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Curso de pós-graduação lato sensu –
PROJETO MANUFATURA E ANÁLISE DE
ENGENHARIA (CAD/CAM/CAE)
INFORMAÇÕES BÁSICAS
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1. Objetivo Geral

O curso tem como objetivo geral suprir o mercado de trabalho, tanto na área da
indústria como na área acadêmica, formando especialistas com uma visão
atualizada das tecnologias disponíveis no mercado de automação com relação à
área de Projeto, Manufatura e Análise de Engenharia .

2. Objetivo Específico

Oferecer aos especialistas da área os subsídios para elaborar projetos e
proceder a implementação de sistemas em CAD/ CAM /CAE, integrando-os e
viabilizando a elaboração de projetos de produtos e processos produtivos

3. PÚBLICO-ALVO

O curso de pós-graduação lato sensu será aberto aos candidatos diplomados
em cursos de graduação nas áreas de mecânica, elétrica, eletrônica,
mecatrônica, automação e áreas correlatas, que após a conclusão do curso
estarão aptos a desenvolver soluções para implementação de sistemas em CAD
/CAM /CAE.

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

As disciplinas/módulos que compõem o curso, com respectivas cargas horárias
estão descritas na tabela 1:
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Tabela 1 - Organização Curricular

Semestre
1º

2º

3º

Módulo

Carga Horária (horas)

Modelamento Tridimensional Sólido

30

Metodologia Científica

30

Montagem de Conjuntos

30

Modelamento Tridimensional Superfície

30

Manufatura Auxiliada por computador para Usinagem
de Superfícies Prismáticas
Automatização do Modelamento de Produtos

30

Manufatura Auxiliada por computador para Usinagem
de Superfícies Complexas
Simulação e Análise de Engenharia

30

Simulação e Análise de Protótipo Digital

30

Modelamento Tridimensional de Produto

30

Simulação e Análise para Otimização de Produto

30

Projeto em Sistemas Integrados CAD/CAM/CAE

30

30

30

5. Ementas para as disciplinas:
Metodologia Científica:
O módulo oferece aos alunos elementos que contribuam para a compreensão dos
fundamentos científicos: sua natureza, métodos, leis e teorias, bem como, o uso do
método científico na construção do conhecimento, na solução de problemas, no
estabelecimento de modelos e no levantamento de hipóteses.
Modelamento Tridimensional Sólido:
O conteúdo deste módulo visa capacitar o aluno na utilização dos comandos básicos
demodelamento tridimensional em sólido e documentação técnica utilizando software
desistemas integrados de CAD/CAM/CAE. Desenvolver a visão espacial e habilidades
namanipulação de objetos, elaborar as vistas isométricas, cortes, seções, detalhes,
alémde aplicar dimensões, textos em formato de folha padronizada.
Modelamento Tridimensional Superfície:
O módulo visa capacitar o aluno na utilização dos comandos básicos e avançados de
modelamento tridimensional em superfície, utilizando software de sistemas integrados
de CAD/CAM/CAE. O módulo também oferece conceitos práticos para promover a
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integração do modelamento em sólido e superfície (modelamento híbrido) e a prática de
engenharia reversa.
Manufatura Auxiliada por Computador para Usinagem de Superfícies Prismáticas
O módulo visa capacitar o aluno para utilização da tecnologia de manufatura auxiliada
por computador utilizada em software integrados de CAD/CAM. O aluno irá desenvolver
a capacidade de elaborar o programa de usinagem para máquinas CNC de 2.1/2 eixos,
abrangendo todas as etapas deste processo, desde o modelo tridimensional até a
geração do código ISO, transmissão do programa para máquina e a usinagem da peça
com o programa gerado.
Automatização do Modelamento de Produtos:

O conteúdo deste módulo visa capacitar ao aluno na utilização de ferramentas para a
captura e reutilização do Know-how desenvolvido nas empresas, através de sistemas
integrados de CAD/ CAM /CAE. O aluno irá desenvolver regras e fórmulas na criação de
famílias de componentes ou conjuntos e também a verificação do atendimento às
especificações do projeto, garantindo o aumento de produtividade e o registro do
conhecimento tecnológico.
Manufatura Auxiliada por computador para Usinagem de Superfícies Complexas
O conteúdo deste módulo visa capacitar o aluno na utilização da tecnoloiga de
manufatura auxiliada por computador, utilizando software integrados de CAD/CAM. O
aluno irá desenvolver a capacidade de elaborar o programa de usinagem para
máquinas
CNC de 3 eixos, abrangendo todas as etapas deste processo, desde o modelo
tridimensional até a geração do código ISO, transmissão do programa para máquina e a
usinagem da peça com o programa gerado.
Simulação e Análise de Engenharia

O conteúdo deste módulo visa capacitar o aluno na utilização das técnicas do Método
dos Elementos Finitos para a análise das tensões atuantes em componentes e
conjuntos e a análise das freqüências de ressonância em componentes utilizando
software de sistemas integrados de CAD/CAM/CAE e auxiliado por software de
Matemática.
Simulação e Análise de Protótipo Digital:
O conteúdo deste módulo visa capacitar o aluno na utilização dos conceitos teórico e
prático para análise e animação do protótipo digital objetivando: a análise cinemática
dos mecanismos, desde o esboço do sistema até o mecanismo tridimensional em
funcionamento, análise do processo de montagem e manutenção do protótipo digital
fornecendo parâmetros tecnológicos da para a tomada de decisões.
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Modelamento Tridimensional de Produto:
O conteúdo deste módulo visa capacitar o aluno na utilização do software sistemas
integrados CAD/CAE/CAM, nos módulos dedicados ao desenvolvimento de produtos
originados dos processos de: estampagem, injeção e estruturas soldadas; sendo muito
utilizado na indústria automobilística e mecânica leve.
Simulação e Análise para Otimização de Produto:
O conteúdo deste módulo visa capacitar o aluno a utilizar as técnicas e ferramentas
para a otimização de produtos no processo de máxima resistência e mínimo material,
tendo como ferramenta, um software de sistemas integrados de CAD/CAM/CAE de
forma a garantir a produtividade e a redução de custos necessários para a participação
em um processo globalizado.
Projeto em Sistemas Integrados CAD/CAM/CAE:
Este módulo deverá proporcionar ao aluno a condição de demonstrar todo o
conhecimento adquirido e praticar a interdisciplinaridade com o desenvolvimento de
uma solução tecnológica para as situações problema propostas, utilizando-se dos
recursos necessários e disponíveis de um software de sistemas integrados de
CAD/CAM/CAE.

