
Disciplina: CIÊNCIA DOS POLÍMEROS (CPO) 

Modalidade: Disciplina optativa 
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Professor Responsável: Eliane Ayres 

 

EMENTA: 

Origem dos polímeros. Histórico. Conceitos fundamentais. Classificação e nomenclatura dos 

polímeros. Síntese de polímeros e classificação das reações de polimerização. Configuração e 

conformação de cadeias poliméricas. Cristalinidade em polímeros. Massa molar. Polímeros de 

engenharia, commodities e de elevado desempenho. Propriedades dos polímeros. 

Processamento, propriedades e aplicações de polímeros.  

 

OBJETIVO GERAL: 

Capacitar o aluno aos principais conceitos relacionados a polímeros e a compreender o 

comportamento dos materiais poliméricos, correlacionando estrutura, propriedade, 

processamento e aplicações.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Fornecer uma visão geral dos materiais poliméricos e suas especificidades. 

• Fornecer subsídios para a aplicação dos materiais poliméricos na concepção de produtos. 

 

CONTEÚDO: 

• Introdução. 

• Nomenclatura de polímeros. 

• Classificação de polímeros. 

• Condições para uma micromolécula formar polímero. 

• Relação entre a estrutura dos monômeros e as propriedades dos polímeros. 

• A massa molar e as propriedades dos polímeros. 

• Processos de transformação de composições moldáveis em artefatos de borracha, de 

plástico e fibras. 

• Polímeros de interesse industrial: borrachas, plásticos e fibras. 

 

METODOLOGIA: 

Aulas expositivas com utilização de recursos de multimídia, análise de artigos publicados, 

seminários e debate acerca da abordagem temática tratada. 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO: 

Os instrumentos de avaliação da disciplina serão uma avaliação teórica (T1) e uma 

apresentação de trabalho na qual o aluno deverá propor um polímero e um processo de 

transformação para um produto específico, justificando a sua escolha através dos conceitos 

transmitidos ao longo do curso (P2). 
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