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PLANO DE DISCIPLINA 
 

Disciplina – Interação Fluido-Estrutura – 
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Curso Pós-Graduação em Ciências Mecânicas (PPCM) & 

Pós-Graduação em Integridade dos Materiais (PPIME) 

Professores 
Responsável 

Marcus Vinicius Girão de Morais - mvmorais@unb.br 

Semestre Primeiro semestre de 2017   -    1/2017 

Pré-
Requisitos 

--- 

Horário de 
aulas 

3ª e 5ª - 14h00 a 16h00 (Turma A) 

Local A definir 

Atendimento  
aos alunos 

Marcus Vinicius Girão de Girão: 3ª e 5ª de 10 às 12hs 

Objetivos da 
Disciplina 

Apresentar ao pós-graduando a problemática mecânica da interação entre sólidos 

e meios fluidos com ou sem escoamento. Descrever alguns problemas clássicos da 

temática por meio de uma classificação intuitiva. Descrever os principais 

conceitos. Expor soluções analíticas ou soluções numéricas simplificadas. Iniciar o 

pós-graduando a modelagens computacionais mais complexas descrevendo suas 

potencialidades e suas limitações. 

Metodologia 
de Ensino 

Aulas expositivas 

Programa 

 

1. Análise Dimensional 

2. Fluido no Repouso 

o Descrição do Problema: Massa Adicional e Sloshing 

o Massa Adicional em Corpos 

o Sloshing de Sistemas Discretos e Sistemas Contínuos 

3. Aeroelasticidade 

o Instabilidade Estática e Dinâmica 

4. Vibração Induzidada por Vortices (VIV) em Cilindros e Cabos 

o Descrição do Problema 

o Modelos Fenomenológicos 

Critério de 
Avaliação 

 

→ Trabalhos Práticos: O Trabalho Prático consiste na solução de lista de 

problemas relativo a uma das temáticas relacionadas no Programa do Curso. Os 

trabalhos práticos são divididos em quatro listas de atividades. A nota consiste na 

média aritmética dos relatórios das atividades, e valem 70% da menção final; 

→ Seminário de Curso : O seminário de curso consiste num relatório escrito sobre 
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um tema escolhido e em sua defesa oral sob forma de apresentação, valendo 30% 

da menção final. 

Os seminários abrangeram um conjunto de temas em interação fluido estrutura 

propostos pelo professor. Os alunos deverão escolher um dentre os temas. E, em 

caso de impasse, cabe ao professor deliberar. 

Durante o semestre, os alunos deverão desenvolver seus seminários auxiliados 

pelas aulas expositivas, bibliografia proposta e por orientações dos professores. 

As avaliações serão baseadas na ponderação do relatório escrito e da defesa oral. 

→ Será verificada a presença a todas as aulas e, de acordo com a Regulamentação 

da UnB, será exigida frequência superior a 75% para aprovação. 

 

Entrega dos 
Trabalhos 

→ Os relatórios escritos relativos aos trabalhos práticos e ao seminário de curso 

devem ser entregues, em data prevista, na secretaria da pós-graduação de Ciências 

Mecânicas (Departamento de Engenharia Mecânica). 

Trabalhos entregues após o prazo: 

➢ Não serão aceitos trabalhos após a data limite de entrega do último 

trabalho. 

➢ Casos não descritos acima serão avaliados pelo professor responsável. 

 

Calendário de 
Atividades 

 

Datas Importantes: 
 

Seminários (previsão) 

 Entrega dos Trabalhos: a ser definido 

 Entrega do Seminário: 19/06/2017 

 Apresentação dos Seminários: 20 e 22/06/2017 
 

Sem aula: 

• 15/06 – Corpus Christi (Quinta) (Feriado) 
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Brasília, 03 de março de 2017. 

 

 
Marcus Vinicius Girão de Morais 


