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Resumo: O projeto tem como propósito a elaboração 

de material didático para a disciplina de Método dos 

elementos finitos, com o intuito de otimizar a 

aprendizagem e favorecer o entendimento dos alunos, 

tornando a aula mais dinâmica e produtiva.  

 

1. Introdução 
Na área da engenharia, o Método dos Elementos 

Finitos (MEF) tem como finalidade o estudo do estado 

de tensão e de deformação de um sólido sujeito a 

influências externas. Este tipo de estudo tem aplicação 

genérica de análise de estruturas e mostra-se, por 

exemplo, na análise de pontes, navios, motores, como 

apresentado na Figura 1.  

 
Figura 1 - Exemplos da aplicação de MEF em 

engenharia mecânica, navios e motores 

 

Para os alunos de engenharia mecânica é comum 

apresentar o MEF a análise de estruturas básicas como, 

vigas, pórticos e treliças. Estas estruturas são 

conhecidas como elementos lineares, Figura 2. 

 
Figura 2 - Representação da análise de MEF em um 

elemento linear sobre influências externas 

 

De acordo com Glasser et al. (1998) [1] o uso de 

recursos didáticos pode aumentar a eficiência dos 

alunos. O “aprender fazendo” e “ensinar outras pessoas” 

são os métodos mais eficazes de reter informações. 

Sendo assim, mostra-se evidente que o aluno 

universitário necessita do direcionamento do professor 

quanto ao planejamento do que estudar. 

Partindo do pressuposto da necessidade do aluno 

interagir concreta e ativamente com os objetos de ensino 

para transformá-los em aprendizagens significativas, o 

projeto tem como objetivo a criação de materiais 

didáticos dinâmicos e elaborados de forma a facilitar e 

tornar o mais interessante possível a apresentação da 

disciplina de Métodos dos elementos finitos para os 

alunos de engenharia mecânica do Centro universitário 

da FEI. 

2. Metodologia 
Definidos os roteiros das aulas, decidiu-se 

estabelecer um plano de ação junto ao professor 

orientador para o processo de produção dos materiais.  

1.  Organização da lista permanente com respostas;  

2.  Resolução completa com respostas parciais; 

3. Elaboração de exercícios menores para fixação do 

conteúdo de cada aula. 

4.  Vídeo aula com resolução de exercícios das listas.  

 

3. Resultados parciais 
Na figura subsequente, é apresentado exemplo de 

exercício com resposta da lista permanente (Figura 3). 

 
Figura 3 - Exercício resolvido da lista permanente 

 

4. Conclusões 
Em razão do progresso recente do trabalho, estipula-

se que o prazo e os objetivos iniciais serão atendidos, 

tornando as aulas mais eficientes e os alunos mais 

independentes. 
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