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OBJETIVO GERAL DO CURSO: 
O Curso de Engenharia Sanitária do Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí – CEAVI, 

da UDESC/ Ibirama, objetiva formar profissionais da engenharia habilitados à preservação, ao controle, à 
avaliação, à medida e à limitação das influências negativas das atividades humanas sobre o meio ambiente, 
de modo a atender as necessidades de proteção e utilização dos recursos naturais de forma sustentável, 
aliando novas metodologias e tecnologias na exploração, uso e tratamento da água, nos projetos de obras de 
saneamento, que envolvem sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário, sistemas 
de limpeza urbana, bem como no desenvolvimento de políticas e ações no meio ambiente que busquem o 
monitoramento, o controle, a recuperação e a preservação da qualidade ambiental e da saúde pública. 

 
EMENTA: 
Medidas. Algarismos significativos. Teoria de erros. Experimentos relativos à mecânica, 

termodinâmica e ondas. 

 
OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA 
Apresentar os conceitos gerais sobre teoria de erros, algarismos significativos, medidas, 

tratamento matemático do erro, habilitando os futuros engenheiros no trato das atividades 
experimentais inerentes à profissão. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS/DISCIPLINA: 
Discutir os conceitos gerais de medida, suas formas de representação e o conceito de unidades e 

transformações de unidades; 
Apresentar técnicas experimentais de tratamento de erros nas medidas, linearização, métodos dos 

mínimos quadrados, determinação de parâmetros matemáticos relacionados ao experimento; 
Definir as formas corretas de representação gráfica de medidas, escalas e pontos. 
Aplicar conhecimentos teóricos em uma série de experimentos de mecânica, termodinâmica e ondas. 

 
  



CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES: (obs:datas a determinar) 
Conteúdo 
 
Introdução 
Medidas e algarismos significativos 
Teoria de Erros e propagação de erros. 
Construção de gráficos I. 
Construção de gráficos II. 
Exercícios e dúvidas. 
Prova I. 
Experimento 1: Medidas e tratamento de dados. 
Experimento 2: Lançamento Horizontal. 
Experimento 3: Força de atrito. 
Experimento 4: Lei de Hooke. 
Experimento 5: Lei de Hooke. 
Experimento 6: Equilíbrio de forças. 
Experimento 7: Equilíbrio térmico 
Reposição de experimentos. 
Discussão de relatórios e dúvidas. 
Prova II. 

 
 

  
 

 
 

METODOLOGIA PROPOSTA: 
Aulas expositivas e de exercícios com utilização ocasional de material de apoio para apresentação de 

conteúdo. 
 
Experimentos em laboratório sobre tópicos de mecânica, termodinâmica e ondas realizados pelos 

alunos com apoio pedagógico do professor. 

 
AVALIAÇÃO: 

Média aritmética de 2 provas e 7 relatórios. 
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