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PROGRAMA DO CONCURSO (PROVA ESCRITA)
1) Cinemática do contínuo: descrição do movimento, medidas de pequenas e grandes deformações.
2) Tensão: vetor tensão, tensor de Cauchy, transformação de tensão, tensores de Piola-Kirchhoff e
relações constitutivas.
3) Fundamentos da teoria da elasticidade: equações de equilíbrio, equações de compatibilidade e
princípio dos trabalhos virtuais.
4) Critérios de falha para carregamentos estáticos: materiais dúcteis e frágeis.
5) Concentradores de tensão e fundamentos de mecânica da fratura.
6) Fadiga dos materiais: mecanismos de falha e critérios de falha por fadiga.
7) Dimensionamento de eixos e vigas sob carregamentos estáticos e dinâmicos.
8) Método dos elementos finitos: sólidos elásticos e isotrópicos.
9) Modelagem e determinação da resposta dinâmica livre e forçada de cabos, barras, eixos e vigas
utilizando métodos analíticos.

RELAÇÃO DE TEMAS PARA PROVA DIDÁTICA
1) Cinemática do contínuo: descrição do movimento e medidas de deformação.
2) Tensão: vetor tensão, tensor de Cauchy, transformação de tensão.
3) Fundamentos da teoria da elasticidade: equações de equilíbrio, equações de compatibilidade e
princípio dos trabalhos virtuais.
4) Critérios de falha para carregamentos estáticos: materiais dúcteis e frágeis.
5) Concentradores de tensão e fundamentos de mecânica da fratura.
6) Fadiga em metais: mecanismos de falha e critérios de falha por fadiga.
7) Dimensionamento de eixos e vigas sob carregamentos dinâmicos.
8) Modelagem e determinação da resposta dinâmica livre de barras utilizando métodos analíticos.

EXPECTATIVA DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL
ENSINO: Lecionar componentes curriculares na graduação dos cursos diurno e noturno atendidos pelo DEM,
relacionados à área de projetos mecânicos. Lecionar componentes curriculares na pós-graduação visando o
fortalecimento do Programa, relacionados à área de mecânica dos sólidos. Propor projetos de ensino, orientar
discentes em trabalhos de conclusão de curso, orientação acadêmica, orientação de estágio, orientação de
iniciação científica, quando inserido no programa de pós-graduação, orientar dissertações e teses. Participar de
capacitação à docência e propor ou sugerir ações que visem a melhoria acadêmica dos discentes na graduação.

Coordenar projetos integradores de componentes curriculares nos cursos de graduação demandados pelo
DEM. Aplicar metodologias ativas e resolver problemas de cunho industrial nos cursos de graduação.
PESQUISA: Publicação de artigos científicos em periódicos indexados, preferencialmente com alto fator de
impacto, nas áreas contempladas no Programa de Pós-Graduação, mais especificamente na área de mecânica
dos sólidos. Participação em eventos científicos nacionais e internacionais. Elaborar, coordenar, fomentar e
participar de projetos de pesquisa, visando o fortalecimento do Programa de Pós-Graduação.
EXTENSÃO: Participar na organização de eventos científicos ou de divulgação científica. Propor, participar,
coordenar e colaborar com outros pesquisadores em projetos de extensão que visem aproximar a instituição e
a sociedade. Sugerir ou participar de ações socioeconômica que visem atender a sociedade em geral buscando
a qualificação e interação entre os discentes da graduação e pós-graduação.
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS: Disponibilidade em participar de colegiados de cursos de
graduação e pós-graduação, do núcleo docente estruturante, coordenação de laboratório, coordenação de
curso, chefia de departamento e outras atividades conforme necessidade do DEM.
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