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. NOME DO CURSO E ÁREA DO CONHECIMENTO
Engenharia de Fundição
Área: tecnologia
Modalidade: presencial
1. HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO
A Escola SENAI Nadir Dias de Figueiredo iniciou suas atividades em 1959, quando Osasco ainda era um bairro da capital
paulista. Estava localizada à Avenida Cruzeiro do Sul, em prédio construído pela Cooperativa Rochdale, em regime de
comodato.
Em janeiro de 1968, por força da extinção do convênio com a Cooperativa Rochdale, a Escola mudou-se para prédio
próprio, sede atual, na rua Ari Barroso 305, no bairro de Presidente Altino.
Nesses quase 50 anos de existência, a escola oferece seu trabalho educacional assegurando a todos os seus alunos um
desenvolvimento pleno e, ao mesmo tempo, o acesso aos conhecimentos necessários à sua atuação na sociedade.
Com a implantação do Curso Técnico de Metalurgia, a partir de 1971, buscou atender a então crescente demanda por
técnicos de nível médio.
Em 2002, com a instalação do Laboratório de Ensaios Metalúrgicos, credenciado pelo INMETRO – Instituto Nacional de
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, a Escola passou a integrar a Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaios
– RBLE, iniciando a prestação de serviços a empresas e entidades.
Atualmente, com uma forte e moderna base tecnológica instalada e recursos humanos de elevada competência, a unidade
é referência na área de Metalurgia, sendo credenciada pelo Ministério da Educação como Faculdade de Tecnologia SENAI
Nadir Dias de Figueiredo, para oferecer o Curso Superior de Tecnologia em Processos Metalúrgicos.
A Unidade também iniciou, em 2010, a oferta do Curso de Pós- Graduação Lato Sensu de “Inspeção e Automação em
Soldagem”. A primeira turma de formandos ocorreu no primeiro semestre de 2012.

2. JUSTIFICATIVA

A Escola e Faculdade SENAI “Nadir Dias de Figueiredo”, como já citado anteriormente é a Unidade de referência, no
Estado de São Paulo, na área de Metalurgia que oferece cursos com vários níveis de Formação Profissional, Básico,
Técnico e Tecnológico, sendo eles Cursos de Aprendizagem Industrial nas áreas da Metalurgia, Mecânica, Eletroeletrônica
e Gestão, Cursos Técnicos em Metalurgia e Soldagem, Curso Superior de Tecnologia em Processos Metalúrgicos e Pós
Graduação na área da Soldagem, além dos cursos de Formação Inicial e Continuada em diversas áreas tecnológicas.
Tendo em vista a necessidade da busca de ganhos de qualidade e produtividade, para as empresas do segmento da
metalurgia e a percepção da Escola sobre a demanda existente, nessa área, no Estado de São Paulo e em outros Estados
do País, além das solicitações dos próprios alunos, oriundos do Curso Superior de Tecnologia da Unidade, para a criação
de novas oportunidades de atualização e especialização em suas áreas de formação, a Unidade propõe a estruturação e
oferta de um novo CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO lato Sensu voltado para a área de FUNDIÇÃO.
A Fundição é o processo de produção de peças metálicas no qual um metal no estado líquido preenche a cavidade de um
molde com o formato e dimensões próximas da peça que se deseja produzir. São várias as possibilidades de fabricação de
peças por meio deste processo produtivo.
Assim, para que seja possível a busca de uma evolução tecnológica que permita ganhos de qualidade, produtividade e
competitividade nesse setor é necessário que os profissionais envolvidos nesse processo produtivo, tenham o domínio de
novas formas de organização do fluxo produtivo, o conhecimento técnico e tecnológico dos metais a serem fundidos e dos
diversos parâmetros que devem ser analisados e monitorados, bem como o conhecimento e controle de todos os materiais
e insumos utilizados na obtenção do produto final.
Portanto, com este projeto, a Escola e Faculdade SENAI “NADIR DIAS DE FIGUEIREDO” espera contribuir no atendimento da
demanda existente no mercado regional, estadual e até mesmo ao mercado nacional, com a proposta de formação de
profissionais preparados para planejar as ações relacionadas à produção de fundidos de alta qualidade, utilizando-se para
isso ferramentas adequadas de trabalho.

4. OBJETIVOS
Os cursos de pós-graduação lato sensu do SENAI de São Paulo, obedecem ao que dispõe o § 1º, do artigo 7º da
Resolução CNE/CES n.º 1, de 8 de julho de 2007, do Conselho Nacional de Educação e objetivam o aprofundamento de
conhecimentos em disciplina ou área restrita do saber, capacitando os alunos para a compreensão atualizada das áreas
tecnológicas do conhecimento, dando ênfase ao campo específico da habilitação escolhida, visando, ainda, à iniciação à
pesquisa científica.
Os cursos, além do objetivo referido, oferecem aos alunos a possibilidade de se especializarem em áreas do conhecimento
que, vinculadas à graduação, ampliam a formação inicial obtida nos cursos superiores e abrem novas possibilidades de
atuação profissional por estarem em perfeita sintonia com o mercado de trabalho.

Ao final do curso de pós-graduação lato sensu – “Engenharia de Fundição”, o aluno deverá ser capaz de:
• Planejar e gerenciar ações voltadas para a melhoria da produtividade e qualidade na fundição de peças e obras em
metais ferrosos e não ferrosos, utilizando software de simulação;
• Planejar e gerenciar o processo de produção industrial de materiais fundidos, considerando todos os aspectos
tecnológicos relacionados com essa atividade;
• Planejar e gerenciar projetos específicos de desenvolvimento do ambiente de fundição.

5. PÚBLICO-ALVO
• Graduados em cursos superiores que atuem no segmento de fundição direta ou indiretamente ou que apresentem
interesse em atuar nesta área.

6. CONCEPÇÃO DO PROGRAMA
O curso de pós-graduação lato sensu “Engenharia de Fundição” foi concebido a partir da necessidade de um nível mais
avançado de especialização dos profissionais envolvidos com as indústrias de fundição de metais ferrosos e não ferrosos.
Essa necessidade é resultado de acelerados progressos tecnológicos ocorridos no campo dos diversos processos de
fundição, combinados com a pressão crescente por competitividade.
O aumento da capacidade produtiva instalada, resultante, por sua vez, de uma expectativa de crescimento do mercado
que não se realizou conforme o esperado levou a competitividade a níveis extremos. Assim, as empresas de fundição se
veem forçadas a elevar ao máximo sua produtividade sem prejuízo da qualidade uma vez que as exigências são cada vez
mais altas e as margens cada vez mais reduzidas, por pressão desse novo mercado.
Tendo esse cenário como fundamento, o projeto foi estruturado a fim de proporcionar aos estudantes a oportunidade de
vivenciar situações de aprendizagem construídas a partir da realidade das empresas.
Para isso, a faculdade selecionou docentes com larga experiência nas suas áreas tecnológicas de conhecimento, mas
também, na gestão de processos produtivos nos diversos setores da indústria de fundição. A turma é limitada a 20 alunos
para que se garanta espaço para o debate e troca de experiência entre eles e os docentes e propicie aos alunos o melhor
aproveitamento das aulas práticas.
O curso é desenvolvido nas instalações da Faculdade, especialmente bem equipada no que diz respeito à prática de
fundição, graças ao aporte tecnológico em máquinas, equipamentos, instalações e laboratórios com níveis de excelência

que podem ser comparados aos melhores do mundo, no setor, que constituem um aspecto fundamental para o sucesso do
curso.

7. ELABORAÇÃO
Nome
Paulo Eduardo Alves Fernandes

Titulação

Forma de Contratação

Doutor Engenharia
Metalúrgica

Mensalista

Formação Acadêmica:
- Fundidor Moldador SENAI “Nadir Dias de Figueiredo”;
- Técnico em Metalurgia SENAI “Nadir Dias de Figueiredo”;
- Graduação - Tecnologia Mecânica, Soldagem, FATEC-SP, São Paulo, SP - 1991;
- Aperfeiçoamento - Pedagogia, UNIMEP, Piracicaba, SP;
- Especialização - Administração Industrial, Poli- USP, São Paulo, SP - 1997;
- Mestrado - Engenharia de Materiais, Poli-SP, São Paulo, SP - 2004;

- Doutorado em Engenharia Naval, Poli-SP, São Paulo, SP-2011
- Inspetor de soldagem nível II pelo Sistema Nacional de Certificação e Qualificação (SNQC);
- Inspetor Internacional pela AWS – CWI;
- Responsável por Instalações Abertas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN).
Experiência Acadêmica:
- Escola SENAI “Nadir Dias de Figueiredo” - 21 anos.
Experiência Profissional:
- Combustol Indústria e Comércio - 2 anos;
- Associação Brasileira de Soldagem - 1 ano;
- Asea Brown Boveri - 3 anos.

8. CARGA HORÁRIA
O curso tem duração de 450 horas, desenvolvidas em sala de aula, laboratórios de ensaio e ambientes de produção. As
mesmas estão distribuídas entre os módulos com 30 ou 60 horas, de acordo com a relevância e profundidade dos
conteúdos desenvolvidos para o alcance do perfil proposto.
Sugere-se ainda, em média 6 horas de estudo individual ou em grupo por semana, respeitando-se as especificidades de
cada programa e as características de cada aluno, para o desenvolvimento das atividades propostas para melhor alcance
do nível de desempenho como leituras, exercícios, atividades e a realização do trabalho de conclusão de curso.

9. PERÍODO E PERIODICIDADE
O Curso de Pós-Graduação – Lato Sensu em Engenharia de Fundição, ministrado na Faculdade de Tecnologia SENAI
“Nadir Dias de Figueiredo” é desenvolvido num período de até 18 meses, as sextas-feira e aos sábados, sendo 3 horas na
sexta-feira das 19:00 às 22:00 e 7 horas no sábado das 8:00 às 16:00.

10. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
10.1 – ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
Obs.: O aluno poderá iniciar o curso de pós-graduação a partir de qualquer um dos módulos.
CARGA HORÁRIA

CARGA

SEMANAL

HORÁRIA POR

(SÁBADOS)

MÓDULO

Solidificação e transferência de
calor em moldes de fundição

06

30

30

Simulação de preenchimento e
solidificação dos metais

06

30

60

Físico-química metalúrgica

06

30

90

Metalurgia física

06

30

120

Fundição de não ferrosos

06

30

150

Fundição dos ferros fundidos

06

60

210

Fundição de aços

06

30

240

Areia de moldagem de fundição

06

30

270

Fundição por Cera Perdida

06

30

300

Cálculo de canais e massalotes

06

30

330

DISCIPLINAS

ACUMULADA

Defeitos de fundição

06

30

360

Propriedades físicas e mecânicas
dos fundidos

06

30

390

Controles
Fundição

06

30

420

06

30

450

Ambientais

Monografia (Metodologia

na

do trabalho

científico)

10.2 – EMENTAS / BIBLIOGRAFIA
Disciplina / Módulo
Solidificação e transferência de calor em moldes de fundição

Carga horária
30

Ementa:
 Estrutura da solidificação e propriedades;
 Nucleação homogênea e heterogênea;
 Crescimento dos núcleos;
 Solidificação de ligas binárias;
 Transferência de calor em moldes;
Bibliografia:
1. KREIT, Frank. Princípios da Transmissão de Calor. 3.ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2003.
2. INCROPERA, Frank P.; DEWITT, David P. Fundamentos de transferência de calor e massa. Rio de
Janeiro: LTC, 2003.
3. WHITE, F. M. Mecânica dos Fluidos. 4.ed. São Paulo: Mac Graw Hill, 2005.
Disciplina / Módulo

Simulação de preenchimento e solidificação dos metais

Carga horária
30

Ementa:

 Definição de parâmetros de solidificação;
 Introdução de dados;
 Análise dos resultados.
Bibliografia:

1. BONOLLO, Franco; ODORIZZI, Stefano. Numerical Simulation of Foundry Processes.
Padova, IT: SGEditoriali, [2001].
2. ASM International. Metals Handbook: Casting. vol. 15. 1990.

Disciplina / Módulo

Carga horária

Físico-química metalúrgica

30

Ementa:

 Gases: leis de Boyle e de Charles, equação dos gases;
 Líquidos e sólidos: fases condensadas; coeficiente de expansão térmica, pressão e vapor;
conceitos sobre calor. Trabalho, energia.
 Sistema, estado e propriedades, energia interna, 1ª lei da termodinâmica, balanço
térmico, entropia; 2ª lei da termodinâmica, energia livre; 3ª lei da termodinâmica;
 Termodinâmica de soluções: solução ideal e não ideal, atividade, leis de Raoult e Henry;
termodinâmica das ligas de ferro (lei de Henry);
 Equilíbrio termodinâmico; equilíbrio heterogêneo, reações envolvendo gases e fases
condensadas, variação de energia livre com a temperatura, diagramas de Ellinghan;
 Estudo das escórias: escórias de processos de redução e refino e suas aplicações;
 Diagramas de energia livre em função da composição.
Bibliografia:

1. CASTELLAN, Gilbert. Fundamentos de físico-química. 2.ed. São Paulo: LTC, 1988.
2. GORDON, V. W.

Fundamentos da Termodinâmica Clássica. 2.ed. São Paulo: Edgard

Blucher, 1976.
3.

SOUZA, Edward de. Fundamentos de termodinâmica e cinética química. Belo Horizonte:
UFMG, 2005.

Disciplina / Módulo

Carga horária

Metalurgia física

30

Ementa:

 Estrutura cristalina; defeitos cristalinos puntiformes, lineares, bidimensionais e
volumétricos;
 Difusão atômica;
 mecanismos de deformação plástica e de endurecimento dos metais e suas ligas;
 Mecanismos de restauração microestrutural (recuperação; recristalização e crescimento
de grãos );
 Diagramas de equilíbrio de fases;
 Transformações martensíticas.
Bibliografia:

1.

SMITH, W. F. Princípios de Ciência e Engenharia dos Materiais. São Paulo: McGrawHill, 1996.

2. PADILHA, A . F. Materiais de Engenharia: Microestrutura e Propriedades. São Paulo:
Hemus, 1997.
3. SMALLMAN, R. E.; BISHOP, R. J. MODERN PHYSICAL METALLURGY & MATERIALS ENGINEERING:
SCIENCE, PROCESS, APPLICATIONS. 6. ED. OXFORD: BUTTERWORTH HEINEMANN, 1999.

Disciplina / Módulo

Carga horária

Areia de fundição

30

Ementa:








Materiais de moldagem e macharia: tipos de areias, origem e propriedades;
Aglomerantes cauliníticos: tipos e propriedades;
Aglomerantes químicos: processos a frio e a quente;
Equipamentos de moldagem e macharia;
Sistemas de controle de processos de preparação de areias;
Principais ensaios, procedimentos e recomendações padronizadas.

Bibliografia:

1. FERREIRA, J. M. G. de Carvalho. Tecnologia da Fundição. Lisboa: Fundação Calouste
Gulbenkian , 1999.
2. CAMPBELL, John. Casting. Oxford: Butterworth Heinemann, 1991.
3. TORRE, Jorge. Manual prático de fundição. São Paulo: Hemus, [199-].

Disciplina / Módulo

Fundição dos ferros fundidos

Carga horária
60

Ementa:






Ferros fundidos: definição, tipos e aplicações, classificação e normalização;
Microconstituíntes dos ferros fundidos; influência dos elementos de liga;
Métodos de obtenção: materiais, fornos para fusão, tratamentos do metal líquido;
Tratamentos térmicos aplicáveis.

Bibliografia:

1. PIESKE, Adolar. Ferros Fundidos Cinzentos de Alta qualidade. Sociedade Educacional Tupy,
1974.
2. ASM International. Metals Handbook: Casting. vol. 15. 1990.
3. SANTOS, Adalberto B. Souza; CASTELLO BRANCO, Carlos H. Metalurgia dos ferros fundidos
cinzentos e nodulares. São Paulo: IPT, 1987.

Disciplina / Módulo

Fundição de aços

Carga horária
30

Ementa:






Aços fundidos: definição, tipos e aplicações, classificação e normalização;
Microconstituíntes dos aços fundidos; influência dos elementos de liga;
Métodos de obtenção: materiais, fornos para fusão, tratamentos do metal líquido;
Tratamentos térmicos aplicáveis.

Bibliografia:

1. ARAÚJO, Luiz Antônio de. Manual de Siderurgia. Distribuidora Cultural Brasileira, 1967.
2. DI STASI. Fornos Elétricos. Hemus, 1981.
3. ASM International.

2ª Edição, 1995.

Heat Treater’s Guide: Practices and Procedures for Irons and Steels.

Disciplina / Módulo

Carga horária

Fundição de não ferrosos

30

Ementa:










Alumínio: propriedades; influência dos elementos de liga;
Ligas comerciais: tipos e aplicações, classificação e normalização;
Contaminantes do alumínio e suas ligas;
Cobre: propriedades; influência dos elementos de liga;
Ligas comerciais: tipos e aplicações, classificação e normalização;
Contaminantes do cobre e suas ligas;
Fornos para fusão e manutenção de metais não ferrosos: tipos e aplicações;
Processos de tratamento de metal líquido para os metais não ferrosos; escorificação.

Bibliografia:

1. ASM International. Aluminum and Aluminum Alloys. 1993.
2. TOTTEN, George E.; MACKENZIE, D. Scott. Handbook of Aluminum. vol. 2. Taylor and
Francis, 2003.
3. ASM International.

Alloys. 1996.

Heat Treater’s Guide: Practices and Procedures for Non ferrous

Disciplina / Módulo

Fundição por Cera Perdida

Carga horária
30

Ementa:

1. Moldes para obtenção dos modelos em cera;
 Moldes metálicos;
 Moldes em silicone;
2. Composição das ceras;.
 Cera de abelha;
 Cera de carnaúba;
 Parafina;
 Breu;
 Aditivos plásticos;
3. Moldes refratários;
 Materiais refratários;
 Moldes tipo casca cerâmica;
 Moldes à base de gesso;
4. Deceragem e Calcinação;
 Equipamentos;
 Ciclo térmico de deceragem;
 Ciclo térmico de calcinação;
5. Desmoldagem e Acabamento
 Equipamentos;
 Preparação de superfícies;
 Pátinas
Bibliografia:

BICTA. Atlas de Investment Casting Flaws. Sheffield, 1979.
ABNT NBR 15990. Peças fundidas pelo processo de microfusão – requisitos de
fabricação, características e propriedades, São Paulo, 2011
SENAI - MG. Fundição de precisão. Belo Horizonte, 1987
SENAI. Eletricista de Manutenção I – Eletricidade básica. São Paulo,1993.
SENAI-SP, Informações tecnológicas - Fundição Artística, São Paulo, 2012
ABIFA. 1° Seminário internacional de Fundição de Precisão. São Paulo, 2009

Disciplina / Módulo

Carga horária

Cálculo de canais e massalotes

30

Ementa:










Sistemas de enchimento e alimentação de peças fundidas;
Equação de Bernoulli; cálculo da velocidade de enchimento;
Dimensionamento do ataque; sistemas convergente e divergente;
Cálculo do sistema de enchimento;
Teoria de Schvorinov; cálculo do módulo de resfriamento; sistemas notáveis;
Alimentadores e resfriadores: tipos, seleção e posicionamento;
Sistemas auxiliares: luvas isolantes e exotérmicas;
Simulação de enchimento e solidificação: confirmação de cálculos.

Bibliografia:

1. ABREU, Alírio Gerson da Silva. Alimentação e Enchimento de Peças Fundidas Vazadas
em Areia. SENAI Itaúna, MG, 2007.
2. ASM International. Metals Handbook: Casting. vol. 15. 1990.
3. American Foundrymen’s Society.

Disciplina / Módulo

Defeitos de fundição

Cast Metals Handbook. 4ª Ed., 1957.

Carga horária
30

Ementa:






Defeitos decorrentes de deficiências do modelo e caixa de macho;
Defeitos decorrentes do molde e da moldagem;
Defeitos decorrentes do metal e da desmoldagem;
Defeitos decorrentes do acabamento.

Bibliografia:

1. FERREIRA, J. M. G. de Carvalho. Tecnologia da Fundição. Lisboa: Fundação Calouste
Gulbenkian, 1999.
2. ASM International. Metals Handbook: Casting. vol. 15. 1990.
3. American Foundrymen’s Society.

Cast Metals Handbook. 4ª Ed. 1957.

Disciplina / Módulo

Propriedades físicas e mecânicas dos fundidos

Carga horária
30

Ementa:

 Ensaios Destrutivos
 Tração; dureza; impacto; embutimento; flexão e dobramento; cisalhamento; torção;
fadiga; fluência.
 Ensaios Não Destrutivos
 Partículas magnéticas; líquidos penetrantes; ultra-som; ensaios radiológicos.
 Ensaios metalográficos
 Preparação de amostras; análise qualitativa e quantitativa de inclusões; análise
qualitativa e quantitativa de fases e microconstituintes.
Bibliografia:

Ensaios Destrutivos:
1. SOUZA, S. A . Ensaios mecânicos de materiais metálicos. 5.ed. São Paulo: Edgard
Blucher, 1982.
2. FIESP; SESI.SP; SENAI. SP; FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO. Curso Profissionalizante:
mecânica: Ensaios dos Materiais. Rio de Janeiro: Globo, 1996. (Telecurso 2000).
3. Garcia, Amauri; SPIN, Jayme Álvares; Santos, Carlos Alexandre dos. Ensaios dos
Materiais. Rio de Janeiro: LTC, 2000.
Ensaios Não Destrutivos:
1. FIESP; SESI.SP; SENAI. SP; FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO. Curso Profissionalizante:
mecânica: Ensaios dos Materiais. Rio de Janeiro: Globo, 1996. (Telecurso 2000).
2. ASM International. Metals Handbook: Non Destructive evaluation and quality control.
United States of America. 1989. v. 17.
3. CULLITY, B. D. Elements of X Ray Diffraction. 2. ed. London: Addison-Wesley Publishing
Company, Inc. 1978.
Ensaios Metalográficos:
1. COLPAERT, H. Metalografia dos Produtos Siderúrgicos Comuns. São Paulo: Edgard
Blucher, 2004.

Disciplina / Módulo

Controles Ambientais em Fundição

Carga horária
30

Ementa:

1- Introdução à Gestão Ambiental;
2- Poluição ambiental
 emissões atmosféricas;
 radiações não ionizantes;
 efluentes;
 ruído;
 resíduos sólidos.
3- Medidas de controle
 sistemas de exaustão;
 isolamentos térmicos e acústicos;
 estações de tratamento de efluentes;
 técnicas de reuso;
 coleta seletiva;
 requisitos legais.
4- Casos de Sucesso
 produtos ecologicamente “corretos”;
 redução do uso de energia elétrica;
 conservação de energia;
 reuso de água;
 reuso de areias.
Bibliografia:
BRAGA, B. et. al. Introdução à engenharia ambiental. São Paulo: Prentice Hall,2003.
PICHAT, P. A gestão dos resíduos. Porto Alegre: Instituto Piaget, 1998.
ALMEIDA, J. R. Gestão ambiental: para o desenvolvimento sustentável. Rio de Janeiro:
Thex, 2006.
GILBERT, M. J. Sistema de gerenciamento ambiental. São Paulo: IMAM, 1995.OLIVEIRA, A.
I. DE A. Em Introdução à Legislação Ambiental Brasileira e Licenciamento Ambiental;
Lumen Juris, 2005, 1a Edição. ISBN: 8573876123.

Disciplina / Módulo

Metodologia do Trabalho Científico

Carga horária
30

Ementa:

1. Conceitos e definições da pesquisa científica.
2. Projeto de pesquisa, seleção, descrição do método e desenvolvimento.
3. Estrutura de um texto científico e desenvolvimento dos capítulos da monografia.
4. Normas ABNT para elaboração de artigos técnicos-científicos e redação da monografia.
5. Elaboração do projeto de pesquisa da monografia.
6. Técnicas de apresentação de trabalhos e comunicação oral.
Bibliografia:
COSTA, S.F. Método científico: os caminhos da investigação. São Paulo: Harbra, 2001.
GIL, A.C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2002.
LAKATOS, E.M.; MARCONI, M.A. Fundamentos de Metodologia Científica. 7.ed. São Paulo:
Atlas,
2010.
RAUBER, J.J.; Soares, M. Coord. Apresentação de trabalhos científicos: normas e orientações
práticas. 3.ed. Passo Fundo: UFP, 2003.
SEVERINO, A.J. Metodologia do trabalho científico. 21.ed. São Paulo: Cortez, 2000.

11. CORPO DOCENTE
O Corpo Docente atenderá a Resolução 01 do MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO e
CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR no seu Art. 4º - O corpo docente de cursos de pós-graduação lato sensu, em nível
de especialização, deverá ser constituído por professores especialistas ou de reconhecida capacidade técnico-profissional,

sendo que 50% (cinquenta por cento) destes, pelo menos, deverão apresentar titulação de mestre ou de doutor obtido em
programa de pós-graduação stricto sensu reconhecido pelo Ministério da Educação.

12. METODOLOGIA
Às 450 horas desenvolvidas presencialmente estão distribuídas entre aulas teóricas, atividades práticas de oficina e
laboratórios e observação de ambientes de produção, utilizando-se para tanto, a estrutura física das instalações da
Faculdade SENAI de Tecnologia em Processos Metalúrgicos e visitas a conceituadas empresas dos setores de fundição
de metais ferrosos e não ferrosos.
A grade curricular do curso está desenhada de forma a integrar os conhecimentos e as competências requeridas para o
profissional que o mercado de fundição necessita.
Pode-se citar, além dos métodos pedagógicos de desenvolvimento das aulas, o emprego de tecnologias inovadoras como
o software de simulação de enchimento e solidificação de fundidos, altamente recomendado para o desenvolvimento de
competências gerenciais e estimular a tomada de decisões e solução de problemas.

13. INTERDISCIPLINARIADADE
A interdisciplinaridade do curso está baseada no desenvolvimento integrado dos conteúdos de cada disciplina, de forma
que haja uma interlocução dos conteúdos e das atividades desenvolvidas, sem a interferência de pré-requisitos.

14. ATIVIDADES COMPLEMENTARES
Estão previstas visitas a ambientes de produção, laboratórios e oficinas da Faculdade SENAI de
Tecnologia em Processos Metalúrgicos:
• Oficina de fundição;
• Laboratório de areias;
• Laboratório metalúrgico;
• Laboratório de análises químicas instrumentais;
• Laboratório de metalografia;
• Oficina de tratamento térmico.

15. TECNOLOGIA

A estrutura de apoio técnico ao curso está composta por:
1. Equipamentos de projeção multimídia;
2. Computadores pessoais;
3. Equipamentos automatizados de fundição em moldes permanentes por gravidade e sob pressão;
5. Equipamentos automatizados de preparação de areias;
6. Equipamentos automatizados de moldagem e macharia;
7. Fornos à indução;
8. Sala de simulação de fundição.

16. INFRAESTRUTURA FÍSICA
Instalações Administrativas
Discriminação

Qtde

M²

Sala de Direção

1

44

Secretaria

1

93

Sala de Reuniões

1

25

Auditório

1

240

Sala de docentes

4

120

Sala de Coordenação dos Cursos

1

32

Pátio Coberto / Área de Lazer / Convivência

3

587

Praça de Alimentação

1

105

Almoxarifado

1

166

Sanitários

25

550

Quantidade

Área (M2 )

Análises químicas via úmida e instrumentais

2

120

Metalografia (preparação e análises macro e micrográficas)

3

189

Ensaios destrutivos

2

80

Laboratórios utilizados no curso

Ensaios não destrutivos

1

120

Ensaios em areias

1

48

Oficina de fundição (moldagem, fusão, limpeza e acabamento)

1

840

Oficina de tratamento térmico

1

72

Sala de simulação

1

30

255 (m2)

Biblioteca

Para possibilitar o acesso à informação a biblioteca conta com equipamentos de comunicação para
acesso externo e à Rede SENAI e toda a infra-estrutura necessária para o seu funcionamento.
Qt

Especificações

dComputadores disponíveis para acesso a rede, Internet, banco de dados e acesso dos alunos
19 e
ao servidor onde estão armazenados os Data book.
1

Computador com Proxy para gerenciar o acesso dos alunos.

2

Computadores para os bibliotecários e estagiários.
Acervo Bibliográfico

Área do Conhecimento

Qtde

Solidificação dos metais

26

Fisico-química metalúrgica

34

Metalurgia física

60

Fundição de metais

877

Propriedades físicas dos metais

65

Área do Conhecimento

TOTAL
Acervo Audio-visual

Qtde

1062
Títulos

volumes

621.74 Fundição

08

08

TOTAL

8

8

Recursos Audiovisuais

Quantidade

Quadro Interativo

03

Projetor multimídia interativo

02

Computadores

171

Projetor Multimídia

22

Projetor multimídia interativo

02

Quadro Branco

22

Aparelhos DVD

10

Observações

II - CONTEXTO DE TRABALHO DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
Recursos Tecnológicos e Equipamentos
Laboratório de

N
º

Areia

Descrição (Softwares Instalados, e/ou outros dados)

 Softwares convencionais – pacote Microsoft Office
1
Equipamentos (Hardwares Instalados e/ou outros)
Q

Especificações

t
4 Equipamentos
para medição da umidade da areia de fundição (Speedy);
d
2 Equipamentos para medição da moldabilidade da areia de fundição; Equipamentos para
e
3 medição
da compactabilidade da areia de fundição; Equipamentos para medição da
3 permeabilidade da areia de fundição;
2 Equipamentos para ensaios de resistência a compressão e a tração da areia de fundição;
2 Balanças analíticas;
1 Estufa de 0 a 300 °C;
1 Mufla de 0 a 1000 °C;

1 Estereoscópio;
1 Dilatômetro;
2 Misturadores para preparação de areia padrão;
2 Conjuntos de peneiras vibratórias para ensaios de granulometria;
1 Equipamento para medição de evolução de gases.

Recursos Tecnológicos e Equipamentos
Laboratório de

N
º

Analises Químicas Instrumentais

Descrição (Softwares Instalados, e/ou outros dados)

 QCS – 5000 – Software para resultado de C e S
1
 Metal Lab 32 – Software base para espectrometria de emissão ótica
Equipamentos (Hardwares Instalados e/ou outros)
Q

Especificações

t
2 Determinador
simultâneo de C e S por combustão direta;
d
2 Espectrômetro de emissão ótica;
e
1 Espectrômetro;
1 Analisador de carbono e enxofre por queima;
1 Salt spray;
1 Galvanômetro.

Recursos Tecnológicos e Equipamentos
Laboratório de Ensaios

N
º
1

não Destrutivos

Descrição (Softwares Instalados, e/ou outros dados)

Equipamentos (Hardwares Instalados e/ou outros)
Q

Especificações

t
1 Negatoscópio
industrial mod. Ko-nega;
d
8 Negatoscópio para leitura de radiografias – Kubika;
e
4 Densitômetro
digital mod. I – Metal-Chek;
4 Caneta dosimétrica digital – Dosimeter;
2 Zerador de caneta dosimétrica – Dosimeter;
2 Aparelho de ultrasom Echograph 1003;
1 Aparelho comparador Verimet M 1900;
1 Medidor de espessura ultrassom – Eddytronic;
1 Medidor de campo magnético MCM 1000 – Aroflex;
8 Yoke com pernas articuláveis;
1 Luxímetro de luz branca e negra 3650 SL – Davis;
1 Verificador de magnetismo residual 0,3 F – Imaden
3 Tubo decantador Foerster – Imaden
4 Luminária negra 100 W ZB 100 para magnaflux;
1 Máquina estacionária para detecção de trincas – Imaden;
4 Aparelho de ultrassom USN 50 - Krautkramer

Recursos Tecnológicos e Equipamentos
Laboratório de Ensaios

N
º

Destrutivos

Descrição (Softwares Instalados, e/ou outros dados)

 Tes C versão 3.01 – Ensaio Universal
1
Equipamentos (Hardwares Instalados e/ou outros)
Q
2

Especificações
t
Durômetro Rockwell 150 Kgf escala C – Para medição de dureza;
d
e

2

Durômetro Vickers 120 Kgf – Para medição de dureza;

2

Durômetro Brinell 3000 Kgf – Para medição de dureza;

1

Máquina universal - Para ensaio de tração, compressão, cisalhamento, dobramento de até
200kN, com softwares tensão x deformação;

1

Máquina universal - Para ensaio de tração a frio e a quente até 1300 °c, compressão,
cisalhamento, dobramento de até 600 kN, com softwares tensão x deformação;

1

Máquina de Impacto 300J

1

Máquina de embutimento Ericksen - Para chapas de até 3,00mm.

Recursos Tecnológicos e Equipamentos
Laboratório de Simulação

N
º

Descrição (Softwares Instalados, e/ou outros dados)

 Magmasoft versão 5.0
1
Equipamentos (Hardwares Instalados e/ou outros)
Q
9

Especificações
t
Estações
de trabalho HP xw 6400 Workstation
d
e
Recursos Tecnológicos e Equipamentos
Laboratório/Oficina de Fundição

N
º

Descrição (Softwares Instalados, e/ou outros dados)

 Data Access – Software para moitoramento dos parâmetros de injeção – Máquina Frech
1

Equipamentos (Hardwares Instalados e/ou outros)
Q

Especificações

t
1 Máquina
para fundição sob pressão de câmara fria 350 ton de fechamento – Frech mod. DAK
d
350 – 40, com sistema de manutenção de temperatura de moldes e robô de vazamento;
e
1 Máquina
para fundição sob pressão de câmara quente 70 ton de fechamento – Agrati mod. AZ
70;
1 Coquilhadeira hidráulica automática de 1 eixo – Calende;
1 Desgaseificador rotativo a gás inerte – Grion;
1 Misturador manual de areia à verde, tipo Simpson – Guifa;
1 Misturador manual de areia resinada tipo S – Guifa;
1 Sistema de preparação de areia à verde, automático, com esteiras, elevadores e transporte
pneumático de areia nova, acoplado a misturador intensivo de alta velocidade - ;
1 Máquina de moldar em areia à verde, automática, com mesa de vazamento e resfriamento e
acessórios de proteção de bolos - Hunter;
1 Sistema soprador de machos e moldes pelo processo cold box, automático – Guifa;
1 Misturador contínuo de três estágios, completo, com reservatórios e bombas de alimentação –
Guifa;
1 Forno à indução, 500 kW, com três cadinhos para metais não ferrosos, ferros fundidos e aços –
Inductotherm;
1 Sistema de produção de cascas pelo processo shell molding, automático, com coladeira
pneumática – Guifa;
1 Máquina de granalha de aço, semi automática – Tecjato;
1 Processo de Centrífugação para zamac marca Cajol.

Recursos Tecnológicos e Equipamentos
Laboratório de Metalografia

N
º
1

Descrição (Softwares Instalados, e/ou outros dados)

Equipamentos (Hardwares Instalados e/ou outros)
Q
19
2
15
17
3
1
5
1
1
1
4
1
1
1

Especificações
t
Lixadeiras
- Para preparação de amostras metalográficas;
d
Esmeris
– Para acabamento de amostras;
Politrizes;
e
Microscópios Olimpus com aumento de até 1000x;
Prensas de Embutimento – Para corpo de prova de pequenas dimensões;
Equipamento de polimento eletrolítico;
Máquinas de corte de disco abrasivo (Cut-off) – Para corte de corpo de prova;
Secador;
Microdurômetro carga 0,001 - 2kgf – Para medição de dureza;
Analisador de imagem até 1000x de aumento – Para obtenção de fotos;
Microscópios Estereoscópios – Para análise de corpo de prova com aumento de até 50x;
Microscópio eletrônico de varredura;
Microscópio de força atômica;
Difração de Raio X.

Recursos Tecnológicos e Equipamentos
N

Laboratório/Oficina de Tratamentos Térmicos
º

Descrição (Softwares Instalados, e/ou outros dados)

1
Equipamentos (Hardwares Instalados e/ou outros)
Q

Especificações
t
d
e

5
4
1
1
1
1
1

Fornos resistivos para tratamento térmico, sendo 03 até 1200°C e 02 até 500°C;
Tanques para resfriamento;
Sonda CO – Para medição do potencial de carbono do forno;
Equipamento de ensaio Jominy – Para medição da temperabilidade dos materiais ferrosos;
Durômetro Rockwell C/B/A;
Forno poço com atmosfera controlada;
Forno de banho de sal.
1

1

Áreas de acessos especiais:
Em cumprimento ao Decreto nº 5.296/2004, a instituição adaptou as condições de acesso para portadores de deficiência
física nos ambientes coletivos, da seguinte maneira:
 Reserva de vaga de veículos.
 Adequação do espaço físico das portas de acesso.
 Telefone público instalado em altura acessível aos usuários de cadeiras de rodas.
 Elevador.
 Banheiros com barras de apoio nas paredes.
 Lavabos e bebedouros em altura acessível aos usuários de cadeiras de rodas.

17. CRITÉRIO DE SELEÇÃO
O processo seletivo poderá ocorrer especificamente ou de forma combinada por meio dos seguintes instrumentos, tomando
por base a quantidade de candidatos por vaga:
 Avaliação do atendimento aos pré-requisitos exigidos;
 análise de currículo;
 entrevista;

 prova escrita de conhecimentos;
 redação; e
 outros.
Pré-requisito para o ingresso no curso:
O pré-requisito para o ingresso no curso é ser portador de diploma de curso superior nas áreas tecnológicas, metalmecânica
ou em outras áreas, que já atuem, de forma direta ou indiretamente, no segmento de fundição.

18. SISTEMA DE AVALIAÇÃO
A avaliação e o controle de freqüência são computados por módulo. Serão considerados aprovados no módulo os alunos
que tiverem obtido aproveitamento correspondente a 70% (setenta por cento) na escala de 0 a 100 de notas e, pelo menos,
75% (setenta e cinco por cento) de freqüência. Os critérios de avaliação de cada módulo/disciplina serão determinados pelo
respectivo professor responsável e deverão constar dos planos de ensino, fornecido aos alunos no início de cada módulo.
Os critérios de avaliação da monografia serão determinados pelo professor orientador responsável e devem obedecer ao
que está colocado no parágrafo anterior no que se refere ao mínimo para aprovação.
A cada módulo concluído será aplicado um questionário para a apuração do índice de satisfação dos alunos com o curso,
envolvendo os seguintes itens: cumprimento dos objetivos e horários, docência, coordenação, infra-estrutura e atendimento
administrativo.

19. CONTROLE DE FREQÜÊNCIA
A frequência mínima exigida em cada módulo é de 75%. O controle de freqüência é feito pelo professor em cada aula
ministrada e registrado no diário de classe.

20. ORIENTAÇÃO

Cada aluno, ou grupo de alunos, terá segundo a proposta do curso, terá(ão) direito a um professor orientador para
elaboração da Monografia de final de curso.
Cabem ao professor orientador auxiliar os alunos na escolha do tema, na definição de objetivos, bem como orientá-los no
conteúdo para elaboração de suas monografias.

21. TRABALHO DE CONCLUSÃO
O trabalho de conclusão do curso será elaborado pelos alunos em forma de monografia. Os critérios de avaliação da
monografia serão determinados pelo professor orientador responsável e devem obedecer ao requisito de aproveitamento
correspondente a 70% (setenta por cento) na escala de 0 a 100 de notas para obter a certificação. Haverá obrigatoriedade
de formação de banca examinadora.
A elaboração da monografia deverá obedecer sempre às regras metodológicas vigentes, em estrutura e formato,
disponibilizadas pela disciplina de Monografia, Metodologia do Trabalho de Pesquisa, especialmente oferecida para este
fim.
A monografia de final de curso deverá ser entregue ao Coordenador do Curso encadernada em capa dura em uma via e
uma via em Disco Compactado (CD), não regravável e PDF.
A monografia deverá ser entregue ao Coordenador do Curso em até três meses após o último dia de aula das disciplinas
teóricas do curso. Por meio de requerimento, a data final para entrega da monografia poderá ser estendida por mais três
meses, não mais do que duas vezes.
Caso o aluno não entregue a monografia dentro do prazo estipulado e de acordo com as regras metodológicas
estabelecidas, não poderá fazer jus ao Certificado de Especialista.

22. CERTIFICAÇÃO
Os certificados de conclusão de cursos serão registrados na Faculdade de Tecnologia SENAI “Nadir Dias de
Figueiredo”, em livro próprio, destinado especificamente para esse fim e terão validade nacional conforme dispõe o § 1º, do
artigo 7º da Resolução CNE/CES nº 1, de 08 de julho de 2007, do Conselho Nacional de Educação.

