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No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. Reconhecer a necessidade de aprender desenho técnico como uma ferramenta de comunicação em engenharia e explicar a necessidade das regras e normas de
desenho técnico.
2. Distinguir os vários tipos de projeções existentes, decidir sobre o nº de vistas necessárias para a correta representação de uma peça e escolher a melhor posição
para Vista/alçado principal.
3. Efetuar representações gráficas usando projeções ortogonais e decidir sobre a necessidade de recorrer a cortes ou secções para representar uma peça em
projeções ortogonais. Utilização de cotagem.
4. Saber utilizar ferramentas de desenho assistido por computador e aplica-las ao desenho de componentes.

Pré-requisitos
Antes da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. Possuir conceitos básicos de geometria descritiva.
2. Possuir termos básicos de inglês técnico.

Conteúdo da unidade curricular
Normalização do desenho. Noção de projeção. Sistemas de projeção axonométrica. Representação de vistas. Leitura de Projeções. Curvas, Superfícies e Sólidos e
sua representação paramétrica. Introdução à modelação geométrica através de software CAD. Funções básicas de modelação geométrica. Desenho de definição de
componentes mecânicos. Tolerânciamentos, ajustes; acabamento superficial. Representação bidimensional de componentes mecânicos. Desenho de conjunto.

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
1. Normas de desenho.
- Formatos. Legendas.
- Tipos de traços e linhas.
- Representações de vistas: Cortes e Secções.
2. Projeções:
- Noção de projeção. Sistemas de projeção axonométrica:
- Ortogonal (perspectivas anisométrica, dimétrica e isométrica), Oblíqua (perspetiva cavaleira).
3. Representação de peças (método Europeu):
- Regras básicas de desenho à mão livre.
- Representação de vistas (seleção, vistas parciais, locais e auxiliares).
- Leitura de Projeções.
4. Desenho técnico:
- Curvas, Superfícies e Sólidos: Representação paramétrica de curvas e superfícies.
- Implementação computacional de peças elementares.
- Introdução à modelação geométrica de peças através do software CAD paramétrico.
- Funções básicas de modelação geométrica: comandos de desenho; funções de caraterísticas.
- Modelação de peças mecânicas.
5. Desenho de definição; Componentes mecânicos:
- Peças roscadas; ligações com pinos e rebites; anéis elásticos e de retenção;
- Enchavetamentos; soldaduras; engrenagens; rolamentos; molas; veios.
- Toleranciamento: toleranciamento dimensional e geométrico; ajustes; acabamento superficial.
- Representação bidimensional de componentes mecânicos partindo de modelações geométricas.
- Projeções; perspetivas; cortes e secções; pormenores
- Cotagem; Desenho de conjunto: interpretação e representação; perspetivas explodidas.

Bibliografia recomendada
1. Simões Morais, “Desenho Técnico Básico - 3”, 23ª edição, Porto Editora, 2006 (texto de apoio principal).
2. Arlindo Silva; João Dias; Luís Sousa, Desenho Técnico Moderno, LIDEL, 2001.
3. F. E. Giesecke et al. , Technical Drawing, 11th Edition, Prentice Hall, 2000.
4. ISO Standards Handbook - Technical drawings. Vol. 1 e 2, Switzerland ; ISO ; 4ª ed. 2002

Métodos de ensino e de aprendizagem
A unidade curricular é desenvolvida através de aulas teórico-praticas, utilizando os métodos de exposição multimédia de teoria e prática nas quais são dados aos
alunos diversos exercícios relacionados com a matéria lecionada, de acompanhamento e aperfeiçoamento. Utilização de computadores adaptados a computação
gráfica avançada, com aplicação informática "CAD".

Alternativas de avaliação
1. Alternativa 1 - (Ordinário, Trabalhador) (Final, Recurso, Especial)
- Exame Final Escrito - 100%
2. Alternativa 2: - (Trabalhador) (Final)
- Exame Final Escrito - 50%
- Trabalhos Práticos - 50%
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Língua em que é ministrada
1. Português
2. Português, com apoio em inglês para alunos estrangeiros
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