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Curso  Mecânica e Informática Industrial Ano letivo 2021/2022 

Unidade Curricular Resistência de Materiais ECTS 6 

Regime Obrigatório 

Ano 2º Semestre 1º  Horas de trabalho globais 

Docente (s) José Carlos Costa de Almeida Total 162 Contacto 60 

Coordenador da área 

disciplinar 
José Reinas dos Santos André 

 

 

1. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

A unidade curricular tem por objetivos instruir e desenvolver a capacidade para resolver 

problemas da mecânica dos sistemas de pontos materiais e dos corpos rígidos em repouso, 

determinar tensões e deformações em qualquer ponto de barras submetidas a esforço axial, 

flexão, corte e torção, e suas combinações e estudar o estado de tensão e de deformação num 

ponto. Estudo da instabilidade de barras comprimidas. 

Os alunos no final deverão estar aptos a: Identificar os diferentes tipos de esforços que podem 

agir sobre uma estrutura; Calcular as diferentes tensões que são originadas pelas diversas 

solicitações; Calcular as deformações associadas a cada tipo de solicitação; Identificar as 

solicitações complexas resultantes da sobreposição dos esforços simples; Calcular o estado de 

tensões de um corpo em qualquer plano e solicitado por qualquer carregamento; Identificar os 

pontos críticos das secções. 

 

2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
 
1. Geometria de massas; 

2. Equilíbrio do corpo rígido; 

3. Esforços internos e diagramas de esforços; 

4. Tração e compressão; 

5. Flexão; 

6. Corte; 

7. Torção; 

8. Estado de tensão e deformação; 

9. Instabilidade. 

 

3. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM 

OS OBJETIVOS DA UC 
 

O conteúdo programático estabelecido possibilita que o aluno desenvolva competências ao nível 

da compreensão do comportamento de elementos submetidos a diferentes tipos de esforços. Os 

GFUC previsto 



 

 

 
GUIA DE FUNCIONAMENTO DA 

UNIDADE CURRICULAR 

 
 
 
 

MODELO 
PED.008.02 

 

P á g i n a  | 2 

diferentes capítulos apresentados permitem que o aluno adquira as bases para o 

dimensionamento e compreensão do funcionamento de estruturas. 

 

4. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 
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Beer, Ferdinand P; Mecânica vectorial para engenheiros. 2011. ISBN: 9728298730. 

Resistência dos Materiais, R. C. Hibbeler. 2010. ISBN 9788576053736. 

 

5. METODOLOGIAS DE ENSINO (REGRAS DE AVALIAÇÃO) 

Serão ministrados todos os conceitos e técnicas de uma forma teórica, sustentada em casos 

práticos, que permitirão adquirir os conhecimentos necessários para a sua aplicação prática. 

Serão propostos trabalhos práticos para que os alunos possam desenvolver as técnicas 

ensinadas. Os trabalhos práticos serão alvo de discussão e as dúvidas esclarecidas nas aulas 

práticas. 

A avaliação desta UC será contínua através da realização de quatro trabalhos práticos ao longo 

do semestre. Esta avaliação será complementada no final do semestre com um exame escrito 

que aborda os aspetos teóricos e práticos dos assuntos lecionados. A classificação final resulta 

da soma ponderada das avaliações parciais. 

O peso da avaliação relativa aos trabalhos é 25% sendo os restantes 75% relativos à avaliação 

por exame escrito. Para que os trabalhos práticos sejam contabilizados e para que o aluno 

obtenha aprovação na unidade curricular deverá atingir uma classificação não inferior a 8,0 

valores no exame escrito. 

 
 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR 

A metodologia de ensino adotada na unidade curricular tem especial incidência no conceito de 

aprender fazendo. Esta metodologia permite que o aluno aplique os conceitos teóricos 

ministrados em exercícios com carácter iminentemente prático nas aulas teórico-práticas. A 

realização de trabalhos permite que o aluno aplique, passo por passo, todos os conceitos 

ministrados. 

 

7. REGIME DE ASSIDUIDADE 
 

N.A. 

 

8. CONTACTOS E ATENDIMENTO 

Docente: Prof. Doutor José Carlos Costa de Almeida; jcalmeida@ipg.pt; gabinete n.º 75 

Coordenador da área disciplinar: Prof. Doutor José Reinas dos Santos André; jandre@ipg.pt; 

gabinete n.º 13 

Data: 30/06/2021 
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