PLANO DE ENSINO
Curso: Manutenção em Máquinas e Equipamentos
Carga horária: 30 horas
Professor: Bruno Vidal Silva
1. Ementa
Introdução a Engenharia da Confiabilidade; Fundamentos da Confiabilidade; Confiabilidade Humana; MTTR e
MTBF; Máquinas Dinâmicas; Técnicas de Análises de Falhas em Máquinas Dinâmicas; Aprofundamento em
bombas industriais e seus componentes; Análise de criticidade em bombas e seus componentes; Especificação
de selo mecânico; Especificação de bombas industriais; Seleção gaxeta/selo mecânico; Especificação de
vedações para atuadores hidráulicos/pneumáticos; Gestão de Ativos; Manutenção Corretiva, Preventiva, Preditiva
e Engenharia de Manutenção, TPM; Norteamento da manutenção moderna; Planejamento em Paradas; Análise de
parâmetros operacionais em máquinas; Controle de parâmetros; Engenharia Reversa; Aula prática em Bomba
Centrifuga.
2.
Objetivo geral
Fornecer uma visão geral da manutenção moderna de máquinas e equipamentos. Otimizar os processos
industriais, prever a falha de uma máquina, aumentar os índices de produtividade da empresa com a diminuição
de paradas por falhas; Demonstrar a Confiabilidade na manutenção e os seus princípios.

3. Objetivos específicos








Utilizar ferramentas de análises de falha para descobrir a causa raiz;
Saber aplicar a correta manutenção;
Interpretar a política de Gestão de Ativos da empresa;
Realizar planejamento de manutenção;
Solucionar problemas em processos operacionais;
Desenvolver a capacidade de reconhecer uma falha potencial;
Aplicar Confiabilidade Humana na análise de falha.

4. Competências









Entender a Gestão da Manutenção;
Conhecer os tipos de manutenção;
Saber interpretar a política de Gestão de Ativos;
Tomar as melhores decisões em manutenção;
Elaborar planos de manutenção eficientes;
Reduzir as paradas por falhas mecânicas;
Elaborar relatórios técnicos;
Interpretar manual de máquina.

5.Conteúdos
-

-

-

Tipos de Manutenção;
Princípios da Confiabilidade;
Controle de parâmetros operacionais;
Máquinas Dinâmicas (Bombas industriais, atuadores hidráulicos/pneumáticos/elétricos, compressores)
Gestão de Ativos;
Relatórios técnicos eficientes ;
Confiabilidade Humana
Manuais técnicos.

6. Avaliação de aprendizagem

No processo do curso, a avaliação é entendida como uma constante. Assim sendo, a participação e o compromisso
dos alunos nas atividades realizadas são pontos cruciais, considerando-se a fundamentação teórica, o resgate de
histórias pessoais na ressignificação de conceitos e poder de análise frente aos conteúdos trabalhados em sala de
aula.
Diante dessas questões, proponho a leitura de textos e livros indicados (bibliografia básica), participação das
dinâmicas desenvolvidas e resolução de exercícios individuais e em grupos.
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