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Introdução:
O exame do módulo de Projeto de Eletromecânica da disciplina de Práticas Oficinais destina-se a alunos que não tiveram aproveitamento positivo a este módulo.
Esta informação visa dar a conhecer, aos diversos intervenientes no processo de exames, a estrutura e características da prova, o material a utilizar e a duração da
mesma.
Conteúdos
1. Definição de uma estrutura documental
incluindo:
1.1. Apresentação da ideia do projeto;
1.2. Definição de objetivos;
1.3. Planeamento e programação;
1.4. Identificação de problemas funcionais e
sua solução;
1.5. Recolha de informação técnica e sua
organização;
1.6. Identificação de disposições
construtivas;
1.7. Elaboração de desenhos e esquemas;
1.8. Execução do projeto;
1.9. Realização dos testes de verificação
final.

Objetivos

Estrutura da prova

Cotações

A prova apresenta um exercício prático:



Estabelecer os pressupostos de um projeto a
desenvolver;
 Organizar o processo de um projeto, definindo a
estrutura documental, de acordo com as regras de
procedimento:
 Aplicar conhecimentos e técnicas adquiridas nas
disciplinas do curso.

Construção de um projeto
eletromecânico tendo em conta:
- A interpretação do que se pretende
construir,

30

- A identificação de problemas, para a
conceção do projeto,

40

- A elaboração de uma pequena
memória descritiva do que se pretende
construir,

50

- A execução dos desenhos e
esquemas no computador,

80

TOTAL

200 pontos

Material a utilizar:

O material necessário para a realização da prova irá ser entregue no início da prova.
O trabalho deverá ser individual, sem qualquer troca de ideias entre examinandos.

Critérios gerais de correção:

–
–
–
–
–
–
–

Eﬁcácia na interpretação do que se pretende.
Rigor exigido na execução do desenho.
Eﬁcácia na utilização de técnicas e meios para execução correta do desenho.
Eﬁciente utilização das ferramentas e equipamentos.
Domínio da linguagem técnica, aplicação das normas.
Domínio dos materiais e técnicas utlizadas.
Criatividade na aplicação de conhecimentos.
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