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Ementa:  
 
Setores da indústria cerâmica. Aspectos técnicos, econômicos, ambientais e avaliação de desempenho de produtos cerâmicos. 
Elaboração e apresentação de projeto conceitual de uma unidade fabril de produto cerâmico, com estimativa de recursos internos 
e externos. Atividades de extensão que articulem, simultaneamente, teoria, prática e seu contexto de aplicação, necessárias para 
o desenvolvimento das competências, estabelecidas no perfil do egresso. Poderão ser realizadas visitas técnicas, de acordo com a 
disponibilidade.  
 

Conteúdo programático:  
 
1) Projeto do produto e do processo; 
 
2) Principais indústrias e processos de produção de produtos cerâmicos, contemplando aspectos técnicos, econômicos, 

ambientais e a avaliação de desempenho dos produtos baseada em critérios normativos, nas seguintes áreas: 
a) Indústria de cerâmica estrutural (Blocos e Tijolos); 
b) Indústria de cerâmica de revestimento (Pisos e Revestimentos); 
c) Indústria de cerâmica branca (louça de mesa, isoladores elétricos e louça sanitária); 
d) Indústria do vidro (vidros planos e vidrados); 
e) Indústria do cimento e cal; 
f) Indústria de cerâmica refratária; 
g) Indústria de cerâmica técnica; 



3) Trabalho orientado para elaboração de um plano de negócios como parte do projeto conceitual de uma unidade fabril. O 
plano de negócios contemplará a caracterização da tecnologia e inovação, caracterização do mercado e segmento(s) alvo, 
concorrência, análise de oportunidades, riscos e barreiras de mercado, empresa e equipe, estrutura de custos e receitas, e 
plano de marketing. 

 

Objetivos:  
 
Gerais:  
Desenvolvimento das habilidades para estruturação formal do projeto de um produto cerâmico, aplicando conhecimentos 
adquiridos de ciência dos materiais, processamento cerâmico, matérias-primas cerâmicas e seleção/especificação de materiais. 
 
Específicos: 
Fomentar no futuro engenheiro de materiais uma visão integrada dos fatores técnicos, econômicos e ambientais aplicados no 
desenvolvimento de um projeto formal de engenharia nas mais diversas áreas da cerâmica. 
 

 

Metodologia de ensino: 
 
Aula expositiva, pesquisa bibliográfica, trabalho em grupo e orientação para redação de projeto final. 
 

Avaliação: 
 

1. Avaliações formativas (AF) em sala; 
2. Documento referente à um plano de negócios (PN) de uma unidade fabril de um produto cerâmico; 
3. Apresentação de material de divulgação (MD) para extensão universitária, referente ao plano de negócios proposto. 

 
O conceito final (CF) será calculado da seguinte forma: 
 
CF = [(média_aritmética_AF)*0,25]+(PN*0,50)+[(MD)*0,25] 
 

● Os discentes serão aprovados se tiverem 75% de presença e conceito final (CF) maior ou igual a 6.  
● Para CF entre 3,0 e 5,9 e 75% de presença o aluno poderá realizar exame, na semana estipulada pelo calendário 

acadêmico.  
● Caso o aluno obtenha CF menor que 3,0 está reprovado sem direito a realizar exame. 
● Para os discentes que realizarem o exame, a média final (MF), será composta pela média aritmética do conceito final e 

nota obtida no exame (NE), MF = (CF+NE)/2. 
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