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1. INTRODUÇÃO 

A unidade curricular (UC) Resistência dos Materiais II está inserida no 2º semestre do 2º ano 

curricular do Mestrado Integrado em Engenharia Civil da Universidade do Minho. 

2. PROGRAMA E RESULTADOS DA APRENDIZAGEM 

2.1 Programa 

O programa desenvolvido para a UC Resistência dos Materiais II considera 6 capítulos, 

detalhando-se de seguida os seus conteúdos programáticos. 

Capítulo 1: Ações e segurança estrutural 

- Noção de fiabilidade estrutural; 

- Introdução aos Estados Limites; 

- Classificação das ações; 

- Critérios de quantificação e combinação das ações; 

- Introdução à verificação da segurança estrutural. 

Capítulo 2: Deformação de peças lineares 

- Equação diferencial da elástica; 

- Cálculo da deformação por integração da equação diferencial da elástica; 

- Aplicação do Princípio da Sobreposição dos Efeitos ao cálculo da deformação; 

- Deformação em flexão desviada; 

- Cálculo da deformação através do método da unidade fictícia de carga (Maxwell-Mohr); 

- Breve referência à deformação em peças lineares não prismáticas; 

- Deformação devida ao esforço transverso; 

- Deformação devida ao momento torsor; 

- Efeito da temperatura na deformação (variação uniforme e diferencial); 

- Breve referência às grandes deformações e ao comportamento não linear material. 

Capítulo 3: Estruturas com um grau de hiperstaticidade 

- Introdução aos sistemas com 1 grau de hiperstaticidade; 

- Definição do sistema base e cálculo da incógnita hiperstática; 

- Efeito dos apoios elásticos, dos assentamentos de apoio e da variação de temperatura. 

Capítulo 4: Linhas de influência 

- Noção de linha de influência; 

- Traçado da linha de influência por aplicação do Teorema de Betti; 

- Linhas de influência de esforços; 

- Linhas de influência de reações; 

- Linhas de influência de deslocamentos. 
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Capítulo 5: Instabilidade em compressão axial 

- Noções fundamentais de estabilidade e de carga crítica; 

- Problema de Euler; 

- Efeito de imperfeições geométricas e de grandes deformações; 

- Outras condições ideais de ligação ao exterior; 

- Comprimento efetivo de encurvadura; 

- Condições não ideais de ligação ao exterior; 

- Forma ótima de peças lineares em compressão axial; 

- Efeito de carregamento excêntrico; 

- Dimensionamento de peças lineares prismáticas comprimidas; 

- Noção de bambeamento. 

Capítulo 6: Métodos energéticos 

- Energia de deformação em peças lineares; 

- Deformada virtual e trabalho virtual; 

- Teorema dos trabalhos virtuais; 

- Teorema de Castigliano; 

- Teorema de Betti; 

- Teorema de Maxwell. 

2.2 Resultados da aprendizagem 

Em concordância com o programa acima estabelecido, qualquer aluno que pretenda obter 

aprovação à unidade curricular deverá ser capaz de atingir sequencialmente os seguintes 

resultados da aprendizagem: 

- Identificar, distinguir a natureza e combinar as ações regulamentares; 

- Ilustrar e calcular a deformada de peças lineares; 

- Identificar e resolver estruturas de um grau de hiperstaticidade; 

- Identificar e calcular linhas de influência em estruturas isostáticas; 

- Explicar e calcular os efeitos da encurvadura em peças lineares; 

- Definir e aplicar os diferentes métodos energéticos. 

3. NORMAS DE FUNCIONAMENTO E SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

Cumpre-se o estipulado no “Regulamento sobre Inscrições, Avaliação e Passagem de Ano” 

(RIAPA) em vigor na Universidade do Minho. Os instrumentos de avaliação e respectiva 

metodologia têm por base o disposto no Despacho RT-47/2007, de 18 Julho. 

A presença às aulas práticas é obrigatória para os alunos que frequentam a UC pela primeira 

vez. Contudo, os alunos com estatuto de trabalhador-estudante poderão ser dispensados da 

presença às aulas práticas. A presença às aulas teóricas não tem carácter obrigatório. 
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Nas aulas teóricas serão introduzidos os conceitos relativos a cada matéria, sendo também 

resolvidos alguns exemplos de aplicação. Nas aulas práticas serão realizados exercícios 

correspondentes à matéria leccionada nas aulas teóricas. Os exercícios serão resolvidos pelos 

alunos com o apoio activo do docente. Os alunos devem fazer-se acompanhar do material de 

apoio necessário para a resolução dos exercícios. Entre esse material destaca-se, pela sua 

importância: apontamentos de apoio às aulas teóricas e práticas, enunciados dos exercícios 

práticos, regulamentos, tabelas e máquina de calcular. A repetida ausência do material de 

apoio por parte dos alunos será sancionada pelos docentes através da marcação de falta. Em 

caso algum será aceitável dedicar parte das aulas práticas à síntese dos conceitos teóricos. 

Nos casos em que seja detectada fraude por parte do aluno (por plágio de resolução de 

exercícios propostos, pela cópia durante as provas escritas, ou situação análoga), fica o 

mesmo excluído da UC, não podendo submeter-se à avaliação no corrente ano lectivo. 

3.1 Instrumentos e elementos de avaliação 

A presente UC funciona em regime de avaliação periódica. Os instrumentos utilizados para a 

avaliação da aprendizagem são os seguintes: 

a) dois testes escritos sumativos; 

b) um trabalho de grupo escrito; 

c) observação de atitudes e de comportamentos; 

d) assiduidade e participação. 

O 1º teste escrito é realizado após a conclusão do capítulo 2, abarcando sensivelmente metade 

da matéria lecionada. Da aplicação dos instrumentos de avaliação acima referidos, resultam os 

seguintes elementos de avaliação: 

a) resultado do 1º teste escrito sumativo; 

b) resultado do 2º teste escrito sumativo; 

c) resultado do trabalho de grupo escrito; 

d) resultado da observação de atitudes e de comportamentos na sala de aula; 

e) resultado da assiduidade e participação. 

Testes escritos 

Ambos os testes escritos sumativos são de carácter individual, sendo constituídos por uma 

parte teórica e uma parte prática, com importância semelhante na classificação. Na parte 

teórica não é permitida qualquer consulta bibliográfica. Na parte prática será facultado um 

formulário. A classificação mínima nas partes teórica e prática é 40%. A não obtenção da 

classificação mínima no 1º teste escrito sumativo não impede o aluno de realizar o 2º teste. Os 

alunos que pretendam realizar os testes ou o exame terão de se inscrever aos mesmos, numa 

lista de inscrição que será disponibilizada atempadamente na plataforma Blackboard. 
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Trabalho de grupo 

O trabalho de grupo escrito será realizado durante e fora das aulas, em grupos de até quatro 

alunos, sob a forma de trabalho independente. Este trabalho será estruturado de forma a 

serem concretizadas três entregas parciais ao longo do semestre, em data a definir, 

relacionadas com os assuntos abordados na unidade curricular. Em cada ano letivo, nenhum 

aluno poderá ser dispensado da realização do trabalho. A classificação do trabalho será 

sempre tida em conta na definição da classificação do aluno. 

3.2 Cálculo da classificação 

A classificação dos alunos é calculada de acordo com os coeficientes de ponderação seguintes: 

teste escrito sumativo 1  ............................  40% 

teste escrito sumativo 2  ............................  40% 

trabalho de grupo escrito  ..........................  20% 

Os alunos poderão realizar o 2º teste independentemente do resultado obtido no 1º teste. A 

informação referente à participação na sala de aula é tida em consideração aquando da 

definição da nota final, após o cálculo da classificação. 

3.3 Aprovação no quadro da avaliação periódica 

Para aprovação à UC no quadro da avaliação periódica é necessário, mas não suficiente, o 

cumprimento simultâneo das condições seguintes: 

a) frequência de pelo menos dois terços do total de aulas práticas lecionadas (apenas 

exigido aos alunos que frequentam a UC pela primeira vez); 

b) classificação em cada teste escrito sumativo não inferior a 40%; 

c) classificação no trabalho de grupo não inferior a 50%. 

O critério a) assegura que os alunos frequentaram as aulas práticas pelo menos uma vez 

(excetuando os alunos com estatuto de trabalhador-estudante), enquanto os critérios b) e c) 

garantem níveis mínimos de avaliação nos dois testes e no trabalho. Por outro lado, para a 

atribuição de notas superiores a 16 valores, pode ser requerido a realização de uma prova oral. 

3.4 Aprovação por exame 

Se alguma das três condições indicadas na secção 3.3 não for cumprida, o aluno não poderá 

ser aprovado à UC no quadro da avaliação periódica, tendo que se submeter a avaliação por 

exame para obter aprovação. Neste caso, apenas serão admitidos a exame os alunos que 

tenham assistido a pelo menos dois terços das aulas práticas lecionadas (aplicável aos alunos 

que frequentam a UC pela primeira vez e sem estatuto de trabalhador-estudante). 

O aluno poderá realizar exame relativo à matéria do teste escrito sumativo 1, do teste escrito 

sumativo 2 ou à matéria total, em função do seu desempenho no quadro da avaliação 

periódica. Em situação de melhoria de classificação ou em época especial, o aluno é obrigado 
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a realizar o exame relativo à matéria total. A classificação do trabalho de grupo será sempre 

tida em conta na definição da classificação do aluno. A data da realização do exame é 

determinada pelo Conselho de Cursos de Engenharia. 

4. PLANEAMENTO DAS AULAS 

O planeamento das aulas da UC está ilustrado na Tabela 1, considerando-se a existência de 

15 semanas de contacto com os alunos. 

Tabela 1 – Calendarização das aulas e do trabalho de grupo. 

Aulas Teóricas (2h) Aulas Práticas (2h) Trabalho de Grupo

17.Fev (P)

18.Fev (P)

20.Fev (T)

21.Fev (P)

24.Fev (P)

25.Fev (P)

27.Fev (T)

28.Fev (P)

03.Mar (P)

04.Mar (P)

06.Mar (T)

07.Mar (P)

10.Mar (P)

11.Mar (P)

13.Mar (T)

14.Mar (P)

17.Mar (P)

18.Mar (P)

20.Mar (T)

21.Mar (P)

24.Mar (P)

25.Mar (P)

27.Mar (T)

28.Mar (P)

31.Mar (P)

01.Abr (P)

03.Abr (T)

04.Abr (P)

07.Abr (P)

08.Abr (P)

10.Abr (T)

11.Abr (P)

14.Abr (P)

15.Abr (P)

17.Abr (T)

18.Abr (P)

Semana

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Ações e  segurança 

(folha prática 2)
Ações e segurança  (2/2)

Semana 7

Férias da PáscoaFérias da Páscoa

Teste Escrito Sumativo 1

(__.Abr.2014)
(nesta semana não há aulas de RM  II) 

Teste Escrito Sumativo 1

(__.Abr.2014)
(nesta semana não há aulas de RM  II) 

-----

-----

Apresentação do trabalho 

prático

-----

-----

Submissão da Entrega 1

Apresentação da UC

Distribuição pelos turnos práticos
-----

Deformação de peças lineares  (1/3)
Ações e  segurança 

(folha prática 2)

Deformação de peças lineares 

(folha prática 3)
Estruturas hiperstáticas (1/2)

Ações e segurança  (1/2)
Revisões 

(folha prática 1)

-----

Semana 5 Deformação de peças lineares  (2/3)
Deformação de peças lineares 

(folha prática 3)
-----

Semana 6 Deformação de peças lineares  (3/3)
Deformação de peças lineares 

(folha prática 3)
---

Semana 8
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Aulas Teóricas (2h) Aulas Práticas (2h) Trabalho de Grupo

21.Abr (P)

22.Abr (P)

24.Abr (T)

25.Abr (P)

28.Abr (P)

29.Abr (P)

01.Mai (T)

02.Mai (P)

05.Mai (P)

06.Mai (P)

08.Mai (T)

09.Mai (P)

12.Mai (P)

13.Mai (P)

15.Mai (T)

16.Mai (P)

19.Mai (P)

20.Mai (P)

22.Mai (T)

34.Mai (P)

26.Mai (P)

27.Mai (P)

29.Mai (T)

30.Mai (P)

02.Jun (P)

03.Jun (P)

05.Jun (T)

06.Jun (P)

09.Jun (P)

10.Jun (P)

12.Jun (T)

13.Jun (P)

Semana

Métodos energéticos
Instabilidade em compressão axial

(folha prática 6)
Submissão da Entrega 3

Teste Escrito Sumativo 2

(__.Jun.2014)
(nesta semana não há aulas de RM  II) 

Teste Escrito Sumativo 2

(__.Jun.2014)
(nesta semana não há aulas de RM  II) 

-----

Linhas de influência  (2/2)

Instabilidade em compressão axial (1/3)

Linhas de influência 

(folha prática 5)
Lançamento da Entrega 3

Instabilidade em compressão axial (2/3)

Linhas de influência 

(folha prática 5)

Instabilidade em compressão axial

(folha prática 6)

Submissão da Entrega 2

Lançamento da Entrega 2

Instabilidade em compressão axial (3/3)

Semana 15

Semana 14

Semana 9

Instabilidade em compressão axial

(folha prática 6)

Semana Académica

Estruturas hiperstáticas 

(folha prática 4)

Linhas de influência  (1/2)
Estruturas hiperstáticas 

(folha prática 4)

---

-----

Semana 10

Semana 13

Semana Académica

Estruturas hiperstáticas (2/2)

---

Semana 11

Semana 12

(1)

(1)

(1)

 
(1) Haverá aulas de substituição, em data a definir. 

As datas dos testes escritos sumativos carecem ainda de confirmação.  

A distribuição semanal das aulas da UC (1 turno teórico + 6 turnos práticos) está ilustrada no 

quadro seguinte: 
 

Dia Tipologia Horário Turma Sala 

Segunda P 15:00h – 17:00h PL6 B2.30A 

Segunda P 17:00h – 19:00h PL5 B2.30A 

Terça P 9:00h – 11:00h PL1 B2.30B 

Terça P 13:00h – 13:00h PL2 B2.30B 

Quinta T 13:00h – 15:00h T1 B1.10 

Sexta P 9:00h – 11:00h PL3 B3.39B 

Sexta P 11:00h – 13:00h PL4 B3.39B 
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5. PÁGINA WEB E INTERACÇÃO ALUNOS- DOCENTES 

A página web da UC deverá ser acedida a partir da plataforma Blackboard 

(http://elearning.uminho.pt). O acesso dos alunos é feito com os mesmos dados de acesso ao 

correio electrónico.  

Os e-mails de carácter institucional enviados por alunos da UC ao corpo docente só serão 

respondidos se provenientes de endereços do tipo a<nºaluno>@alunos.uminho.pt, de forma a 

assegurar que a comunicação é estabelecida com alguém com ligação à Universidade do Minho. 

6. CORPO DOCENTE E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO 

A distribuição do corpo docente afecto à UC rege-se pela tabela seguinte: 
 

Docente Horário das aulas 
Horário de atendimento 

(em período letivo) 

Daniel Oliveira 

Gabinete B3.035 

danvco@civil.uminho.pt 

 T1, quinta, 13:00h – 15:00h quarta, 15:00h – 17:00h 

José Matos 

Gabinete B3.032 

jmatos@civil.uminho.pt 

PL1, terça, 9:00h – 11:00h 

PL2, terça, 11:00h – 13:00h 

PL3, sexta, 9:00h – 11:00h 

PL4, sexta, 11:00h – 13:00h 

terça, 14:00h – 16:00h 

José Lino 

Sala de Reuniões 2 

jclino@civil.uminho.pt 

PL6, segunda, 15:00h – 17:00h 

PL5, segunda, 17:00h – 19:00h 
segunda, 14:00h – 15:00h 

O horário de atendimento durante os períodos de avaliação (nomeadamente durante as 

semanas dos testes e exame) será definido oportunamente. 

7. BIBLIOGRAFIA 

Juntamente com os elementos escritos de apoio à UC, é facultada aos alunos uma lista 

selecionada de referências bibliográficas. Esta lista está dividida em duas partes, bibliografia 

fundamental e bibliografia complementar, para criar uma hierarquia e evitar a dispersão da 

atenção. Para além da relevância científica e técnica das publicações escolhidas, considerou-

se ainda a sua disponibilidade nas bibliotecas da Universidade do Minho. 

Bibliografia fundamental: 

Beer, F.P., Johnston, E.R., De Wolf, J.T., Mecânica dos Materiais (3ª edição), McGraw-Hill, 

2003 (disponível na biblioteca). 

Gere, J., Timoshenko, S., Mechanics of materials (3rd SI edition), 1998 (disponível na 

biblioteca). 
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NP EN 1990, Eurocódigo: Bases para o projeto de estruturas, Comité Europeu de 

Normalização, 2009. 

NP EN 1993, Eurocódigo 3: Projeto de estruturas de aço. Parte 1.1: Regras gerais e regras 

para edifícios., Comité Europeu de Normalização, 2010. 

Bibliografia complementar  

Dias da Silva, V., Mecânica e Resistência dos Materiais, Ediliber Editora, Coimbra, 1995 

(disponível na biblioteca). 

Nash, W., Resistência de Materiais (3ª edição), McGraw-Hill, 2001 (disponível na biblioteca). 

Brazão-Farinha, J., Correia dos Reis, A., Tabelas Técnicas, 1993 (disponível na biblioteca). 

Volterra, E., Gaines, J., Advanced Strength of Materials, Prentice-Hall, 1971 (disponível na 

biblioteca). 

Martha, L.F., FTOOL 3.0 - Um programa gráfico-interativo para ensino de comportamento de 

estruturas, Software educacional, Rio de Janeiro, 2012, www.tecgraf.puc-rio.br/ftool/  

 

 

 

 

Fevereiro de 2014 

 

Os Docentes, 

Daniel Oliveira, José Matos e José Lino 


