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Objetivos
Os objectivos gerais da disciplina são:
1. Conhecer as diferentes classes de materiais e suas propriedades genéricas. Para cada classe estudar os
materiais mais relevantes, propriedades específicas e aplicações;
2. Entender as relações básicas entre estrutura e propriedades (Físicas/mecânicas/eléctricas/…) dos materiais;
3. Conhecer e (aplicar alguns) dos diversos processos de fabrico, típicos para cada classe de materiais.
Na Unidade Curricular de Ciência e Tecnologia dos Materiais são abordadas várias classes de materiais: Metais e
Cerâmicos (incluindo vidros e rochas minerais), Madeiras, Polímeros, Compósitos e Biomateriais.
Resultados da Aprendizagem
-Conhecer a estrutura atómica e molecular, tipos de ligações inter-atómicas, diferentes elementos da tabela
periódica e grau de valência;- Saber distinguir as diferentes estruturas cristalinas para os materiais;
- Conhecer os meios de medida das propriedades mecânicas, químicas, elétricas, ópticas e outras;- Saber distinguir
os materiais metálicos, as madeiras, os cerâmicos, polímeros, compósitos e biomateraisi e suas propriedades, a
sua obtenção e o seu processamento e tratamentos térmicos com os seus efeitos;Integrar o conhecimento das
estruturas atómicas,
moleculares e químicas nas propriedades dos diferentes materiais. Associar processos de fabrico aos
equipamentos adequados para cada material e resultado pretendido.
Conteúdos Programáticos
Nesta UC são apresentados os “Princípios Fundamentais da Ciência e Engenharia de Materiais”, nomeadamente
no que se refere a:
- Princípios básicos da ciência de materiais – átomos, ligações atómicas, estruturas cristalinas;
-Metais: estrutura, propriedades, classificação, processamento e aplicações;
-Cerâmicos (incluindo vidro e rochas minerais): estrutura, propriedades, classificação, processamento e aplicações;
- Polímeros: propriedades, classificação, processamento e aplicações;
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Métodos de Ensino e de Aprendizagem
As aulas teórico-práticas permitem a exposição da matéria e a aplicação em trabalhos e exames para avaliação. A
ciência dos materiais é conhecida através da explicação dos conceitos básicos da física e química. A caracterização
dos materiais é abordada com os primeiros conceitos de ensaios mecânicos, sendo complementada com a
classificação dos materiais.
O domínio do conjunto dos temas abordados garante um conjunto de conhecimentos que possibilita organizar os
materiais em classes e distinguir as diferentes aplicações e processos de fabrico associados.
Métodos de Avaliação

O cálculo da classificação final será obtido pela contribuição de cada um dos elementos avaliados através da sua
soma aritmética: Participação (10%)+Trabalho escrito 1 (22,5%) +Teste escrito 2 (22,5 %)+Teste escrito 3 (22,5
%)+Trabalho escrito 4 (22,5 %)

