Ferramentas de Conformação/Injeção.
- Princípios de projeto de ferramentas de conformação/Injeção.
- Princípios de fabricação de ferramentas de conformação/Injeção.
- Cálculos de Capacidade de Carga de Prensas.
- Métodos analíticos.
- Métodos numéricos.
- FEM.
- Utilização de CAD/CAM no projeto de ferramentas.
- Sistemas CAD.
- Sistemas CAM.
- Integração CAD/CAM no projeto e fabricação de ferramentas.
- Comunicação e Automação em Sistemas Produtivos.
- Sensores – conceitos e aplicações.
- PLC’s e CNC’s.
- Aquisição e comunicação de dados em sistemas produtivos.
- Redes lógicas em sistemas produtivos.
- Planejamento e projeto de Sequência de Fabricação.
- Operações e máquinas.
- Parâmetros tecnológicos de trabalho.
- Definição das condições de trabalho.
- Condições de corte.
- Condições de conformação.
- Definição da Automação e Comunicação.
- Alimentadores e transportadores.
- Sensores.
- Sistema de aquisição de dados.
- Apresentação da Sequência Projetada.
- Avaliação da Sequência Projetada.
- Tempo de fabricação.
- Aquisição e supervisão de dados.
O concurso será regido pelo disposto no Estatuto e no 

Regimento Geral da Universidade de São Paulo e no Regimento 
da Escola de Engenharia de São Carlos, baixado pela Resolução 
6087, de 26/3/2012.

1. Os pedidos de inscrição serão recebidos no Serviço de 
Assistência aos Colegiados da Escola de Engenharia de São Carlos, 
sito à Avenida Trabalhador São-carlense, 400, bloco E-1, 1º andar, 
São Carlos – SP, CEP 13566-590, pessoalmente ou por procuração, 
devendo o candidato apresentar os seguintes documentos:

I- - Requerimento dirigido ao Diretor da Escola (disponível 
em http://www.eesc.usp.br/requerimentolivredoc);

II- - Dez cópias do memorial circunstanciado e comprovação 
dos trabalhos publicados, das atividades realizadas pertinentes 
ao concurso e das demais informações que permitam avaliação 
de seus méritos, em formato digital;

III- - Prova de que é portador do título de Doutor outorgado 
pela USP, por ela reconhecido ou de validade nacional;

IV- - Prova de quitação com o serviço militar para candida-
tos do sexo masculino;

V- - Título de eleitor;
VI- - Certidão de quitação eleitoral ou comprovante de 

votação da última eleição (dos dois turnos, quando ocorridos) 
ou, se for o caso, prova de pagamento da respectiva multa ou a 
devida justificativa.

VII- - Dez exemplares de tese original ou de texto que siste-
matize criticamente a obra do candidato ou parte dela.

§ 1º - Por memorial circunstanciado, entende-se a apresen-
tação de análise reflexiva sobre a formação acadêmica, as expe-
riências pessoais de estudo, trabalhos, pesquisas, publicações e 
outras informações pertinentes à vida acadêmica e profissional, 
indicando motivações e significados.

§ 2º - Elementos comprobatórios do memorial referido no 
inciso I, tais como maquetes, obras de arte ou outros materiais 
que não puderem ser digitalizados deverão ser apresentados até 
o último dia útil que antecede o início do concurso.

§ 3º - O texto sistematizado, alternativo da tese original, 
deve ser elaborado de forma crítica, com a necessária articulação 
teórica, precedido por uma introdução e completado pelas con-
clusões, devendo ser individual, de autoria do próprio candidato e 
redigido em português. Os trabalhos nos quais se fundamenta o 
texto desenvolvido podem eventualmente ter sido produzidos em 
coautoria com outros pesquisadores e devem ser anexados em 
qualquer língua em que estejam escritos, podendo a Congregação 
solicitar ao candidato a sua tradução, caso considere necessário.

§ 4º - Os docentes em exercício na USP serão dispensados 
das exigências referidas nos incisos IV e V, desde que a tenham 
cumprido por ocasião de seu contrato.

§ 5º - O candidato estrangeiro será dispensado das exigên-
cias dos incisos IV, V e VI, devendo apresentar comprovante de 
que se encontra em situação regular no país.

§ 6º - Quando se tratar de pedido de inscrição realizado por 
procurador, este deverá apresentar documento de identidade e 
procuração simples firmada pelo candidato.

2. Os pedidos de inscrição serão julgados pela Congregação, 
em seu aspecto formal, publicando-se a decisão em edital.

Parágrafo único - O concurso deverá realizar-se no prazo 
máximo de cento e vinte dias, a contar da data da publicação da 
aceitação das inscrições no Diário Oficial do Estado.

3. As provas constarão de:
I. - prova escrita – peso 2;
II. - defesa de tese ou de texto que sistematize criticamente 

a obra do candidato ou parte dela – peso 3;
III. - julgamento do memorial com prova pública de argui-

ção – peso 3;
IV. - avaliação didática – peso 2;
4. A prova escrita, que versará sobre assunto de ordem geral 

e doutrinária, será realizada de acordo com o disposto no artigo 
139 e seu parágrafo único do Regimento Geral da USP:

I. - a Comissão Julgadora organizará uma lista de dez pontos, 
com base no programa de concurso e dela dará conhecimento 
aos candidatos, vinte e quatro horas antes do sorteio do ponto;

II. - sorteado o ponto, inicia-se o prazo improrrogável de 
cinco horas de duração da prova;

III. - durante sessenta minutos, após o sorteio, será permitida 
a consulta a livros, periódicos e outros documentos bibliográficos;

IV. - as anotações, efetuadas durante o período de consulta, 
poderão ser utilizadas no decorrer da prova, devendo ser feitas em 
papel rubricado pela Comissão Julgadora e anexadas ao texto final;

V. - a prova, que será lida em sessão pública pelo candidato, 
deverá ser reproduzida em cópias que serão entregues aos mem-
bros da Comissão Julgadora, ao se abrir a sessão;

- Escolha do motor, hélices e instalação.
- Projeto preliminar da empenagem.
- Layout para trem de pouso e projeto de sistemas.
- Forças e momentos durante vôo no plano longitudinal.
- Alcance.
- Pouso e decolagem.
- Estabilidade estática.
Área de Conhecimento: DINÂMICA DO VÔO E CONTROLE
Programa:
- Introdução à dinâmica do voo.
- Noções básicas sobre modelagem.
- Acionamento Mecânico.
- Sistemas de referência e nomenclatura.
- Desempenho das aeronaves.
- Forças e momentos durante voo.
- Alcance.
- Pouso e decolagem.
- Estabilidade estática.
- Estabilidade dinâmica.
- Equações do movimento.
- Resposta longitudinal e lateral.
- Tópicos em aspectos experimentais da dinâmica do voo.
- Ensaios em túnel de vento.
- Derivadas de estabilidade.
- Ensaios em voo.
- Os sistemas de controle de vôo automático.
- Qualidades de vôo e de manobras.
- Sistemas de controle de vôo automático e de aumento 

de estabilidade.
- Sistemas de controle de aterrissagem e de alívio de rajadas.
- Modelos para Dinâmica Estrutural.
- Modelos para aerodinâmica não estacionária.
- Aeroelasticidade Estática.
- Aeroelasticidade Dinâmica.
- Controle Ativo de vibrações utilizando materiais inteligentes.
- Controle Passivo de vibrações (Shunts piezelétricos).
- Controle Híbrido de vibrações utilizando piezelétricos.
- Controle Semi-ativo de vibrações utilizando piezelétricos.
- Controle Semi-passivo de vibrações utilizando piezelétricos.
- Modelagem e análise de geradores piezelétricos de energia.
- Ligas com memória de forma.
Área de Conhecimento: AERODINÂMICA BÁSICA
Programa:
- Escoamento Potencial.
- Teoria de Aerofólio fino.
- Equações de camada limite.
- Separação da camada limite.
- Métodos integrais em camada limite.
- Escoamento compressível unidimensional.
- Choques .
- Expansão de Prandtl-Glauert.
- Regras de similaridade.
- Equações do escoamento viscoso.
- Estrutura da Camada limite turbulenta.
- Camada limite compressível.
- Medidas experimentais de arrasto.
- Teoria de Instabilidade linear.
- Teoria de Instabilidade não linear.
- Transição para turbulência.
- Fenomenologia da turbulência.
Área de Conhecimento: ESTRUTURAS AERONÁUTICAS
Programa:
- Critérios de projeto e o processo do projeto de aeronaves.
- Filosofias de projeto de estruturas aeronáuticas.
- Carregamentos em estruturas aeronáuticas.
- Análise de estruturas aeronáuticas: abordagem analítica.
- Análise de estruturas aeronáuticas: abordagem computacional.
- Análise de estruturas aeronáuticas: abordagem experimental.
- Projeto e análise estrutural estática de asas e superfícies.
- Projeto e análise estrutural estática de fuselagens.
- Projeto e análise estrutural estática de junções.
- Espectros de carregamentos em estruturas aeronáuticas.
- Projeto e análise de estruturas aeronáuticas quanto à 

fadiga: abordagem S-N.
- Projeto e análise de estruturas aeronáuticas quanto à 

fadiga: abordagem da-dN.
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
ÁREA DE CONHECIMENTO: Processos de Produção
Programa:
- Conceitos básicos - mecanismos da formação do cavaco.
- Materiais empregados nas ferramentas - forças e potên-

cias de usinagem.
- Avarias e desgastes das ferramentas.
- Curvas de vida.
- Lubrificação e refrigeração.
- Determinação das condições econômicas e máxima 

produção.
- Fundamentos do comportamento mecânico dos metais.
- Geometria da parte ativa da ferramenta (terminologia das 

ferramentas, aresta de corte, elementos e superfície, sistemas de 
referência, ângulos).

- Funções, influência e grandezas dos diversos ângulos da 
ferramenta.

- Materiais para ferramentas, teoria do corte dos metais 
(mecanismo de formação do cavaco, formas e tipos de cavacos, 
quebra-cavaco).

- Usinabilidade dos materiais (mecanismos de desgaste 
de ferramenta): variáveis de influência na vida da ferramenta.

- Fluido de corte.
- Forças e potência de corte.
- Custo de produção e usinabilidade.
- Processo de torneamento, fresamento e furação.
- Processos de usinagem com ferramenta de geometria 

indefinida – retificação.
- Modelagem de Processos por Conceitos Físicos.
- Princípios e conceitos de Newton.
- Conceitos e modelos matemáticos simplificados.
- Motivações para modelos de processos de fabricação.
- Modelagem de Materiais Metálicos.
- Estado de Deformações.
- Estado de Tensões.
- Estados especiais de Tensões e de Deformações.
- Elipsóide de tensões e de deformações.
- Círculo de Mohr.
- Modelos de Escoamento de Metais.
- Princípio de Tresca.
- Princípio de Von Mises.
- Relação Tensão-Deformação em regime elástico.
- Pequenas deformações.
- Ruptura em regime elástico.
- Solução das equações de equilíbrio.
- Relações Tensão-Deformação em regime plástico.
-Grandes deformações.
- Equações de Prant-Reuss e de Lévy-VonMises.
- Influências da taxa de deformação e do trabalho plástico.
- Postulado de Drucker.
- Forma generalizada das relações tensão-deformação.
- Modelagem de operações de conformação.
- Solução Analítica exata e numérica aproximada.
- Modelos de Ruptura de Metais.
- Princípios Físicos.
- Modelos Matemáticos.
- Nucleação e propagação de trincas.
- Princípio de Início e Evolução de Defeitos.
- Modelagem de Operações de Usinagem.
- Hipóteses simplificadoras.
- Modelagem Física.
- Modelagem Matemática.
- Modelos clássicos de formação de cavacos.
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