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OBJETIVOS_________________________________________________________________ 

Ao final do curso o aluno deverá estar apto a conhecer e interrelacionar conceitos do estado 

vítreo e do estado cristalino bem como dos processos envolvidos e das propriedades e aplicações 

dos principais materiais vitreos. Ao final de cada unidade do programa o aluno deverá estar apto 

a entender conceitos sobre: 

Fundamentos do estado vítreo; 
Teoria da nucleção e crescimento de cristais; 

Processamento de vidros, vitrocerâmicos e esmaltes cerâmicos; 

Propriedades e aplicações. 

 

EMENTA  

Breve história da evolução dos materiais vítreos. 

Vidros: Definições, fundamentos do estado vítreo, formação dos vidros, 

composição/representação da formula química e preparação dos vidros/matérias-primas, 

Vitrocerâmicos: Definições e conceitos, características, propriedades, processamento e 

aplicações industriais, cristalização, diagramas de fases, métodos de estudo.   

Esmaltes cerâmicos/vidrados: Definições e conceitos, cálculo de propriedades, 

processamento-aplicação/decoração, ciclo de queima, acordo esmalte-massa, propriedades e 

aplicações industriais, controles efetuados. 

 

PROGRAMA________________________________________________________________  

A disciplina será dividida em dois módulos sendo o primeiro módulo referente aos vidros e 

vitrocerâmicos e o segundo sobre esmaltes cerâmicos. Ao final de cada módulo e com 

antecedência de duas semanas será realizada uma avaliação de aproveitamento. 

Módulo 1 

 Vidros; 

 Vitrocerâmicos 

Módulo 2. 

 Esmaltes cerâmicos//vidrados 

 

METODOLOGIA_____________________________________________________________ 

A aula será expositiva, com a utilização de quadro/caneta hidrográfica, “data-show” e filmes. 

Amostras de materiais cerâmicos serão apresentadas no decorrer da aula, relacionando-as com 

suas propriedades e aplicações. 

 

FORMA DE AVALIAÇÃO_____________________________________________________ 

Serão aplicadas duas avaliações e serão distribuídas duas listas de exercícios a título de 

orientação para estudo. 

 

Nota Final 1: (Avaliação 1 + Avaliação 2)/2  6 : Aprovado; 

Nota Final 2: (Avaliação 1 + Avaliação 2)/2  6 : Avaliação de Recuperação (sobre toda a 

matéria); 

Nota final 3: (Nota Final 2 + Avaliação de Recuperação)/2   6 : Aprovado; 



Nota final 3: (Nota Final 2 + Avaliação de Recuperação)/2   6: Reprovado.    

 

Observação: O aluno que tenha, por qualquer motivo, faltado a qualquer das avaliações 

aplicadas, deverá, dentro de 72h, contados a partir da data de realização da avaliação, dirigir-se 

ao Departamento de Engenharia Mecânica da UFSC para apresentar justificativa fundamentada. 

A não apresentação de justificativa ou a não aceitação da mesma, por parte do Departamento de 

Engenharia Mecânica, acarretará em nota zero (0,0).   
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