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1. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Dotar os alunos de uma base de conhecimento sobre automação óleo-hidráulica e pneumática. 

Aquisição dos conhecimentos necessários e suficientes que permitam a abordagem teórica e 

prática à automação óleo-hidráulica e pneumática, em particular aos equipamentos e circuitos 

óleo-hidráulico, pneumáticos e de comando elétrico/eletrónico. 

Aplicação das competências adquiridas ao desenvolvimento, conceção e análise de circuitos 

óleo-hidráulicos, pneumáticos, electro-hidráulicos e electropneumáticos. 

 

2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 

Fundamentos de automação. 

Óleo-hidráulica: Princípios básicos de óleo hidráulicos; dispositivos óleo-hidráulicos, bombas, 

motores, atuadores lineares e válvulas; simbologia; fluidos hidráulicos, tipos e características; 

construção e análise de circuitos óleo hidráulicos. 

Pneumática: Princípios básicos de pneumática; produção e tratamento de ar comprimido; 

dispositivos pneumáticos; motores; atuadores e válvulas; simbologia; construção e análise de 

circuitos pneumáticos. 

Electropneumática e electro-hidráulica: fundamentos de circuitos elétricos de comando; 

dispositivos electropneumáticos e electro-hidráulicos; contactores e relés, electroválvulas, 

sensores, fins de curso, detetores, pressostatos e temporizadores; construção e análise de 

circuitos electropneumáticos e electo-hidráulicos.  

 

3. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM 

OS OBJETIVOS DA UC 
 

Os conteúdos programáticos desenvolvidos visam dotar o aluno de conhecimentos em 

automação óleo-hidráulica e pneumática de forma a integrá-lo no mundo do trabalho na área da 

automação industrial. Em especial, o conteúdo visa preparar os alunos sensibilizando para a 

necessidade do saber fazer, no domínio instrumental e operacional. O conteúdo programático 

delineado permitirá também ao aluno, de forma autónoma, poder desenvolver produtivamente a 

sua atividade aplicando nas empresas/organizações os conceitos apreendidos sobre a 

automação óleo-hidráulica, pneumática, electro-hidráulica e electropneumática. 
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5. METODOLOGIAS DE ENSINO (REGRAS DE AVALIAÇÃO) 

Os conteúdos programáticos privilegiam a interligação entre as componentes teórica e prática. 

Os aspetos teórico-práticos apresentados pelo método expositivo, demonstrativo e interrogativo 

com apoio do quadro ou com recurso a projeção de slides serão, sempre que possível, 

explorados na prática. 

Durante o semestre propõe-se aos alunos a realização de trabalhos de grupo de projeto e de 

carácter essencialmente prático. 

Pretende-se incentivar os aspetos ligados à prática, para que a aprendizagem se desenvolva no 

sentido das futuras atividades profissionais com trabalhos e demonstrações de grupo. Esses 

trabalhos serão sempre apresentados e elaborados relatórios que serão avaliados. 

Classificação: Exame Final (50%), componente prática (50%). 

 

 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 
OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR 

Para se atingirem os objetivos propostos a metodologia na unidade curricular assenta em 

princípios de formação teórica – prática. Os métodos e técnicas pedagógicas a aplicar durante 

as sessões com interligação entre a técnica expositiva, interrogativa e demostrativa; método de 

interação grupal, cabendo ao professor a responsabilidade do reforço da aprendizagem e da 

coordenação das diversas ações. 

 

7. REGIME DE ASSIDUIDADE 
N.A. 

 

8. CONTACTOS E ATENDIMENTO 

Docente: Prof. Doutor Jorge Manuel Pereira Gregório; jgregorio@ipg.pt; gabinete n.º 5 

Coordenador da área disciplinar: Prof. Doutor Rui António Pitarma S. Cunha Ferreira; 

rpitarma@ipg.pt; gabinete n.º 14 
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