
Inscreve-te 

Organização: 
  

Subgrupo de Materiais  
ESTG - IPVC 

Formadores:Formadores:Formadores:Formadores:    

António Labrincha 

Arlete Carvalho 

Eduarda Gomes 

João Abrantes 

Manuel Ribeiro 

 

À Descoberta À Descoberta À Descoberta À Descoberta 

dos Materiaisdos Materiaisdos Materiaisdos Materiais    

Curso de Verão 

Curso de Verão 



Metodologia:Metodologia:Metodologia:Metodologia:    

Exposição teórica de 50 min seguida de sessão 

laboratorial de 120 min. 

Destinatários: Destinatários: Destinatários: Destinatários:     

Destinado a alunos do 9º ao 12º anos de esco-
laridade do Ensino Básico e Secundário 
 

Duração: Duração: Duração: Duração: 15 horas  

Horário:Horário:Horário:Horário: é composto por cinco sessões de 3h 

(em horário a combinar),  

Início:  19 de Julho de 2010 

Termo: 23 de Julho de 2010  

 

Local de inscrição: Local de inscrição: Local de inscrição: Local de inscrição: Serviços Académicos ou pré-

inscrição em http://uidm.estg.ipvc.pt  

 

Data limite de inscrição: Data limite de inscrição: Data limite de inscrição: Data limite de inscrição: 9 de Julho de 2010. 

(As inscrições serão aceites por ordem de entrada) 

 

Custo de inscrição: Custo de inscrição: Custo de inscrição: Custo de inscrição:     

30 euros, Este valor será reembolsado em caso de não funciona-

mento do curso) 

Limite de inscrições - 15 

N.º mínimo de alunos para abertura do curso - 6 

 

Contactos: Contactos: Contactos: Contactos: Serviços Académicos 

Tel: 258819712   Fax: 258827636 

E-mail: sac@estg.ipvc.pt    

A lista dos participantes s  será divulgada em 9 de Julho de 

2010. 

 

À Descoberta dos 

Materiais 

- O curso tem como objectivo promover e estimu-
lar a cultura científica dos alunos do ensino básico 
e secundário na área da ciência e engenharia de 
materiais.  
 
Programa:Programa:Programa:Programa:    

 Materiais Plásticos – Caracterização química e 
estrutural dos materiais plásticos e as suas princi-
pais propriedades e comportamentos. Produção 
de dois tipos de materiais plásticos: um Nylon e 
uma espuma de uma resina fenólica. 

Materiais Metálicos – Principais propriedades dos 
metais e ligas metálicas. Caracterização dos dife-
rentes tipos de materiais metálicos através de 
ensaios de tracção. Elaboração das curvas Tensão/
Extensão e determinação dos respectivos Módulos 
de Elasticidade. 

Materiais e Energia – Papel dos materiais relativa-
mente às tecnologias de produção, armazena-
mento e transporte de energia. Demonstração da 
produção do hidrogénio  por um painel solar 
fotovoltaico (associado a um electrolisador), que 
por sua vez será convertido em energia eléctrica 
por uma pilha de combustível. 

Materiais Cerâmicos – Principais propriedades de 
diferentes materiais cerâmicos. Produção de peças 
cerâmicas por enchimento de moldes de gesso, 
vidragem (e possível decoração) e posterior coze-
dura das mesmas. 

Vidros – Propriedades e aplicações dos vidros. 
Demonstração laboratorial do processo de fusão 
do vidro/vidrado. Utilização de corantes e pig-
mentos industriais em peças utilitárias e decorati-
vas. 

 

Ficha de Inscrição 

Nome: 

 

Telefone:                                   e-mail: 

Morada:  

Data: 

Assinatura: 

Escola:                                                                                             
 
Ano: 

 


