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                                                                                                         Ficha 1 (permanente)

         

 Disciplina:  Estruturas Metálicas e em Madeira  Código: 

 Natureza: 

 (  x ) Obrigatória         

 (     ) Optativa

   ( x) Semestral                     (     ) Anual                     (     ) Modular

 Pré-requisito: nenhum  Co-requisito: nenhum  Modalidade: (  x  ) Presencial      (     ) Totalmente EAD     (     ) CH em EAD: _______

 CH Total: 72h

 CH Semanal:
4h

 

Padrão (PD):
54h

 

Laboratório (LB):
18h Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica

(PE): 0
Estágio de Formação
Pedagógica (EFP): 0

EMENTA 

 

Propriedades físicas e mecânicas do aço. Princípios básicos e critérios de projeto de estruturas metálicas. Sistemas estruturais em aço. Ligações rígidas,
semirrígidas e flexíveis. Ligações com parafusos e com solda. Tensões residuais. Fadiga. Dimensionamento de elementos de aço tracionados e

comprimidos. Flexão composta. Flambagem local e global. Contenção lateral. Vigas mistas em aço e concreto. A madeira como material estrutural.
Propriedades físicas e mecânicas da madeira. Secagem e preservação. Sistemas estruturais em madeira. Ligações. Dimensionamento de elementos de
madeira tracionados e comprimidos. Flexão composta. Flambagem. Escoramentos e formas de madeira. Coberturas e contraventamentos em aço e em

madeira. Construindo com a natureza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 *OBS (1): ao assinalar a opção CH em EAD, indicar a carga horária que será à distância.

Documento assinado eletronicamente por CINTIA MIUA MARUYAMA, COORDENADOR DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NO CEM,
em 24/05/2018, às 13:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 0929950 e o código CRC 72685B89.

https://sei.ufpr.br/sei/web/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Art. 9º  da Resolução 30/90 – CEPE

Padrão (PD): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente nos espaços de aprendizagem considerados padrão para as modalidades
de ensino presencial e de educação à distância (EAD).

Laboratório (LB): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em espaços de aprendizagem estabelecidos com  infraestrutura
especializada, tais como laboratórios, oficinas e estúdios.

Campo (CP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente mediante atividades de campo.

Estágio (ES): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em ambientes de trabalho mediante estágios regulados pela Lei nº
11.778, de 25 desetembro de 2008.

Orientada (OR): conjunto de estudos e atividades direcionados à vivência na atuaçãoacadêmica e/ou profissional, em seus mais amplos aspectos,
desenvolvidos em espaços educacionais internos e/ou externos à UFPR, com a participação direta de docente responsável.

Práticas Específicas (PE): conjunto de atividades de natureza prática, desenvolvidas em ambientes que apresentem restrições ao quantitativo de alunos
por docente e que exijam controle rigoroso envolvendo questões de segurança, dignidade, privacidade e sigilo e/ou atenção do docente individualizada ou a
pequenos grupos para desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, com a participação direta do docente responsável.

Estágio de Formação Pedagógica (EFP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidas fundamentalmente no âmbito da educação básica, sob a forma
de “práticas de docência” e “práticas pedagógicas de organização do trabalho escolar”, envolvendo a orientação direta docente em ações que vão desde a
intermediação no acordo de colaboração entre a UFPR e os estabelecimentos de ensino, até o acompanhamento sistemático e processual do planejamento,
da execução e da avaliação das atividades desenvolvidas pelos licenciandos, o que requer o contato contínuo e presencial do professor nos diferentes
campos de estágio e consequentemente a limitação de alunos por turma.
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