
       Disciplinas POSMEC - 4º período 25/10/2021 – 17/12/2021 

 

Área/Disciplinas Horário Cr Professor Link 

ANÁLISE E PROJETO 

MECÂNICO 

 

EMC 410140 

Confiabilidade Estrutural 

(15 vagas) 

3ª e 5ª/14-

16h 

2  

Edison da Rosa 

https://us02web.zoom.us/s/871666726
10?pwd=RnEvWkJ3Ky93TWtmRVprcW5

4bGsyZz09#success 

EMC 410097 Projeto de 

Estruturas de Materiais 

Compostos A (6 vagas) 

3ª e 5ª/16-

18h 

2 José Carlos https://meet.google.com/ahm-zzub-non 

ENGENHARIA E 

CIÊNCIAS TÉRMICAS 

    

EMC 410197 Cinética 
química da combustão – 

Mecanismos cinéticos 
detalhados e bases de 

dados termodinâmicos 

(20 vagas) 

4ª/08-10h 
e 6ª/08-

12h 

3  

Leonel/Amir 

Moodle 

 

EMC 410041 Radiação 

Térmica I (15 vagas) 
3ª e 5ª/16-

18h 

2 Vicente meet.google.com/wbu-vpzu-gya 

 

EMC 410050 Métodos 

Matemáticos para 
Solução de Equações 

Diferenciais Parciais (25 

vagas) 

2ª e 4ª/14-

16h 

2  

Marcia 

meet.google.com/nto-ykjb-ywo 

EMC 410088 Métodos de 

Escalas Aplicados à Eng. 

Térmica (25 vagas) 

2ª/08-12h 2 
Kupka meet.google.com/ujt-wdnn-tdq 

EMC 410132 Ebulição e 

Condensação Convectivas 
(26 vagas) 

3ª e 5ª/14-

16h 

2 
Júlio Passos  https://meet.google.com/ofp-wofb-cws 

EMC 410155 Teoria da 

Lubrificação (10 vagas) 

3ª e 5ª/08-

10h 

2 
Prata 

https://meet.google.com/rbb-bhdj-
uzt?hs=122&authuser=0 

EMC 410052 Difusão de 

Calor e Massa (15 vagas) 

4ª e 6ª/16-

18h 

2 
Jader meet.google.com/gua-oyxh-opj  

EMC 410174 Teoria e 
Modelagem 

de Compressores de 

Refrigerac ̧ão (12 vagas) 

3ª e 5ª/08-

10h 

2  

Deschamps 

meet.google.com/jve-jdsw-hee 

FABRICAÇÃO  

EMC 410172 Tecnologia 
da Usinagem 

V (Aplicações processos 

LASER)(20 vagas) 

2ª e 3ª/14-

16h 

2 

Milton   https://meet.google.com/enu-fwrt-jvr 

EMC410119 Processos 
de Soldagem a Arco 

Voltaico II(12 vagas) 

2ª/14-16 e 

4ª/16-18h 

2 

Mateus https://meet.google.com/thw-jczn-tjr 

EMC 410080 Estrutura, 

Propriedades e 
Processamento de 

Polímeros (20 vagas) 

3ª/13h30- 

15h30 e 

4ª/10-12h 

2 

Guiga Moodle 

EMC 410093 Processos 
de Soldagem a Arco 

Voltaico I (15 vagas) 

4ª e 6ª/14-

16h 

2 
Régis Moodle 

EMC 410121 
Planejamento do 

Processo CAPP (30 vagas) 

5ª/ 10-12h 

e 14-16h 

2  

João Carlos 

https://meet.google.com/pga-vfzj-kdv 

EMC 410130 Soldagem 

de Aços Inoxidáveis (25 

vagas) 

6ª/08-12h 2 

Niño meet.google.com/cvc-rxcx-fjm 
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METROLOGIA  

EMC 410136 Metrologia 

Geométrica (30 alunos) 

4ª/10-12 e 

16-18h 

2 Tiago https://meet.google.com/rjv-qsdz-fbx 

PROJETO DE 

SISTEMAS MECÂNICOS 

 

EMC 410095 
Componentes e Circuitos 

Hidráulicos e 

Pneumáticos (20 vagas) 

3ª e 5ª /10-

12h 

2 Victor https://meet.google.com/rpj-amnr-vei 

EMC6601008 - TEPSM: 
Teoria de Curvas e 

Superficies I (20 vagas) 

3ª e 5ª/10-
12h e 

6ª/08-10h 

3 Simas https://meet.google.com/imo-etbo-ayu 

EMC 410126 Teoria de 

Helicoides (15 vagas) 

2ª e 5ª/16-

18h 

2 Daniel https://meet.google.com/dua-nvow-

mbm 

VIBRAÇÕES E 

ACÚSTICA 

 

EMC 410211 
Monitoramento de 

Vibrações (20 vagas) 

2ª e 4ª/10-

12h 

2 Cordioli  https://meet.google.com/vov-btap-nke 

EMC410125 - Acústica 

de Salas (20 vagas) 

3ª e 4ª/14-

16h 

2 Vergara  https://meet.google.com/cma-nrns-tik 

EMC 410134 Acústica 

Submarina 

2ª e 5ª/18-

20h 

2 Stephan https://meet.google.com/jpy-qchz-gci 

 

EMC 410103 
Fundamentos de Análise 

Modal (20 vagas) 

5ª/08-12h 2 Arcanjo  https://us06web.zoom.us/j/82708433357?p
wd=am9kbU1FZlVZVFFiSlArcFBpeU5pdz09 

EMC 410138 Técnicas 
Experimentais em 

Acústica e Vibrações (15 

vagas) 

6ª/08-12h 2 Arcanjo  https://us06web.zoom.us/j/86543881724?p
wd=Q2lOWUM4OHM4UmtwUzNKbm5lR2lWZz

09 

 

Fiquem atentos aos pré-requisitos descritos nas Ementas e nas disciplinas obrigatórias de cada área 

(site do POSMEC); 
 

 
AOS ALUNOS REGULARES DO PROGRAMA: 
 

A matrícula é feita através do CAPG nos períodos definidos pelo Calendário Acadêmico 2021 nas datas previstas para os alunos regulares 
do programa. Não é necessário encaminhar nenhum documento para a secretaria do POSMEC, pois as matrículas serão automaticamente 
processadas pelo sistema. 

 
Todo aluno tem que se matricular em cada período letivo, em não menos que 4 créditos, apenas mediante justificativa do orientador 

(que poderá ser encaminhada pelo professor pelo email). Após completar o número mínimo de créditos (18) com índice de desempenho não 
inferior a 7,0, o mestrando tem que se matricular todo período letivo em Dissertação (mesmo que em prorrogação de prazo). O mesmo se aplica para 
os doutorandos para a disciplina Tese, quando completarem os 36 créditos. Ficar sem se matricular em dissertação ou tese acarreta desligamento do 
aluno! Fiquem atentos! 

 
 
AOS ALUNOS QUE JÁ TÊM MATRÍCULA EM DISCIPLINA ISOLADA NO POSMEC: 

 

As matrículas para disciplinas isoladas serão efetuadas mediante o encaminhamento do “Formulário de matrícula em disciplina isolada”, 

disponível no link Formulários em nosso site, para o email ppgemc@contato.ufsc.br, assinado pelo aluno e pelo professor responsável pela disciplina 

no prazo previsto no calendário acadêmico. O aluno terá de frequentar as aulas desde o início das aulas, sob pena de reprovação por FI. 

 

AOS ALUNOS QUE NÃO TÊM MATRÍCULA ISOLADA NO POSMEC (PRIMEIRA VEZ): 

 

 Para os alunos que ainda não têm matrícula isolada no POSMEC, encaminhar para o email ppgemc@contato.ufsc.br, o Formulário de 

matrícula em disciplina isolada preenchido e assinado pelo requerente e pelo professor responsável pela disciplina, disponível no link Formulários em 

nosso site (ppgemc.posgrad.ufsc.br). É necessário fazer a inscrição no CAPG (capg.sistemas.ufsc.br/inscricao) e encaminhar o comprovante junto 

com o formulário, para que possamos fazer a matrícula na disciplina requerida, pois sem inscrição prévia, não temos como efetuar a matrícula no 

sistema. Nomes de alunos que não tenham feito a inscrição do CAPG não serão matriculados na disciplina requerida e não entraremos em 

contato para procedimento de inscrição. Lembre-se de selecionar a opção MESTRADO na inscrição, independente de sua situação. O aluno deverá 

frequentar as aulas desde o início do bimestre letivo, sob pena de reprovação por FI. 

 

AOS ALUNOS QUE DESEJAM CURSAR DISCIPLINAS DE OUTRAS PÓS: 

 

Para os alunos que desejam cursar disciplinas em outros programas de pós-graduação, encaminhar o formulário Requerimento de matrícula 

de alunos regulares POSMEC em outros cursos, disponível no link Formulários em nosso site, para o email ppgemc@contato.ufsc.br, no prazo da 

matrícula dos alunos regulares do curso em questão. 

 

Obs: não há cancelamento da disciplina isolada; somente os alunos regularmente matriculados podem cancelar disciplinas, uma vez que 

somente estes têm esse tipo de acesso ao CAPG on line; 
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 Qualquer dúvida, favor entrar em contato através do email: ppgemc@contato.ufsc.br 
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