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EMENTA
Revisão do processo de projeto; planejamento de projetos; execução do projeto: especificações de
projeto (projeto informacional); concepção (projeto conceitual), modelagem e simulação (projeto
preliminar) e avaliação do modelo ou protótipo.
OBJETIVO
Desenvolver habilidades de projeto por meio da execução de projeto conceitual/preliminar nas
áreas da engenharia, tendo como base os conteúdos ministrados e praticados na disciplina de
Metodologia de Projeto e os demais conteúdos até a 6 fase.
PROGRAMA
Introdução: revisão do processo de projeto (4 horas); Planejamento de projetos revisão (4 horas);
Planejamento do projeto - execução em sala (6 horas); Especificações de projeto (Projeto
informacional) (4 horas); Concepção do produto (Projeto conceitual) (4 horas); Modelagem e
simulação (Projeto preliminar) (8 horas); Avaliação do modelo ou protótipo (8 horas);
Apresentação final dos resultados – seminário (8 horas); Atividades de execução do projeto extra
classe (26 horas).
METODOLOGIA
Aulas expositivas de revisão de conteúdos de metodologia e planejamento de projetos; Aulas para
formação das equipes, definição dos temas de projeto, planejamento do escopo do projeto e do
cronograma de execução do projeto; Aulas para a apresentação e avaliação dos resultados das
atividades de definição das especificações de projeto, concepção, projeto preliminar e avaliação
dos resultados de modelagem ou prototipagem da solução proposta pelas equipes. Aula para a
apresentação final dos resultados. Entre as aulas descritas, as equipes executam as atividades
planejadas do projeto. realizada com a composição de cinco equipes por turma, conforme as áreas
de Fabricação, Termo/Fluídos, Vibrações/Acústica, Metrologia e Projeto; ministrada por dois
professores de cada área, que serão os orientadores de cada equipe; os temas de projeto por área
serão revezados a cada ano, bem como os professores orientadores.
FORMA DE AVALIAÇÃO
A composição da nota final será com base nas seguintes parcelas:30% - Avaliação das entregas
parciais do projeto (plano, especificações, conceito e projeto preliminar)70% - Avaliação do
projeto final (relatório, apresentação, protótipo ou modelo)
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