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segundas e quartas 14-16hs

Fenómenos de Transporte é uma disciplina obrigatória da grade de vários cursos da UFJF 
(em particular de engenharia). Cada turma (de um total de 3) tem usualmente entre 90-100 
alunos. Na disciplina são estudados fenómenos de transporte de calor e de massa. As 
aplicações numéricas são de grande interesse, uma vez que as mesmas tratam de 
problemas mais práticos do que aqueles resolvidos apenas por métodos analíticos. O 
objetivo deste projeto é envolver um tutor na solução de problemas da disciplina usando 
ferramentas numéricas/computacionais. Além da solução espera-se que o tutor discuta os 
limites de validade das soluções propostas. Alguns problemas são: 
- Resolução da condução bidimensional do calor em regime estacionário usando 
diferenças �nitas 
-Resolução da condução transiente usando métodos de diferenças �nitas 
-Solução numérica das equações da conveção do calor  

Em cada um dos capítulos estudados o Tutor fará uma apresentação de solução numérica 
de um problema. 

O tutor deverá: 
1-Identi�car os métodos numéricos para resolver o Problema 
2-Implementar uma solução 
3-Preparar uma pequena apresentação discutindo os resultados e validade 
(OBS: Os problemas são os da disciplina, Livro de Incropera)

Horário de aula da disciplina (ex: seg 08h-10h) *

Resumo do projeto *
(Informações sobre a disciplina, quantos alunos em média cursam, outras informações)

Resumo das atividades em sala de aula (max 2 h/semana) *
(Informações sobre as atividades exercidas pelos discentes monitores/tutores)

Resumo das atividades fora de sala de aula (max 2 h/semana) *
(Informações sobre as atividades exercidas pelos discentes monitores/tutores)
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