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Ficha 2 (variável) 

(A modalidade das disciplinas ofertadas com base na Res. 59/20 – CEPE, em respeito ao Parágrafo Único do Art. 1º 
desta resolução, deverá ser invariavelmente a modalidade de ensino remoto emergencial (ERE). Sendo assim, para 

essas disciplinas, fica dispensado o preenchimento do campo “Modalidade” desta Ficha 2 (Plano de Ensino), que não 
contempla essa modalidade de ensino.)  

 

 

Disciplina: Introdução a nanotecnologia aplicada à madeira Código: AT151 

Natureza:  
(  ) Obrigatória (X) 
Optativa 

( ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular 

Pré-requisito: 

AT078 - Química 

da Madeira para 

Curso de 

Engenharia 

Industrial 

Madeireira e 

AT113 - Química 

da Madeira para 

Curso de 

Engenharia 

Florestal. 

 

Co-requisito:  

 

Modalidade: (  ) Presencial (  ) Totalmente EaD (  ) *C.H.EaD 

*Indicar a carga horária que será à distância. 

CH Total: 30 

CH semanal: 
Padrão (PD): 
0 

Laboratório (LB): 
0 

Campo (CP): 
0 

Estágio (ES): 
0 

Orientada (OR): 
0 

Prática Específica (PE): 
0 

Estágio de Formação 
Pedagógica (EFP): 0 

Extensão (EXT): 
0 

Prática como 
Componente 
Curricular (PCC): 0 

Indicar a carga horária semestral (em PD-LB-CP-ES-OR-PE-EFP-
EXT-PCC) 

 

EMENTA (Unidade Didática)  
 

1) Introdução a nanotecnologia. 
2) Potencial da nanotecnologia no setor madeireiro. 
3) Produtos de base madeireira nanoestruturados e a base de nanopartículas. 
4) Estudos de caso e aplicações industriais. 
 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 
 
1) Introdução a nanotecnologia 
Histórico da nanotecnologia. 
Termos e conceitos básicos em nanotecnologia. 
Questões éticas no uso de nanomateriais. 
Considerações e limitações do uso de nanomateriais. 
Panorama da aplicação da nanotecnologia no Brasil. 
2) Potencial da nanotecnologia no setor madeireiro 
Áreas emergentes no mercado de nanomateriais para o setor madeireiro. 
3) Produtos de base madeireira nanoestruturados e a base de nanopartículas 
Métodos de obtenção básicos de produtos nanoestruturados. 
Estrutura e propriedades básicas de produtos nanoestruturados. 
Métodos de análise básicos de nanomateriais de base madeireira. 
Usos e aplicações de nanomateriais para produtos de base madeireira. 
4) Estudos de caso e aplicações industriais 
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OBJETIVO GERAL 
 
Capacitar e proporcionar base teórico-prática aos estudantes de Engenharia Industrial Madeireira quanto 
aos conhecimentos básicos de nanotecnologia aplicada à madeira e produtos à base de madeira. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
- Compreender os fundamentos básicos de uso da nanotecnologia; 
- Compreender a importância dos nanomateriais para desenvolvimento do setor madeireiro; 
- Definir as melhores aplicações de nanomateriais em produtos de madeira e à base de madeira. 

 

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
Recursos didáticos para as aulas em ambiente virtual de aprendizagem (sistemas de comunicação): 

- Primários: UFPR Virtual e/ou Microsoft Teams; 
- Secundários: E-mail e grupos em redes sociais para comunicações assíncronas; 
- Metodologia de “sala de aula invertida com materiais didáticos gravados e/ou descritos em textos. 
 
Atividades didáticas: 

- Aulas síncronas com interação simultânea entre professor e estudantes. Tempo previsto de 1h da carga horária 
semanal. 
- Atividades assíncronas para desenvolvimento dentro da carga horária (questionários para avaliação da 
aprendizagem, produção de conteúdo digital como textos e planilhas). Tempo previsto de 1h da carga horária 
semanal. 
- Atividades assíncronas para desenvolvimento dentro da carga horária com recursos educacionais abertos (análise 
de vídeos técnicos, leitura de artigos, entre outros). Tempo previsto entre 1h da carga horária semanal. 
- Tutoria remota utilizando os sistemas de comunicação para esclarecimento de dúvidas e questionamentos gerais 
e/ou técnicos. Tempo livre disponibilizado ao longo das semanas. 
- Controle de frequência das atividades por meio do monitoramento de acesso a UFPR Virtual e realização das 
atividades propostas. 
 
Cronograma: 10 módulos semanais. Entre 06/05 e 15/07. 
1) Módulo 1 (06/05 – 12/05) – Introdução a nanotecnologia. (síncrono 1h / Quinta-feira entre 17:30 e 18:30 e 

assíncrono 2h). 
2) Módulo 2 (13/05 – 19/05) – Introdução a nanotecnologia. (síncrono 1h / Quinta-feira entre 17:30 e 18:30 e 

assíncrono 2h). 
3) Módulo 3 (20/05 – 26/05) – Potencial da nanotecnologia no setor madeireiro. (síncrono 1h / Quinta-feira entre 

17:30 e 18:30 e assíncrono 2h). 
4) Módulo 4 (27/05 – 02/06) – Potencial da nanotecnologia no setor madeireiro. (síncrono 1h / Quinta-feira entre 

17:30 e 18:30 e assíncrono 2h). 
5) Módulo 5 (03/06 – 09/06) – Potencial da nanotecnologia no setor madeireiro. (síncrono 1h / Quinta-feira entre 

17:30 e 18:30 e assíncrono 2h). 
6) Módulo 6 (10/06 – 16/06) – Produtos de base madeireira nanoestruturados e a base de nanopartículas. (síncrono 

1h / Quinta-feira entre 17:30 e 18:30 e assíncrono 2h). 
7) Módulo 7 (17/06 – 23/06) – Produtos de base madeireira nanoestruturados e a base de nanopartículas, revisão 

geral e avaliação final (prova assíncrona com tempo de 2h a ser realizada entre os dias 18/12 e 20/12). (síncrono 1h / 
Terça-feira entre 16:30 e 17:30 e assíncrono 2h). 
8) Módulo 8 (24/06 – 30/06) – Produtos de base madeireira nanoestruturados e a base de nanopartículas, revisão 

geral e avaliação final (prova assíncrona com tempo de 2h a ser realizada entre os dias 18/12 e 20/12). (síncrono 1h / 
Terça-feira entre 16:30 e 17:30 e assíncrono 2h). 
9) Módulo 9 (01/07 – 07/07) – Produtos de base madeireira nanoestruturados e a base de nanopartículas, revisão 

geral e avaliação final (prova assíncrona com tempo de 2h a ser realizada entre os dias 18/12 e 20/12). (síncrono 1h / 
Terça-feira entre 16:30 e 17:30 e assíncrono 2h). 
10) Revisão do conteúdo e Avaliação (08/07 – 14/07) – Prova de exame final (assíncrona) considerando todo o 

conteúdo ministrado durante os módulos. (Assíncrono 3h). 
11) Exame final (15/07) – Prova de exame final (assíncrona) considerando todo o conteúdo ministrado durante os 

módulos. 
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FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 
1) Atividades assíncronas remotas disponibilizadas no UFPR Virtual: tarefas de construção do saber e questionários 

para avaliação da aprendizagem (peso 5). 
2) Prova assíncrona para avaliação do conhecimento (avaliação assíncrona com tempo de 2h (peso 5). 

 
Aprovação na disciplina: Média das notas dos itens 1 e 2 igual ou superior a 7,0. 
Exame final: Realização de exame para nota média entre 4,0 e 6,9. 
Aprovação no exame final: Nota média igual ou superior a 5,0. * 

 
* Exame final – Prova de exame final (assíncrona) com tempo de 4h. 
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Professor da Disciplina: Pedro Henrique Gonzalez de Cademartori 
 

Assinatura: __________________________________________  

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: Rui André Maggi dos Anjos 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

 


